
تعددددددراء رءلامددددولانددددناعلدددد ا ناع ددددونا  عدددد ا
ل نعنللةاءلنمنسبعةاالضنماللاقعنةاءلتطبعقاءلعن يا

ءألصددولواوعمضددريياذدديا ددذءانددنا وصدديابدد ار ددعسا
نل ددساادءرااءمدددياءلتع ددنراءلنتيعددةاءلنصددرعةاءلدددذيا

ا:ا(*)قنل
" أىيب بزمالئي المحاسبين ضرورة قيااميم برراسا  
مري وجور مؤشرات علاي اضامحالل قيما  ال اول 
علي أسااس موضاوعيو وباللاالي لاولي الحا ر  اي 

ام المعلومااات أو العواماال العارضاا    ساااس اسااللر
لوجور ى ه المؤشراتو ل ي ال ياؤري  لاك إلاي عارم 

 جري  القوائم المالي  "
وقدا ردرابتدذ اءلدرءسدةا نا  درجاولتدةاي دريا
بن تبدددددددنريا مدددددددداءلنيتندددددددعناالدددددددياءلنمنسدددددددبعنا  ددددددديا
ءلنستوععناءأل ندعنياوءلنتيي) أسدتنذابسسدماءلنمنسدبةا

قدددددنيوييا ندددددنرسانتيددددددةااب  عدددددةاءلتلدددددنراواو نمنسددددد 
ءلنمنسدبة،واوقددا ددذراندنا دذ اءلدرءسدةاالديانينق دةا
 عفعددددددددددةاءلتطبعددددددددددقاءلعن دددددددددديال نعنللددددددددددةاءلنمنسددددددددددبعةا
الضددددنماللاقعنددددةاءألصددددولواوذلددددكا  دددديايمددددوانددددنا

اسعأتياذياءلفر عنراءلتنلعة:
ا

                                                             
(*)

حاصَ حغٓ، "األحذاث اٌحا١ٌت ٚأثش٘ا ػٍٟ اٌمٛائُ اٌّا١ٌت   

ِتخصصاااات ِجٍاااات ػ١ٍّاااات  –ِٚشاجؼتٙااااا، اٌّحاعاااا  

د ّحاعب١ٓ ٚاٌّاشاجؼ١ٓ اٌّصاش٠ت،اٌؼذتصذس٘ا جّؼ١ت اٌ

 .3122اٌتاعغ ػشش، اوتٛ بش ،

أوال: اإلطاااار العاااام للمعالجااا  المحاسااابي  
 الضمحالل قيم  ال ول
ددددددداا13ريا)ارقددددمعتيددددنولانععددددنراءلنمنسددددبةاءلنصدددد

ءضدددنماللاقعندددةاءألصدددول،اءمطدددنراءلعدددنمال نعنللدددةا
ءلنمنسددددبعةاالضددددنماللاقعنددددةاءألصددددولواوذلددددكانددددنا
معدددلاءلتعرعدددفابنلنفدددن عماءلنرتبطدددةابت دددكاءلنعنللدددةوا
ويطددنقاءألصددولاءلةنضددعةالالضددنماللاذددياقعنتتددنوا
و دددددروطاءال تدددددرءفابةسدددددن راءالضدددددنماللواو عفعدددددةا

ونعاار  نماللواءلنعنللددةاءلنمنسددبعةالةسددن راءالضدد
 ى ا اإلطار علي النحو اللالي:

بعاااااا  المااااااااىيم المرلبطاااااا  بالمعالجاااااا    -1
 المحاسبي  لالضمحالل  ي قيم  ال ول: 

 دياءلنب دااءلدذياالسارة االضمحالل  ي القيم : ، ا)
تزعدددددداذعددددد اءلسعندددددةاءلدذترعدددددةال صدددددلا وااءلومدددددداا

 ءلنولداال يسدعةا ناءلسعنةاءالستردءدعةالتن.
و ددأا صددجرانلنو ددةااللنقاار:الوحاارة المولاارة  ، ا)

نددناءألصددولاعتولدددا يتددناتدددذسنرايسدعددةادءة ددةا
وب ددد لانسدددتسلا دددناءلتددددذسنراءليسدعدددةاءلدءة دددةا
نددنا صددولا ةددرىا وانلنو ددنرانددناءألصددولا

 ءألةرىواوعسصدابتنا"ومدااءالصول".
 دددياقعنتددد اءلعندلدددةاينقصدددًنااالقيمااا  االسااالرراري : ،جا)

  بر.ت نلعفاءلبععا واقعنت اءالستةدءنعةاا عتننا 

          مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية                           
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                                               جامعة اإلسكندرية                                     
 

محمد عباس بدويأ.د/  
 أعتار اٌّحاعبت ٚاٌعشائ 

جاِؼت اإلعىٕذس٠ت -و١ٍت اٌتجاسة  

 

اللطبيق العملي للمعالج  المحاسبي  الضمحالل 
لمعايير المحاسب  الم ري قيم  ال ول طبقا   
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 ياءلسعنةاءلمنلعةال تدذسنرااالقيم  االسللرامي : ،دا)
ءليسدعددةاءلنسددتسب عةاءلنتوقددعامدددويتنانددنا يا صددلا

ا واومداانولداال يسد.ا
و أاءلنب ااءلذياعن ناءلمصولااالقيم  العارل : ،ها)

  عدد انددنابعددعا صددلانددنا واومدددءرانولدددااليسدعددةا
نةصددددونًنانيدددد ات ددددنلعفاءلبعددددعاذدددديا ن عددددةابددددعنا

غبددةاذددأاءلتبددندلاو  ددأابعيددةانددنا طددرءفالدددعتماءلرا
ءلمسدددددن قاواعتعدددددننالنابدددددعرءداامدددددراواوقددددددا رذتدددددنا

ا5132،اءلنعددددلاذددديا13نععدددنراءلنمنسدددبةارقدددما)
ابنناع ي:

القيم  العارل : ىي السعر ال ي يلم اسالالمو مان 
بيع اال ل او ر عو لنقل اللزام  اي معاملا  منلةما  

 بين المشار ين  ي السوق  ي لاريخ القياس.
ال ااول اللاضااع  لالضاامحالل  ااي نطاااق   -2

 قيمليا لالضمحالل:
مددددانععددنراءلنمنسددبةاءلنصددريايطددنقاءألصددولا
ءلةنضدددعةالالضدددنماللاذدددياقعنتتدددناذددديانلنددددو تعنا

 اا نن:
 نذددةاءألصددولابةددالفاءلنةددزونااالمجموعاا  الولااي:

ءألصددولاءلين دد ةا ددنا سددوداءمي ددنلا واءألصددولاا و
نزءعددددناءلضدددرعبعةااءلنةل ددددةا واءألصددددولاءلين ددد ةا ددددنا

ءألصددولاءلبعولولعددةااءلعددنن عنا واءألدوءراءلننلعددةوا و
ت دددددددنلعفاءالقتيدددددددنلاءلنتع سدددددددةابنلي دددددددنطاءلزرء ددددددديوا وا

ألصددولاغعددراءلنةل ددةاوءألصددولاغعددراءلن نوسددةوا واء
اءلنتدءولةاءلنبوبةا أصولانمتف ابتنالجرجاءلبعع.

وعتضددمانددناذلددكا نانععددنراءلنمنسددبةاءلنصددريا
،اعطبددددددقا سنسددددددنا  ددددددياءألصددددددولاءلينبتددددددةا13)رقددددددما

ءلن نوسدددةاوغعدددراءلن نوسدددةواوذلدددكابةدددالفاندددناسدددبقا
ذ دددر اندددنا صدددولالعددددماتدددالةمانتط بدددنرا يبدددنرا دددذ ا
ءألصولاوءال ترءفابتدناوقعنسدتناندعاءلنتط بدنراءلتديا
عتضددنيتنا ددذءاءلنععددنرواوذلددكا نددناسعتضددماذعنددنابعدددا

نوضددوها ددذ ابنليسددبةال صددولاءلتددياتسددعاذدديايطددنقا
ا.ةءلدرءس

ءألصدولاءلننلعدةاءلتدياعدتماتبوعبتدنااالمجموع  الثانيا :
  ددددددر نراتنبعددددددةا ندددددددناورداذدددددديانععددددددنراءلنمنسدددددددبةا

ءلسددوء ماءلننلعددةاءلنلنعددةاوءلنسددتس ة،ا31ءلنصددريا)رقددم
 وا  ددددر نرا ددددسعسةا نددددناورداذدددديانععددددنراءلنمنسددددبةا

ءالسدتيننرءراذديا در نرا دسعسة،واا32ءلنصريا)رقدما
ةا نددناوردا وا مصد ان  عددةاذدديان ددرو نران ددتر 

ااااا اللرليباات  43رقام ذيانععنراءلنمنسبةاءلنصريا)
ااااا ح اا المل يا  22المشلر   المسالبرل بالمعياار
نععدددنراا4ءلفسدددراارقدددما[،و اااي المشاااروعات المشااالر  

ا.]13رقم
 شروط االعلراف بلسائراضمحالل:  -3

سدددبقانعرذدددةا ناةسدددن راءالضدددنماللاتي دددأاذددديا
لا دناقعنتد امنلةاءيةفدنجاءلسعندةاءالسدتردءدعةال صد

ءلدذترعدددةوالدددذلكاعدددتماءال تدددرءفابت دددكاءلةسدددنراابسدددب ا
مددددددددددولاءيةفدددددددددنجالدددددددددو ريا واتدددددددددد ورال نيدددددددددنذعا
ءالقتصددددندعةاءل ننيددددةاذددددياءألصددددلواونددددةدياذلددددكا نا
تصددبماءلسعنددةاءلدذترعددةال صددلا قددلانددناقعنددةاءلنيددنذعا
ءالقتصددندعةاءلنتني ددةاذددياءلتدددذسنراءليسدعددةاءلنسددتسب عةا

ءسددتةدءماءألصددلاةدداللاءلنتوقددعاءلمصددولا  عتددنانددنا
ءلفتددرءراءلنسددتسب عةانددنامعددنااءألصددلوالددذءاذددنناءألنددرا
عستضددددياذدددديانيددددلا ددددذ اءألمددددوءلاءال تددددرءفاوقعددددنسا
ءلةسددددن راءلينتلددددةا ددددناءلتددددد وراذددددياقعنددددةاءألصددددلوا
وبنلتدددنلياذدددننا دددرطاءال تدددرءفابةسدددن راءالضدددنماللا

  واءمتننلامدولاتد وراذياقعنةاءألصل.
ولننا ننانناءلصعوبةابن نناءلتأ دابدرلةا بعدراا
ندنامددولاتدد وراذدياقعنددةاءألصدلواذنيد اع دونانددنا
ءلصددددددددع اذدددددددددياءلنننرسدددددددددةاءلعن عدددددددددةاقعدددددددددنساقعندددددددددةا
ءالضددددنماللابنوضددددو عةاال تنددددنداقعنسدددد اذدددديا ددددذ ا
ءلمنلدددةابدرلدددةا بعدددراال تسددددعراءل ةصددديوالدددذلكامدددددا



 ......التطبيق العملي للمعالجة المحاسبية الضمحالل قيمة األصول                              محمد عباس بدويأ.د.  

3 
 

،انلنو دددددددةاندددددددنا13ندددددددنانععدددددددنرا31ءلبيددددددددا)ارقدددددددما
نرلعةاوءلدءة عةاءلتياعل ا ناتةةذاذياءلنة رءراءلة

ءال تبدنرا مدددا ديديا يددداتسددعراندددىاءمتندنلامدددولا
ءضدنماللاذددياقعنددةاءألصدلواوتتنيددلا ددذ اءلنة ددرءرا

اذعنناع ي:ا
 المؤشرات اللارجي : (أ )
 مدددددولاءيةفددددنجان نددددوساذددددياءلسعنددددةاءلسددددوقعةا

ل صددلا ييددنلاءلفتددراا  يددرواننددنا ددوانتوقددعايتعلددةا
اءلنعتند.انروراءلوقرا واءالستةدءم

 مددددولاتجعدددرءران نوسدددةاذءرا يدددراسددد بيا  دددأاا
ءلني أاا يينلاءلفتراا واسوفاتمدلاذياءلنسدتسبلا
ءلسرعددد اذدددياءلبع دددةاءلت يولولعدددةاوءلسدددوقاوءلنيدددنخا
ءالقتصندياوءلت رععياءلذياتعنلاذع اءلني أاا وا

 ذياءلسوقاءلتياتماتةصع اءألصلالتن.
 مددددددولازعدددددندااذددددديا سدددددعنراذن ددددددااءلسدددددوقا  دددددأا

يننرءرا واذدديانعدددالراءلعن ددداءألةددرىاذددياءالسددت
ءلسددوقاةدداللاءلفتددرااو ناع ددونانددناءلنمتندددلا نا
ع ددددونالت ددددكاءلزعددددندااتددددأيعرا  ددددأاسددددعراءلةصددددما
ءلنستةدماذيامسن اءلسعنةاءالستةدءنعةال صلا
نندددناعسدددفرا دددناءضدددنماللان ندددوساذدددياءلسعندددةا

 ءالستردءدعةال صل.
 اذءاتلددددددنوزراءلسعنددددددةاءلدذترعددددددةالصددددددنذأا صددددددولا

اأااقعنتناءلر سندنلعةاطبسًناألسددعنراءلسوق.ءلني 
 المؤشرات الراللي : (ب )
 .اتوءذرادلعلاتسندما وات فانندياذياءألصل
 مدددولاتجععددرءران نوسددةاذءراتددأيعراسدد بيا  ددأا

ءلني دددددأاااةددددداللاءلفتدددددراا واعتوقدددددعامددددددويتناذددددديا
ءلنسدددتسبلاءلسرعددد اءلدددذياعسدددتةدماذعددد اءألصدددلا وا

تةرعدددداعتوقدددعاءسدددتةدءن واو دددذ اءلتجعدددرءرات دددنلا
ءألصددددددلاوءلةطددددددطاءلةنصددددددةابتوقددددددفاءلعن عددددددنرا
ءلنددرتبطابتددناءألصددلا واا ددنداا ع  تتددنا واةطددطا

تتع قابنلتصرفاذياءألصلا وابعع اقبدلاءلتدنرع ا
ءلنتوقدددعاوءد دددندااتسددددعراءلعندددراءميتدددنليال صدددلا

ابمعلاع ونال ايتنعةانمددا.
 تددوءذرادلعدددلانددناءلتسدددنرعراءلدءة عددةات دددعراالدددأا نا

 صددددلاسددددوفا واعتوقددددعا ناءألدءلاءالقتصددددنديال
اع وناسع ًن.ا

ونددددددناءللدددددددعرابنلددددددذ رانددددددناولتددددددةاي ددددددريا نا
ءلنة دددددرءراءلسدددددنبسةاالاتنيدددددلانة دددددرءراالضدددددنماللا
ءألصلا  ياسبعلاءلمصرواو وانناعة د اءلبيدا)رقدما

،اءلددذياعددي ا  دديا يدد ا13نددنانععددنراءلنمنسددبةا34
علوزا ناتسوماءلني أاابتمدعدادال لا ةرىات دعراالدأا

االلاءألصل.ان نيعةاءضنم
 ياياااااا  المعالجاااااا  المحاساااااابي  للسااااااائر   -4

 االضمحالل:
ذددددددديامنلدددددددةاولدددددددودا يانة دددددددراندددددددنانة دددددددرءرا

لاااااالم المعالجاااااا  المحاساااااابي  ءضددددددنماللاءألصددددددلوا
 باللطوات اللالي :

واوعدتماذلدكااللطوة الولي: اللبار اضمحالل ال ل
 ناطرعقانسنريدةاءلسعندةاءلسنب دةالالسدتردءداندعاءلسعندةا

 ددذءاءالةتبدنرا ددناءمددداءمتنددنلعنااءلدذترعدةواوقددداعسددفر
ا نن:

أ بااار ءلسعندددةاءلسنب دددةالالسدددتردءداااالحلماااال الولو
نناءلسعنةاءلدذترعةواوععييا ذ ا دماولوداتد وراذيا
قعندددددةاءألصدددددلوامعدددددلاع دددددوناندددددناءلنتوقدددددعاان نيعدددددةا
ءسددتردءداءلسعنددةاءلدذترعددةال صددلواونددنايددمالددماعمدددلا
يددداءضددنماللال صددلواوبنلتددنلياذددنناءألنددراعتوقددفا 

ا ذءاءلمد.
ننااأقلءلسعنةاءلسنب ةالالستردءداااالحلمال الثانيو

ءلسعنةاءلدذترعةواوتعييا ذ اءليتعلةاالديا يد اقددامددلا
تد وراذياقعنةاءألصلواوندنايدماعتوقدعا ددماان نيعدةا
ءسددتردءداءلسعنددةاءلدذترعددةال صددلواونددنايددماذددنناءألنددرا
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عسضدددددديابضددددددرورااءال تددددددرءفابنضددددددنماللاءألصددددددلوا
اقعنساةسنرااءضنماللاءألصل.وبنلتنلياعل ا

اللطاااوة الثانيااا : قيااااس قيمااا  لساااائر اضااامحالل 
اذءا سفرراءلةطوااءلسدنبسةا دناتوقدعامددولااال لو

ءضددنماللال صددلواعددتماقعددنساةسددن راءالضددنماللا
ابنلينوذجاءلتنلي:

ا

 جنيه جنيه جنيه انبيان

  ××  تىٍفت األصً  

    ٠خصُ ِٕٙا:

   ×× ِجّغ اإل٘الن  

   ×× خغائش تذ٘ٛس األصً فٟ اٌغٕٛاث اٌغابمت*  

  )××(  ِجّٛع ِا ٠خصُ

 ××   اٌم١ّت اٌذفتش٠ت ٌألصً  

 )××(   اٌم١ّت االعتشداد٠ت ٌألصً  

 ××    ل١ّت خغائش اظّحالي األصً

اللطاااوة الثالثااا : لساااجيل قيمااا  لساااائر اضااامحالل 
عدددددتماتسدددددلعلاقعندددددةاةسدددددن راءالضدددددنماللاال ااااال: 

بتةفددعجاءألصددلانبن ددراابت ددكاءلسعنددةا وابتةصددع ا
مسن التلنععا ذ اءلةسن رامتأاعن ناايبنرا  سا

ءلةسدددنرااءلينلندددةا دددناءضدددنماللاءلسدددعماءلنيصدددو ا
،اندنانععدنراءلنمنسدبةا351و333  عتناذياءلفسدرتعن)

ءلنعددددددل،والدددددذلكاعدددددتماءلتسدددددلعلاا13رقدددددما)اءلنصدددددري
اءلنمنسبيا نلتنلي:

 قير إثبات قيم  لسائر االضمحالل بللاي  قيم  ال ل مباشرة بقيم  للك اللسائر: ( أ)
 مه حـ/ خسائر اضمحالل األصم انمختص  ××

 إني حـ/ األصم انمختص     ×× 

 بالسنوات السابق : لسائر االضمحالل بلجميع قيم  لسائر اضمحالل اللا  أو )ب( قير إثبات قيم  
 من حا/ لسائر اضمحالل ال ل المللا  ××
 إلي حا/ مل ا لسائر اضمحالل ال ل المللا    ×× 

 
 

:اابيااان الثاار علااي القااوائم المالياا اللطااوة الرابعاا : 
اءلمنلتعناءلتنلعتعن:عتماءلتفرقةاببنا

ءالضنماللاءلةنصةاابنليسبةالةسن راالحال  الولي:
بددديفساسددديةاا ددددءداءلسدددوء ماءلننلعدددةواع دددوناقعدددداايبدددنرا

ااا،ا01)امءالضددددنماللاوذسددددنال فسددددراارقددددااقفددددنلاةسددددن ر
ا،13م)ددددددددددددددددددددريارقدددددددددددةاءلنصدددددددددددءلنمنسبانردددددددددددنانععددددددن
ا

ا
قن نددةاءلدددةلوامعدددلاا-ءلةسددن راوانحدددددددددددددمد/ءألربذدديا

اتسضيا ذ اءلفسراابأي :
" يجاااب االعلاااراف بلساااارة االضااامحالل  اااي قائمااا  

 الرلل  ي الحال ".
اوع وناءلسعدا نلتنلي:

 
 
 
 
 
 

 من حا/ الرباح واللسائر ) قائم  الرلل(  ××
 لسائر اضمحالل اال ل المللاإلي حا/     ×× 
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بنليسددددددبةالةسددددددن راءالضددددددنماللااالحالاااااا  الثانياااااا :
ءلةنصددددةابسدددديوءراسددددنبسةا ددددناسدددديةاا دددددءداءلسددددوء ما
ءلننلعددةواعددتماتطبعددقاءأليددراءلرلعددياءلددذياتسضدديابدد ا

،انددنانععددنراءلنمنسددبةاءلنصددريارقددما51ءلفسددراارقددما)
ا،امعلاتي ات كاءلفسراابأي :2)

"عنر لطبيق أي لغيير  ي السياس  المحاسبي  با ثر 
 رجعىو لقوم المنش ة بلسوي  ر ير أول المرة لي 

 
 
 

بناار ماان بنااور حقااوق المل ياا  قاار لاا ثر باا لكو و لااك 
عاان أقاارب ماارة سااابق  ياالم عرضااياو و اا لك مبااال  
المقارن  اللرى الما ح عنيا عن  ال  لارة ساابق  

لمحاسابي  يالم يلم عرضيا  ماا لاو  انات السياسا  ا
 لطبيقيا ب ا  مسلمرة "

وبينلا  ياذلكاوع وناقعدااقفنلاةسن راءالضنماللا
ا نلتنلي:

ثانيا:المعالجاااا  المحاساااابي  لالضاااامحالل 
  ي االسلثمارات: 

ذدددددرقاءلي دددددنماءلنمنسدددددبياءلنومددددددابدددددعنايدددددو عناندددددنا
 :اءالستيننرءرا ي

وقددددددداا(13/حااااااا)االساااااالثمارات طويلاااااا  الجاااااال  ، ا)
ا:ةصص التدرجاب ا لانن

واو ددددياتنيددددلا،313/مددددد)ءالسددددتيننرءراءلعسنرعددددةاا-3
ت  فددةاءألرءضددياءلنةصصددةالن ددرو نراءلتعنعددرا
وءمسد نناوءلتدياتسدرراءالمتفددن ابن  عتتدناندعابعددعا

 .ءلومدءراءلس يعةاوءمدءرعةاءلنسننةا  عتن
،وا315تنبعدةا)مدد/  در نر  سدتم ذدي ءسدتيننرءرا-5

و دددددياتنيدددددلاءالسدددددتيننرءراذددددديا سدددددتماءل دددددر نرا
اءالسدتيننرءر  دذ  ب دأن عطبدق  ن ءلتنبعةواعرء أ

 بنلسوء م ءلةن  ءلنمنسبي ءلنععنر ب  عسضأ نن
 ذي ءالستيننرءرا ن وءلنمنسبة ءلنلنعة ءلننلعة

 . ءلتنبعة ءل ر نر
،وا311 دسعسةا)مدد/  در نر  سدتم ذدي ءسدتيننرءرا-1

و دددياتنيدددلاءالسدددتيننرءراذدددياتسدددتماذددديا دددر نرا
اءالسدتيننرءر  دذ  ب أن عطبق  سعسةواوعرء يا ن

ا ددددددنابنلنمنسددددددبةاءلةددددددن اءلنمنسددددددبياءلنععددددددنر
 .  سعسة  ر نر ذي ءالستيننرءر

،وا314)مدد/  ةدرى  در نر  سدتم ذدي ءسدتيننرءرا-4
و دددياتنيدددلاءالسدددتيننرءراذددديا سدددتماذددديا دددر نرا

ءالسدتيننرءرا  دذ  ب أن عطبق  ةريواوعرء يا ن
اءلةددددددن اءلنمنسددددددبياءلنععددددددنرابدددددد اعسضددددددأانددددددن

  ناءالستيننرءر. بنلنمنسبة
،واو دددواعنيدددلا312ءسدددتيننرءراذدددياسددديدءرا)مدددد/ -2

تصددددر ناءسدددتيننرءراءلني دددأااذدددياءلسددديدءراءلتددديا
ءل ددر نراءألةددرىاو ددذءاءالسددتيننراذددياءلسددديدءرا
ءلم ونعدددةواوءلتدددياعدددتماءقتين تدددنابجدددرجاءالمتفدددن ا

 بتن.
،واو دددوا310ءسدددتيننرءراذدددياويدددن قاءستيننر)مدددد/ -0

 عنيلاءالستيننرءراذياوين قاءستيننر.
او(11/حااا)اساالثمارات وأوراق مالياا  ملراولاا   ، ا)

و دددياتتنيدددلاذدددياءالسدددتيننرءراوءألورءقاءلننلعدددةا
ءلتددددياعددددتما ددددرءة نابسصددددداءلبعددددعاولددددعسابسصدددددا

 .ءالمتفن ابتن
وبنلرلوهااليانعنععراءلنمنسبةاءلنصرعةال تعدرفا

انراالعتنددد  ياءلنعنععراءلةنصةابنالستيننرءراءلتيا  

 من حا/ الرباح المرحل  أو أي حساب من حسابات حقوق المل ي   ××
 إلي حا/ لسائر اضمحالل ال ل المللا     ×× 
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ءلي ددددددددنماءلنمنسددددددددبياءلنومدددددددددا يددددددددداتيددددددددنولا يددددددددوءهاا
ءالسدددددتيننرءرا تضدددددما نا دددددذ اءلنعدددددنععراتتنيدددددلاذددددديا

اءألتي:ا
اءلننلعددددددةابددددددنلسوء ماءلةددددددن اءلنمنسددددددبياءلنععددددددنر 

اذدددددددياءالسدددددددتيننرءرا دددددددناوءلنمنسدددددددبةاءلنلنعدددددددة
 ءلتنبعة. ءل ر نر

ا ددددددنابنلنمنسددددددبةاءلةددددددن اءلنمنسددددددبياءلنععددددددنر 
 . سعسة  ر نر ذي ءالستيننرءر

 ددددددنا بنلنمنسددددددبةاءلةددددددن اءلنمنسددددددبياءلنععددددددنر 
اءالستيننرءر.

وسددعتما ددرجانوقددفاءالسددتيننرءراسددنلفةاءلدددذ را
نناءلنعنللةاءلنمنسبعةالةسنرااءالضنماللابدنلرلوها
الدددديانعددددنععراءلنمنسددددبةاءلنصددددرعةاءلتدددديا  ددددنراالعتددددنا
ءلي ددنماءلنمنسددبياءلنومدددواوذلددكانددنامعددلاءلتعرعددفا
بنلنفددددددددددن عماءلنرتبطددددددددددةابت ددددددددددكاءلنعنللددددددددددةواويطددددددددددنقا

السدددددتيننرءراءلةنضدددددعةالالضدددددنماللاذدددددياقعنتتدددددنواء
و ددروطاءال تدددرءفابت دددكاءلةسدددن رواو عفعدددةانعنللتتدددنا

انمنسبعنواوذلكا  يايموانناسعرداذعنناع ي:
موقاااف المعالجااا  المحاسااابي  للساااارة   -1

 شر ات أسيم  ي سلثماراتاضمحالل اال
 لابع :

اب دأن عطبدق تط د اءلي دنماءلنمنسدبياءلنومددا ن
اءلنمنسدددبياءلنععدددنرابددد اعسضدددأاءالسدددتيننرءراندددنا دددذ 

 ددددنااوءلنمنسددددبةاءلنلنعددددةاءلننلعددددةابددددنلسوء ماءلةددددن 
ءلتنبعددددةواوبددددنلرلوهاالدددديااءل ددددر نراذددددياءالسددددتيننرءر

نعددددنععراءلنمنسددددبةاءلنصددددرعةايلدددددا ناءلنععددددنراءلددددذيا
عطبقاذيا ذءاءلنلنلا دوانععدنراءلنمنسدبةاءلنصدريا

تس ة"واءلسددددددوء ماءلننلعددددددةاءلنلنعددددددةاوءلنسددددددا-31"ارقددددددما
وتوضدددماءلفسدددراا)رقدددما/ اندددناذءراءلنععدددنر،االدددرءلءرا

اءلتلنععاذياءلبيدابنلي اءلتنلي:

 يددداا دددءداءلسددوء ماءلننلعددةاءلنلنعددةاتسددوماءلني ددأاا
بتلنعدددعاءلسدددوء ماءلننلعدددةال  دددر ةاءلسنبضدددةاندددعاءلسدددوء ما
ءلننلعدددددةال  دددددر نراءلتنبعدددددةاتفصدددددع عًنابتلنعدددددعاءلبيدددددودا

وءاللتزءنددنراومسددوقاءلن  عددةاءلنت ددنبتةانددناءألصددولا
وءمعددددددرءدءراوءلنصددددددروذنرواوذلددددددكالتعددددددرجاءلسددددددوء ما
ءلننلعدددةاءلنلنعدددةاءلنع وندددنراءلننلعدددةا دددناءلنلنو دددةا
 ندددنالدددوا نيدددراني دددأااوءمددددااوتتبدددعاءلةطدددوءراءلتنلعدددةا

  يداا دءداءلسوء ماءلننلعةاءلنلنعةا:
السدددتيننراءل دددر ةااالقيمااا  الر لريااا عدددتماءسدددتبعندا ، ا)

 ةاتنبعدةاندعايصدع اءل در ةاءلسنبضةاذيا لا درا
ءلسنبضددةاذدديامسددوقاءلن  عددةاذدديا ددلا ددر ةاتنبعددةا

دددددداءلةدددن اا53)نععدددنراءلنمنسدددبةاءلنصدددريارقدددما
 بتلنععاءأل ننل،.

 ........................................ ، ا)
وتأسعسنا  دياندناسدبقاعتضدما ددماولدودانععدنرا
نمنسددبياع ددزماءل ددر نراءلسنبضددةابددنال ترءفابةسددنراا

سددتيننرءتتناذددياءل ددر ةاءلتنبعددةواالنا ددذ اءضددنماللاء
ءالستيننرءراتنيلايصع اءل ر ةاءلسنبضةاذياءلت  فةا
ءلدذترعةالمسوقاءلن  عةالدياءل ر ةاءلتنبعةواو وانننا
عتط ددد اضدددرورااتسدددنوياءلسعنتدددعنا يدددداتلنعدددعاءلسدددوء ما
ءلننلعددةال  ددر ةاءلسنبضددةانددعاءلسددوء ماءلننلعددةال  ددر نرا

ت ددلاقعنددةاءسددتيننرءرااءلتنبعددةواو  ددياذلددكاعلدد ا ن
ءل ددر نراءلتنبعددةانسددل ةابنلسعنددةاءلدذترعددةاذدديادذددنترا

اءل ر ةاءلسنبضة.
موقااااف المعالجاااا  المحاساااابي  للسااااارة  -2

شااااار ات   اااااي اضااااامحالل االسااااالثمارات
 شقيق :

اب دأن عطبدق تط د اءلي دنماءلنمنسدبياءلنومددا ن
اءلنمنسدددبياءلنععدددنرابددد اعسضدددأاءالسدددتيننرءراندددنا دددذ 

 دسعسةواوبدنلرلوها  در نر ذدي بنالسدتيننرءر ءلةدن 
اليانعنععراءلنمنسبةاءلنصرعةايلدا ناءلنععدنراءلدذيا



 ......التطبيق العملي للمعالجة المحاسبية الضمحالل قيمة األصول                              محمد عباس بدويأ.د.  

7 
 

عطبددددددقاذددددددديا ددددددذءاءلنلدددددددنلا ددددددوانععدددددددنراءلنمنسدددددددبةا
ااا سعسة،.  ر نر ذي ءالستيننرءرا-32ءلنصري)رقما

وبعتبددددددنهايفددددددسانيتلعددددددةاتيددددددنولانععددددددنراءلنمنسددددددبةاا
،وايعدددرجا13ءلنصدددرياالضدددنماللاءألصدددولارقدددما)

ءمطددنراءلعددنمال نعنللددةاءلنمنسددبعةاالضددنماللاقعنددةا
 سعسةا نناوردراذديانععدنرا  ر نر ذي ءالستيننرءر

دددددددداءالسدددددتيننرءراذددددديا32ءلنمنسدددددبةاءلنصدددددريا)رقدددددما
 ددر نرا ددسعسة،واوذلددكانددنامعددلاءلتعرعددفابنلنفددن عما
ءلنرتبطدددددددةابت دددددددكاءلنعنللدددددددةواويطدددددددنقاءالسدددددددتيننرءرا
ءلةنضعةالالضنماللاذياقعنتتنواو روطاءال ترءفا
بةسددددن راءالضددددنماللواو عفعددددةاءلنعنللددددةاءلنمنسددددبعةا
لةسن راءالضنماللواوذلكا  ديايمدواندناسدعرداذعندنا

اع ي:
بعاااا  المااااااىيم المرلبطاااا  بالمعالجاااا    1 -2

المحاساااااابي  لالضاااااامحالل  ااااااي قيماااااا  
 شر ات شقيق :  ي االسلثمارات

نددناءلنععددنراءلنمنسددبةاا5 وضددمرا)ءلفسددراارقددماا
،اءلنصدط منراءلنرتبطدةابنلنعنللدةا32ءلنصريارقدما

ءلنمنسددددددددددبعةال نفددددددددددن عماذءراءلعالقددددددددددةابنضددددددددددنماللا
ءالسدددتيننرءراذدددياءل دددر نراءل دددسعسةوامعدددلاتفعددددابدددننا
تستةدماءلنصط منراءلتنلعةاذيا ذءاءلنععنرابنلنعيأا

اءلنذ وراقرعنا لانيتن:
 دديا ددر ةاع ددونال نسددتينراذعتددناار   الشااقيق  :الشاا

يفوذانةيراول يتنالعسرا ر ةاتنبعةا ندنا يتدنالعسدرا
مصةاذيان روهان دتركال نسدتينراوتتضدننا عضدًنا

ا ر نراءألذرءد.
 دددددياءلسدددددوء ماءلننلعدددددةااالقاااااوائم الماليااااا  المجمعااااا  :

ال نلنو ةا  عنناءقتصندياوءمدا.
عنسدددنرا دددياءلسددددراا  دددأاءلدددتم ماذدددياءلساالسااايطرة :

ءلننلعددةاوسعنسددنراءلت ددجعلالني ددأاابجددرجاءلمصددولا
ا  أانينذعانناءألي طةاءلةنصةابتنا.

 ياطرعسةانمنسبعةاعتمابينلااطريق  حقوق المل ي :
بت  فددةاا– يددداءقتين دد اا–  عتددناءال تددرءفابنالسددتيننرا

ءالقتيددنلايددماعددتماتعدددعلات ددكاءلت  فددةاب ددلاتجععددراعطددر ا
لاءل دددر ةا  ددأايصدددع اءلنسدددتينراذددياصدددنذأا صدددوا

ءلنسددددددتينراذعتددددددنواوت تددددددراقن نددددددةاءلدددددددةلايصددددددع ا
اءلنستينراذيايتن جا  ننلاءل ر ةاءلنستينراذعتنا.

 ياطرعسةانمنسبعةاعتمابينًلا  عتدنااطريق  الل لا  :
ايبدددددددنراءالسدددددددتيننرابنلت  فدددددددةواوععتدددددددرفاءلنسدددددددتينرا
بدددددععرءدءراءالسدددددتيننراذسدددددطاذددددديامددددددوداندددددناعسدددددت ن ا
ءلنسددددتينرانددددناتوزععددددنراءألربددددنحاءلنمسسددددةال  ددددر ةا
ءلنستينراذعتنابعداتنرع اءالقتينلاواتعتبدراءلتوزععدنرا
ءداءلنسدددت نةابنلزعدددنداا دددنات دددكاءألربدددنحابنينبدددةاءسدددترد

لالسددددتيننراواعددددتماءال تددددرءفابتددددنا تةفددددعجالت  فددددةا
اءالستيننر.

 ددددياءلسعنددددةاءلتددددياعسددددنسابتددددنااالل لااااا  المسااااليل  :
ءألصددددلاءلنددددنليا واءاللتددددزءماءلنددددنليا يددددداءال تددددرءفا
ءألولددأابدد اينقصددًنا قسددنطاسدددءدا صددلاءلنب دداانضددنذًنا

بنسدتةدءمانةصونًناني اءالسدتتالكاءلنلندعا)االع ا و
ءلفع ددي،األعددةاذددروقابددعناءلسعنددةاطرعسددةاسددعراءلفن ددداا

ءألصددددد عةاواءلسعندددددةاذدددددياتدددددنرع اءالسدددددتمسنقاينقصدددددًنا
ةسدددن راءالضدددنماللاذدددياقعندددةاءألصدددلا والنوءلتدددةا
 ددددماقنب عدددةاءلبيددددال تمصدددعلا)اسدددوءلانبن دددراا واندددنا

اةاللانةص ،.ا
ننلعدددةات دددتقاقعنتتدددناا ددديا ورءقاالمشااالقات الماليااا :

رىانمدددااءلسوقعةانناءلسعنةاءلسوقعةالورقةاننلعةا ة
اءلسدددددددتماءلعدددددددنديا واءلسددددددديدواوبنلتدددددددنلياذ دددددددعسانيددددددل

ال ن ددتسنراءلننلعددةامسددوقاننلعددةانبن ددراا  ددأا صددول
مسعسعةواوبنلتنلياذنناندنا  دماةصن صدتنا ناقعنتتدنا
نتجعدددرااوذسدددنال تجعدددراذدددياسدددعراءلفن دددداانددديالا واسدددعرا

اءلصرفا وا عةانتجعرءرا ةري.ا
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 دددديان ددددنر ةابنولدددد اءتفددددنقااالساااايطرة المشاااالر  :
نقدياذياءلسعطراا  أاءلي دنطاءالقتصدندياوتولدداتع

ءلسددددددعطرااءلن ددددددتر ةاذسددددددطا يدددددددنناتتط دددددد اقددددددرءرءرا
ءلت دددددجعلاوءلسدددددرءرءراءلننلعدددددةاءمسدددددترءتعلعةاءلنرتبطدددددةا
بنلي دددنطانوءذسدددةابنملندددنهاندددناءل دددر نلا)اءألطدددرءفا

ا.ءلذعناع نر وناذياءلسعطرا،
 دديات ددكاءلسددوء ماءلننلعددةااالقااوائم المالياا  المساالقل :

تسددومابعرضددتناءل ددر ةاءلسنبضددةاءلنسددتينرااذدديااءلتددي
 ر ةا سعسةا واءلن نر ةاذدياني دأااتةضدعالسدعطراا
ن ددتر ةاتددتماذعتدددناءلنمنسددبةا دددناءالسددتيننرءرا  دددأا
 سددددنساءلمصددددةاءلنبن ددددرااذددددياءلن  عددددةاولددددعسا  ددددأا
 سددددنسايتددددن جاءأل نددددنلاوصددددنذأا صددددولاءل ددددر نرا

اءلنستينراذعتن.
ر ةاذددياءتةددنذا ددواءلسدددراا  ددأاءلن ددناالناااو  المااؤثر:

ءلسرءرءراءلنتع سةابنلبعنينراءلننلعةاوسعنسنراءلت جعلا
ل  ر ةاءلنستينراذعتناول ناالاتصلات كاءلسددرااالدأا
درلدددددةاءلسدددددعطراا واءلسدددددعطرااءلن دددددتر ةا  دددددأات دددددكا

اءلسعنسنر.
،االديا نا32نناءلنععنرارقما0)ءلفسراارقمااول وت

اقنندددةاءلددددلعلا  دددأاولدددودايفدددوذاندددةيرالنسدددتينراذددديا
ءلني ددأااءلنسددتينراذعتددنا ددنداانددناعددتمابطرعسددةا وا  يددرا

 نناءلطرقاءلتنلعة:ا
ءلتنيعددددلاذدددديانل ددددساءمدءراا وا يالليددددةاادءرعددددةا ، ا)

انعندلةاذياءلني أااءلنستينراذعتن.
بنددناذددياذلددكاا و) ،اءلن ددنر ةاذددأاوضددعاءلسعنسددنر

ءلن ددددنر ةاذددددياءتةددددنذاءلسددددرءرءراءلنتع سددددةابتوزعددددعا
 ءألربنحا واءلتوزععنراءألةرى.

 و)ج،اولدددددددودانعدددددددننالراذءرا  نعدددددددةايسدددددددبعةابدددددددعنا
اءلنستينراوءلني أااءلنستينراذعتن.

 و)د،ااتبندلاذيا ذدرءداءمدءراابدعناءلنسدتينراوءلني دأاا
اءلنستينراذعتن.

ا و) د،اتسدعمانع وننراذيعةا سنسعة.
نطاااااق االساااالثمارات اللااااي للضااااع قيمليااااا   2 -2

 لالضمحالل:
نددددنانععددددنراءلنمنسددددبةاا5تسضددددياءلفسددددراا)ارقددددماا

،ابنناعتماتطبس ا يدداءلنمنسدبةا دنا32ءلنصريارقما
ءالستيننرءراذياءل ر نراءل سعسةانن دءاءالسدتيننرءرا
ذددددديا دددددر نرا دددددسعسةانن و دددددةالنةسسدددددنرار ساندددددنلا
اءلنةدددددددددنطروا وانن و دددددددددةالصددددددددديندعقاءالسدددددددددتيننرا و
ءلني ددددلراءلننني ددددةابنددددناذددددياذلددددكاصدددديندعقاءلتددددأنعنا

اءالستيننرعة.
وقددددداوسددددعراذءراءلفسددددرااذدددديانععددددنراءلنمنسددددبةاا

معلاتسضيا دذ ا5132ءلنعدلاذيا32ءلنصريارقما
ءلفسددراابتطبعددقا ددذءاءلنععددنرانددناقبددلالنعددعاءلني ددلرا
ءلتددياع ددونالتددناسددعطراان ددتر ةا وايفددوذانددةيرا  ددأا

 ءلني أااءلنستينراذعتن.
              شاااااااروط االعلاااااااراف بلساااااااائر االضااااااامحالل  2-3

  ي قيم  االسلثمارات  ي الشر ات الشقيق :
لتمدعددددانوقدددفاءال تدددرءفابةسدددن راءالضدددنماللاااااا

ذددياقعنددةاءالسددتيننرءراذددياءل ددر نراءل ددسعسةوا منلددرا
،االدياءلنتط بدنرا32نناءلنععدنرارقدما13ءلفسراا)ارقما

ءلنمنسبةاءلنصرياءلتياعتمانناةاللتناتطبعقانععنرا
ءال تدددددرءفاوءلسعدددددنس،اا–ددددددددداءألدوءراءلننلعددددةاا50)رقددددم

وذلدددكاذعندددناعةدددت ابتمدعددددانددددياضدددرورااءال تدددرءفا
ينتلدددةا دددناءالضدددنماللواوقددددامدددددراابدددأياةسدددن ر

،اءل دروطاءلوءلد ا50نناءلنععنرارقدماا22ءلفسراارقم)
اتوءذر نالتطبعس وامعلاتسضيا ذ اءلفسراابنناع ي:

ي  لقوم المنش ة بلقارير ماا "  ي لاريخ  ل ميزان
إ ا  ان ىناك رليل موضوعي علاى اضامحالل قيما   
أحر ال ول المالي  أو مجموع  من ى ه ال ول و 
و ااى حالاا  وجااور ىاا ا الاارليل لطبااق المنشاا ة  قاارة 

")بالنساااب  لل اااول الماليااا  المثبلااا  بالل لاااا  33"
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" ) بالنسب  لل ول المالي  33المسليل  ( و  قرة "
" ) بالنساب  لل اول 32  بالل لاا ( أو  قارة "المثبل

المالي  الملاحا  للبياع( و لاك للحريار قيما  اللساارة 
 النالج  عن اضمحالل القيم  ".

  ياياااااااا  المعالجاااااااا  المحاساااااااابي  للسااااااااائر 2-4
االضمحالل  ي قيم  االسالثمارات  اي الشار ات 

 الشقيق :
ذددددددديامنلدددددددةاولدددددددودا يانة دددددددراندددددددنانة دددددددرءرا

ندددناا22تفدددرقاءلفسدددراا)ارقدددماءضدددنماللاءالسدددتيننرءرو
 ،ابعناءلياللامنالراءلتنلعة:32ءلنععنرارقما

االسااااالثمارات المثبلااااا  بالل لاااااا  الحالااااا  الولاااااي: 
و دديامنلددةاولددودا دلددةانوضددو عةا  ددأا المسااليل  :

مدددددددولااةسددددددن راءضددددددنماللاذددددددياءلسعنددددددةاتددددددرتبطا
بنسددددتيننرءرانمددددتف ابتددددنامتددددأاتددددنرع اءالسددددتمسنقوا

صددددولاءلننلعددددةاغعددددراوعسصدددددابت ددددكاءالسددددتيننرءراءأل
ان تسةاءلتياتتسمابنلةصن  اءلتنلعة:اءل
 نالتنانب ااسدءدانمددا واقنبلال تمدعد . 
 نالتناتنرع اءستمسنقانمددا . 
 نالدددىاءل ددر ةاءليعددةاوءلسدددراا  ددأاءالمتفددن ابتددنا 

 .متأاتنرع اءستمسنقتن
 

 ا: يتناتمسقانناع ي
الاعددددتماءال تدددددرءفابتدددددنا ولعددددًنا  دددددأا سدددددنساءلسعندددددةا 

 .نناةاللاءألربنحا واءلةسن رءلعندلةا
 

ا.لماتمددا  أا يتنانتنمةال بععا 
ا.الاعيطبقا  عتناتعرعفاءمقرءجاوءلندعويعنرا 

و  ددددياذلددددكاالاتصدددديفاءالسددددتيننرءراذدددديا دوءرا
مسدددددوقان  عددددددةال ددددددر ةا ةدددددرىاضددددددنناءالسددددددتيننرءرا
ءلنمدتف ابتدنامتدأاتددنرع اءالسدتمسنقواطنلندنا نالددعسا

دعداولعسالتناتدنرع التنانب ااسدءدانمددا واقنبلال تم
اءستمسنقانمدد.

وذيامنلدةاندناتدماايبنتتدنابنلت  فدةاءلنسدتت  ةواذدننا
قعنةاةسن راءالضنماللاعتماقعنستنا  أا يتدناءلفدرقا
بددعناءلسعنددةاءلدذترعددةال صددلاوءلسعنددةاءلمنلعددةال تدددذسنرا
ءليسدعدددددةاءلنسدددددتسب عةا)ندددددعاءسدددددتبعنداةسدددددن راءال تندددددننا

لنةصدددونةابسدددعراءلنسدددتسب عةاءلتددديالدددماعدددتماتمن تدددن،اء
ءلفن دااءلفع ياءألص ياءلةن ابنألصدلاءلندنليا)ا يا
سددددددعراءلفن دددددددااءلفع ددددددياءلنمسددددددو ا يددددددداءال تددددددرءفا
ءألولدددأ،واوذددديا دددذ اءلمنلدددةاتدددتماءلنعنللدددةاءلنمنسدددبعةا

ا نلتنلي:ا
اللطاااوة الولاااي: لساااجيل لساااائر االضااامحالل  اااي 

عتماتسدلعلاقيم  االسلثمارات  ي الشر ات الشقيق : 
ءالضدددددنماللا ندددددنابتةفدددددعجاءألصدددددلاقعندددددةاةسدددددن را

نبن ددراابت ددكاءلسعنددةا وانددناةدداللامسددن انةصدد ا
،والدددددذلكاعدددددتما50ندددددناءلنععدددددنرارقدددددماا01)ءلفسدددددراارقدددددم

اءلتسلعلاءلنمنسبيا نلتنلي:

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

 يق :قير إثبات للاي  قيم  المريونيات مباشرة بلسائر اضمحالل االسلثمارات  ي الشر ات الشق ( أ)
 من حا/ لسائر اضمحالل االسلثمارات  ي الشر ات الشقيق   ××

 إلي حا/ االسلثمارات  ي الشر ات الشقيق          ×× 

 
 
 
 



 ......التطبيق العملي للمعالجة المحاسبية الضمحالل قيمة األصول                              محمد عباس بدويأ.د.  

10 
 

 أو )ب( قير إثبات قيم  لسائر االضمحالل من لالل اسللرام حساب مل ا:
 من حا/ لسائر اضمحالل االسلثمارات  ي الشر ات الشقيق        ××

 إلي حا/ مل ا لسائر اضمحالل االسلثمارات  ي الشر ات الشقيق      ×× 

ععتندابعنناءأليرا  ياءلسدوء ماءلننلعدةاااللطوة الثاني :
ا  يامدولا مداءمتننلعن:

:ااتبددنهاءل ددر ةالسعنسددةاءال تددرءفااالحلمااال الول   
ءلسددنبسةوابةسددن راءالضددنماللاءلةنصددةاذددياءلسدديوءرا

ايددددددددنرءراذدددددددداللاءالستيندددددددددددنلاةسن راءضنمددددددددددعتمااقف
ا

ناءلنععنراددددددنا01ما)دددددددددددءل ر نراءل سعسةاوذسنال فسراارق
قن نددةاءلدددةلواا-،اذدديامددد/اءألربددنحاوءلةسددن ر50رقددما

معددلاتسضدديا ددذ اءلفسددراابأيدد :ا"عددتماءال تددرءفابسعنددةا
ءالضدددنماللاذدددياقن ندددةاءلددددةلاذدددي"واوع دددوناةسدددنراا

اءلسعدا نلتنلي:
ا

 قائم  الرلل -من حا/ الرباح واللسائر  ××

 إلي حا/ لسائر اضمحالل االسلثمارات  ي الشر ات الشقيق  ×× 

:ااتبدددنهاءل دددر ةالسعنسدددةاءال تدددرءفااالحلماااال الثااااني
بةسن راءالضنماللال نرااءألولياواعتماتطبعدقاءأليدرا

ءلنععدنرارقدماا51ءلرلعياءلذياتسضديابد اءلفسدراارقدما)
ا،امعلاتي ات كاءلفسراابأي :ا2

"عنر لطبيق أي لغيير  ي السياس  المحاسبي  با ثر 
رجعىو لقوم المنش ة بلساوي  ر اير أول المارة لي 

  ثر ب لكو و لك ااااااااور حقوق المل ي  قر لااابنر من بن

عاان أقاارب ماارة سااابق  ياالم عرضااياو و اا لك مبااال  
المقارن  اللرى الما ح عنيا عن  ال  لارة ساابق  
يلم عرضيا  ماا لاو  انات السياسا  المحاسابي  يالم 

 لطبيقيا ب ا  مسلمرة".
وبناااااا  علاااااي  لاااااك وي اااااون قيااااار إقااااااال لساااااائر  

 االضمحالل  اللالي:
 
 
 

 من حا/ الرباح المرحل  أو أي حساب من حسابات حقوق المل ي   ××

 إلي حا/ لسائر اضمحالل االسلثمارات  ي الشر ات الشقيق     ×× 

قددداا:الحالاا  الثانياا : االساالثمارات المثبلاا  بالل لااا 
ع وناندناءلنينسد اايبدنراءألصدلا واءاللتدزءماءلندنليا
بنلت  فةابدالانناءلسعنةاءلعندلةايتعلةاألياتجععدراذديا
يوءعددنا واقدددرءراءمدءراا واذددياءلمددنالراءليددندرااءلتددديا

سعدددنساءلدددذياععتنددددا  عددد اغعدددرانتدددنحاعصدددبماذعتدددناءل
 نناع ونالعسال اسعراسوقانسللاذدياءلبورصدةا)

ا كاءالستيننرءرادددناقعنساتدددذياسوقاي طاالاعن نان

،واوذددديا50/جانععدددنر40بطرعسدددةاععتنددددا  عتدددن)ذسراا
 : ذ اءلمنلةاتتماءلنعنللةاءلنمنسبعةا نلتنلي

ذديامنلدةا قياس لسائر االضمحالل  ي القيما : -1 
ولدددددودا دلدددددةانوضدددددو عةا  دددددأامددددددولاةسدددددن را
ءالضددنماللاذددياءلسعنددةاألدءاامسددوقان  عددةاغعددرا

بنلسعندددةاءلعندلددددةانسدددل ةابنلبورصددددةاوغعدددرانيبتددددةا
بسددب ا دددماقعددنساقعنتتددناءلعندلددةابطرعسددةاععتندددا
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تسددنساقعنددةاءلةسددنرااذددياذفدديا ددذ اءلمنلددةا  عتددنوا
ءضدددنماللاءلسعندددةا  دددأا يتدددناءلفدددرقابدددعناءلسعندددةا
ءلدذترعددةال صددلاءلنددنلياوءلسعنددةاءلمنلعددةال تدددذسنرا
ءليسدعدددددةاءلنسدددددتسب عةاءلنسددددددرااءلنةصدددددونةابنعددددددلا

بةالالسددتيننراءلن ددنب اءلسددوقاءلمددنليال عن دددابنليسدد
"اوا21،وا)ءلفسددرءرا" ر50/جانععددنرا40)ءلفسددراا"

 ،.50"ان مقا انععنرا23" ر
 ياياااااااا  المعالجاااااااا  المحاساااااااابي  للسااااااااائر  -2 

 وضدددددمراءلفسدددددراا االضااااامحالل  اااااي القيمااااا :
،ا عفعدةانعنللدةاءالضدنماللا50نععنرا24)رقم

ل صدددددولاءلننلعدددددةاءلتدددددياعدددددتماايبنتتدددددنابنلت  فدددددةا
  نلتنلي:

ل صلاءلننلياءلذيال اتنرع اءسدتمسنقابنليسبةا ، ا)
ينبدددرواذنيددد اتدددتمااءلنمنسدددبةا دددنا عدددةا ربدددنحا وا
ةسددن را  ددأا ددذءاءألصددلاسددبقاءال تددرءفابتددنا

/ ا22نبن ددددرااضددددننامسددددوقاءلن  عددددةا)لفسددددراا
،"واوذدددددديامنلددددددةاءضددددددنماللاقعنددددددةاا50نععددددددنر

ءألصلاءلننلياالمسًنواعتماءال تدرءفابأعدةا ربدنحا
ن دددرااضدددننا واةسدددن راسدددبقاءال تدددرءفابتدددنانب

مسدددوقاءلن  عدددةاذدددياءألربدددنحا واءلةسدددن را)ذسدددرًاا
ا،.50نععنرا01

ذدديامنلددةاءألصددلاءلنددنلياءلددذيالددعسالدد اتددنرع ا ، ا)
ءستمسنقاينبرات لاءألربنحا واءلةسن راضننا
مسددوقاءلن  عددةامتددأابعددعاءألصددلا واءلتصددرفا
ذعدد اوا يد ددذاعددتماءال تددرءفابتددناذددأاءألربددنحا وا

ألصددلاءلةسدن راواوذددأامنلددةاءضددنماللاقعنددةاء
ءلندددددنلياالمسدددددًناعدددددتماءال تدددددرءفابأعدددددةا ربدددددنحا وا
ةسدددددن راسدددددبقاءال تدددددرءفابتدددددنانبن دددددرااضدددددننا

ا01مسدوقاءلن  عدةاذدياءألربدنحا واءلةسددن ر)ذسرا
 ،.اا50نععنر

و ددديا :الحالااا  الثالثااا : االسااالثمارات الملاحااا  للبياااع
 صولاغعران دتسةاتدماتمدعدد نا أصدولانتنمدةال بعدعا

 نسددتيننرءرانمددتف ابتددنا يددداءالقتيددنلواوغعددراءلنبوبددةا
متدددأاتددددنرع اءالسددددتمسنقوا وا أصددددولاننلعددددةابنلسعنددددةا

ويالم قيااس واا(1)اءلعندلةانناةاللاءألربنحاوءلةسدن ر
االسلثمارات الملاح  للبيع بالقيم  العارل  حيث يالم 
االعلراف بالم اسب واللسائر ااا النالج  عن اللغيار 

 عدةواضدننامسدوقاءلن ا ي القيم  العارلا  ااااا مباشارة
وذددددديامدددددنلابععتدددددنا واءضدددددنماللاقعنتتدددددناعدددددتماادرءجا
ءلن نسدد ا واءلةسددن راءلنترء نددةاءلنعتددرفابتددناسددنبسًنا
ضددننا ربددنحاوةسددن راءلفتددراوالددذلكاتددي ا)ءلفسددراارقددماا

ا،ا  يانناع ي:50ننانععنرااا01
"عناارما يعلاارف باااللراجع  ااي القيماا  العارلاا  ل اال 

ماع مالي ملاح للبيع مباشارة ضامن حقاوق المل يا  
وجور أرل  موضاوعي  علاى اضامحالل قيما  ال ال 
لساالبعر اللسااارة المجمعاا  اللااي لاام االعلااراف بيااا 
مباشاارة  ااي حقااوق المل ياا  ماان حقااوق المل ياا  و 
يعلاارف بيااا  ااي الرباااح أو اللسااائر حلااى و إن لاام 

 يلم اسلبعار ى ا ال ل المالي  من الر الر".
وندددددناءسدددددتعرءجانوقدددددفاءلنمنسدددددبةاندددددناءال تدددددرءفا

الضنماللاذياقعندةاءالسدتيننرءرابنليسدبةال مدنالرابن
ءلياليةاءلسنبسةواعتط د اتدوءذرا درطالدو رياو سنسديا
و دددواولدددودا دلدددةانوضدددو عةا دددناءضدددنماللاءلسعندددةوا
                                                             

(2) 
األصً اٌّاٌٟ اٌّم١ُ باٌم١ّت اٌؼادٌت ِٓ خالي األسباح أٚ  

تُ  ٚ٘ٛ األصً اٌّاٌٟ اٌزٞ تُ تب٠ٛبٗ وأصً  اٌخغائش

التٕاؤٖ ٌغشض اٌب١غ أٚ ئػادة اٌششاء فٟ ِذٜ صِٕٟ لص١ش، 

٠ٛجذ د١ًٌ ػٍٝ ئتّاَ   ِحفظت أٚساق ِا١ٌت ٠ّٚثً جضء ِٓ

ِؼاِالث فؼ١ٍت فٟ ِىٛٔاث تٍه اٌّحفظت تإ٠ذ اٌحصٛي 

ػٍٝ أسباح فٟ فتشة لص١شة األجً، ٌزٌه فٟٙ ال تتعّٓ 

اعتثّاساث فٟ أدٚاث حمٛق ٍِى١ت ١ٌظ ٌٙا أعؼاس عٛل١ت 

ِٓ خالي عٛق أدٚاث ِا١ٌت ٔشطت ٚاٌتٟ ال ٠ّىٓ ل١اط 

 .١تل١ّتٙا اٌؼادٌت بّٛثٛل
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ندناءلنععدنرارقدماا23ءلفسراارقما)و واننا  نرراالع اا
نددددناذءراا04،اوءلتدددديا منلددددراالعتددددناءلفسددددراارقددددما)50

ءلةسددددددن رااءلنععدددددنر،وامعدددددلات ددددددترطا ناعدددددتماتمندددددل
ءلينتلددةا ددناءضددنماللاءلسعنددةاذسددطاذدديامنلددةاولددودا
 دلةانوضو عةالمدولا ذءاءالضنماللايتعلةالوقوها
مدلا وا  يدرابعدداءال تدرءفاءألولدأابنألصدلواو دننا
لتددددذءاءلمدددددلا والتددددذ اءألمدددددءلا يددددراعن ددددناتسععندددد ا
بصورااععتندا  عتدنا  دأاءلتددذسنراءليسدعدةاءلنسدتسب عةا

نليا وانلنو دددةاءألصدددولاءلنتوقعدددةاندددناءألصدددلاءلنددد
ءلننلعةوايماءستطردرات كاءلفسرااوقرررا يد اقدداع دونا
نددناغعددراءلنن ددناتمدعدددامدددلانيفددردا وانيفصددلاقدددا
 دىاالأا ذءاءالضدنماللاذدياءلسعندةواذسدداع دونا دذءا
ءالضنماللاينتلًنا ناتأيعرانلنعالعدداا مددءلواوالا
عددددتماءال تددددرءفابنلةسددددن راءلنتوقعددددةايتعلددددةاألمدددددءلا

ةانتننا نيدرادرلدةاءمتننلتدنواو  ديا دذءاذدننانستسب ع
موضااااوعي  أرلاااا  اضاااامحالل القيماااا  ىااااي العاماااال 

ا.الحاسم  ي االعلراف بلسارة االضمحالل
/ها23وبنمضنذةااليانناسدبقاوبنسدتسرءلاءلفسدراارقدما)

،اعتضددما ناءلدددلعلاءلنوضددو يا50نددناءلنععددنرارقددما
  دأاءضدنماللاقعندةاءالسددتيننرءراعتنيدلاذدياءةتفددنلا

ءلي ددددطةال صددددلاءلنددددنليابسددددب اءلصددددعوبنرااءلسددددوق
ءلننلعدددةوااالا ناءلفسدددرااءلتددديات دددرات دددكاءلفسدددرااوضدددعرا

ا01قعودءا  ديا دذءاءلددلعلوامعدلاتوضدماءلفسدراارقدما)
انناذءراءلنععنر،ا ي :

" ال يعاار اللاااا  سااوق نشااط  بساابب عاارم طاارح 
الروات المالياااااا  للمنشاااااا ة لال للاااااااب العااااااام أو 

القيمااا  وال يعااار  للجمياااور رلااايالً علاااى اضااامحالل
لاارنى الماااال ة االئلمانياا  للمنشااا ة  ااي حااار  الاااو 
رلياًل علاى اضامحالل القيما و علاى الار م مان أن 
 لاااك قااار ي اااون رلااايالً إ ا ألااا   اااي االعلباااار ماااع 

 القيم  رى ملاح . وال يعر انلاا ااااااامعلومات أل

العارلاا  لل اال المااالي أقاال ماان ل لالااو أو الل لااا   
المسااليل   بالضاارورة رلاايالً علااى اضاامحالل قيماا  
ال ل )على سبيل المثاال انلااا  القيما  العارلا  
لالسااالثمار  اااي أراة ريااان ناشاااع عااان زياااارة ساااعر 

 الاائرة برون ملاطر( ".
و  ددددددددياذلددددددددكا ريا ناءلتوصددددددددلاالدددددددديادلعددددددددلا

لاقعندددددددددددةانوضددددددددددو يالتسدددددددددددعراةسددددددددددنرااءضددددددددددنمال
ءالستيننرءراذياءل ر نراءل سعسةاعوءل ابدرلدةا بعدراا
ننا دماءلتأ دواذعذءاننا ننانسدتوىا ددماءلتأ ددالتدذءا
ءلتسدعرا نليابدرلةا بعراواذعنا ذءاءلتسددعرالدناع دونا
نفعدددءاننددناعلعددلاناللنددةاءألصددلال عددرجابنصدددءقعةا
تصدددددددبمان ددددددد وكاذعتدددددددنواو دددددددواندددددددناعتعدددددددنرجاندددددددعا

را)ءلفسدددددددددددرااخانااءلةصددددددددددن  اءليو عددددددددددةال نع ونددددددددددن
مطددددددنراا دددددددءداو ددددددرجاءلسددددددوء ماا1ءللددددددزلارقددددددما30

 ءلننلعة،.
وبنمضدددنذةاالدددياندددناسدددبقاذدددأيييا ريا عضدددنوا يددد ا
متددأاولددواولددداءلدددلعلاءلنوضددو يالالضددنماللاذدديا
قعندددددددةاءسدددددددتيننرءراءل دددددددر ةاءل دددددددسعسةالددددددددياءل دددددددر ةا
ءلسنبضدددةواذدددعنات دددكاءالسدددتيننرءراتةدددرجا دددنايطدددنقا

عةدددت ابدددنال ترءفاا،اذعندددن32تطبعدددقاءلنععدددنرارقدددما)
ءضنماللات كاءالستيننرءرواوذلكاذديامنلدةا بةسن ر

ءلنمنسبةا ناءالستيننرءراذيا دذ اءل در نرابطرعسدةا
ءلت  فدددةا يدددداا ددددءداءل دددر ةاءلسنبضدددةاقوء نتدددناءلننلعدددةا

ا32نناءلنععنرارقماا44ءلنستس ةاددددداطبسنال فسراا)ارقما
اءلنعدل،ابدالا ناءلنمنسبةا دناءالسدتيننرءرابطرعسدة
مسدددوقاءلن  عدددةاءلتدددياعدددتماءسدددتةدءنتنا يددددااتبدددنها دددذءا
ءلنععنرواوعن نا رجاءةدتالفاءلنعنللدةاءلنمنسدبعةا
ابعنااءلطرعستعنا  ياءليمواءلوءرداذياءللدولاءلتنلي:
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 طريقة انمهكية طريقة انتكهفة انحدث انماني

االعاااااتثّاساث ٠اااااتُ ئثبااااااث  التٕاء األعُٙ -2

 باٌتىٍفت

 ٠تُ ئثباث االعتثّاساث باٌتىٍفت

تحم١اااك ئسبااااح ٌاااذٞ  -3

 اٌششوت اٌشم١مت. 

ال تااإثش فااٟ دفاااتش اٌشااشوت 

اٌّغاااااتثّشة ٚال تجاااااشٞ أٞ 

 ل١ٛد.

٠ااااااتُ االػتااااااشاك بٕصاااااا١  اٌشااااااشوت 

اٌّغتثّشة ِٓ األسباح وا٠شاداث  تاإدٞ 

 ئٌٝ ص٠ادة اٌم١ّت اٌذفتش٠ت ٌالعتثّاساث.

خغااائش ٌااذٞ تحم١ااك  -4

 اٌششوت اٌشم١مت.

ال تااإثش فااٟ دفاااتش اٌشااشوت 

اٌّغاااااتثّشة ٚال تجاااااشٞ أٞ 

 ل١ٛد.

٠ااااااتُ االػتااااااشاك بٕصاااااا١  اٌشااااااشوت 

اٌّغااااتثّشة ِاااآ اٌخغااااائش تااااإدٞ ئٌااااٝ 

 تخف١ط اٌم١ّت اٌذفتش٠ت ٌالعتثّاساث.

األسباااااح اٌّٛصػاااات   -5

 ِٓ اٌششوت اٌشم١مت.

٠تُ االػتشاك بٙاا واا٠شاداث 

 اعتثّاساث.

اٌم١ّاااااااات اٌذفتش٠اااااااات ٠ااااااااتُ تخفاااااااا١ط 

ٌالعتثّاساث بٕص١  اٌششوت اٌّغتثّشة 

ِٓ اٌتٛص٠ؼاث باػتباس٘اا بّثابات تصاف١ت 

أٚ اعااتشداد ٌجااضء ِاآ اعااتثّاساتٙا فااٟ 

 اٌششوت اٌّغتثّش ف١ٙا.

وعتضددمانددناءللدددولاءلسددنبقا ناءلطرعسددةاءلتدديا
علددريا  عتددناءلعنددلاذددياءل ددر ةاءلسنبضددةاعلدد ا نا

 ددياطرعسددةاءلت  فددةا  دديا سددنسا يتددناءلطرعسددةاءلتدديا
اديات كددددددددددددياءلن  عةالدددددددددددبن رااذدددددددددتنيلامصتتناءلن

ءل ر نرواوبنلتنلياتةرجا دنايطدنقاتطبعدقاءلنععدنراا
،اذعندددددددددناعةدددددددددت ابدددددددددنال ترءفابةسدددددددددن را32رقدددددددددما)

اءضنماللاقعنةاءالستيننرءراذياءل ر نراءل سعسة.

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
 

  

اتُ االػتّاد فٟ ئػذاد ٘زٖ اٌٛسلت ػٍٟ:
ا.بشاْ تؼذ٠ً اٌذ١ًٌ اٌّحاعبٟ 3112ٌغٕت  315لشاس سئ١ظ اٌجٙاص اٌّشوضٞ ٌٍّحاعباث سلُ  -
ِؼااا١٠ش اٌّحاعاابت اٌّصااش٠ت اٌّشتبطاات بّٛظااٛع اظااّحالي ػِّٛااا وّااا ٚسدث بّؼااا١٠ش اٌّحاعاابت اٌّصااش٠ت اٌصااادسة  -

ا.3117ٌغٕت  354بمشاسٞ ٚص٠ش االعتثّاس سلُ 
اٌّصااش٠ت اٌصااادسة ِؼااا١٠ش اٌّحاعاابت اٌّصااش٠ت اٌّشتبطاات بّٛظااٛع اظااّحالي ػِّٛااا وّااا ٚسدث بّؼااا١٠ش اٌّحاعاابت  -

ا.3126ٌغٕت  221بمشاسٞ ٚص٠ش االعتثّاس سلُ 
ا
ا
ا
ا
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