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الدولً الثامن والثبلثون المحاسبة  معٌار
 

 الموجودات ؼٌر الملموسة
 

 (ٌولٌو) ولٌة فً تموزد الالمحاسبٌة لجنة المعاٌٌر إدارةاد هذا المعٌار من قبل مجلس عتمتم ا
تبدأ لختامٌة التً ات الحسابٌة ات التً تؽطٌها البٌانا ساري المفعول على الفترحصبأ ،1998
. 1999 (ٌولٌو)تموز  من أول اعتبارا

 :ٌحل هذا المعٌار محل 

 الموجودات  استهبلكإطفاءالخاص و  االستهبلك محاسبة  الرابعولًدالمعٌار المحاسبً ال .أ 
. ؼٌر الملموسة

. بحث و التطوٌر ال تكالٌؾ التاسعالمعٌار المحاسبً الدولً  .ب 
 

بشكل منفصل د لجنة المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة ا قام أفر،1998 (أكتوبر)تشرٌن األول فً 
ٌر الملموسة غلموجودات الثامن والثبلثٌن ار المحاسبً الدولً ات المعًابنشر قاعدة الستنتاج

لك توإن نسخا من . (1998ل فً عامدالمع ) الثانً والعشرٌنوالمعٌار المحاسبً الدولً 
 . لتلك اللجنةاتفرة لدى دابرة المطبوعتوم
 

–وات المالٌة د الخاص باألالتاسع والثبلثون المعٌار المحاسبً الدولً عدل 1998 فً عام
لتستبدل    الثامن والثبلثونمن المعٌار المحاسبً الدولً ( و2 )الفقرة-  والقٌاساالعتراؾ

 ات باالشارةمارتث االس عنمحاسبةال- الخامس والعشرونالمحاسبً الدولً االشارة  الى المعٌار 
. 1تم أٌضا حذؾ إٌضاح رقم . التاسع والعشرٌن المعٌار إلى

 
: الثامن والثبلثونسبً الدولً ا ٌتناول المعٌار المحفسٌرات اللجنة الدابمة للتفسٌراتأحد ت

 
 ٌل برامج الحاسب اآللً القابمة د ، تكالٌؾ تعالسادسر فسًالت .
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مقدمة 

  الموجودات ؼٌر عنفصاحالمحاسبة وإال الثبلثونٌبٌن معٌار المحاسبة الدولً الثامن و .1
 ألخرى، وال ٌنطبقا الدولٌةٌد فً معاٌٌر المحاسبة حدالملموسة التً لم ٌتم تناولها بالت
المعادن  المالٌة وحقوق الموجودات على الثبلثونمعٌار المحاسبة الدولً الثامن و

 ي والمواردعن والنفط والؽاز الطبًد واستخراج المعاوتطوٌر على استكشاؾ واإلنفاق
شبة فً منشآت التامٌن من النادة والموجودات ؼٌر الملموسة د المتجؼٌر المماثلة 

 بٌن أشٌاء الثبلثونولً الثامن والدمع حملة البوالص ، وٌنطبق معٌار المحاسبة  العقود
 .وٌرتطرٌب والبدء فً عملٌة والبحث والتدن والال على أنشطة اإلعاإلنفاقعلى  أخرى

 ٌحتفظون مادة ملموسة دٌد وؼٌر نقدي بحدالموجود ؼٌر الملموس هو موجود قابل للت .2
  أو ألؼراضلآلخرٌنلتؤجٌره  ت ،وامدالستخدامه فً إنتاج أو تزوٌد بضابع أو خ به

: إدارٌة، والموجود هو مورد

 ، وث سابقةاتسٌطر علٌه المنشاة نتٌجة ألحد .أ 

. ٌة مستقبلٌة للمنشاةادفع اقتصافق منه منتتد أنٌتوقع  .ب 

  بالموجودباالعتراؾ تقوم المنشؤة أنٌتطلب معٌار المحاسبة الدولً الثامن والثبلثون  .3
: فً الحاالت التالٌة فقط  (بمقدار تكلفته)ؼٌر الملموس 

 زىعٌة المستقبلٌة التً تدق للمنشاة المنافع االقتصادؾ تتأنل تمإذا كان من المح .أ 
. للموجود

.  كان من الممكن قٌاس تكلفة الموجود بشكل موثوق إذا .ب 

 ٌا، وٌشمللالموجود من الخارج أو تم تولٌده داخامتبلك لب سواء تم تطٌنطبق هذا الم
 ؾ إضافٌة للموجودات ؼٌرامعٌار المحاسبة الدولً الثامن والثبلثون مقاٌٌس اعتر

 .الملموسة المولدة داخلٌا

الشهرة أن ما ٌتم تولٌده داخلٌا من  الدولً الثامن والثبلثون المحاسبةد معٌار دٌح .4
والبنود المشابهة مبلء ت اإلدارٌة وعناوٌن النشر وبٌاناتالعاالتجارٌة والبٌان ماتالوالع

 .ؾ بها كموجوداتااالعترعدم ٌجب  تهادفً ما

 رٌؾ الموجود ؼٌر الملموس ومقاٌٌسع من تالإذا كان بند ؼٌر ملموس ال ٌلبً ك .5
  اؾتر االعتم يأنولً الثامن والثبلثون ٌتطلب لداؾ به فان معٌار المحاسبة اتراالع

 البند فً عملٌةامتبلك بهذا البند على انه مصروؾ عندما ٌتم تحمله، على انه إذا تم 
 (المشمول ضمن تكلفة االمتبلك ) اإلنفاقت هً عبارة عن امتبلك فان هذا نشآمج مد

 فً تارٌخ (الشهرة السالبة) الشهرة إلىعزى ي ٌشكل جزءا من المبلػ الذي أنٌجب 
 .االمتبلك
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على ث  على البحاإلنفاق لؾ بكالب معٌار المحاسبة الدولً الثامن والثبلثون االعترتطي .6
 ت األخرى التً الاانه مصروؾ عندما ٌتم تحمله، وفٌما ٌلً أمثلة على المصروؾ

: ت المالٌة البٌاناؾ به فً ا فً نشوء موجود ؼٌر ملموس ٌمكن االعترتتسبب

. (تكالٌؾ البدء) على بدء عملٌة أو عمل اإلنفاق .أ 

. ٌب تدر على الاإلنفاق .ب 

. ةالدعاي أو/ والن على اإلعاإلنفاق .ج 

 .كلها على تؽٌٌر موقع أو إعادة تنظٌم جزء من المنشاة أو اإلنفاق .د 

 . مصروؾ عندما ٌتم تحمله أنه على هذه البنود علىباإلنفاقٌتم االعتراؾ 

 ق علىحالل اباإلنفاقؾ اٌتطلب معٌار المحاسبة الدولً الثامن والثبلثون وجوب االعتر .7
  فًإالعلى انه مصروؾ عندما ٌتم تحمله إتمامه موجود ؼٌر ملموس بعد شرابه أو 

 :الحاالت التالٌة 

دٌة  سٌمكن الموجود من تولٌد منافع اقتصااإلنفاق هذا أن تملإذا كان من المح .أ 
 .ا موجودقدرقبلٌة تزٌد عن مستوى أدابه المتمس

.  بشكل موثوقلموجود وإرجاعه لاإلنفاقإذا أمكن قٌاس  .ب 

 . تكلفة الموجود ؼٌر الملموس إلىالحق ل ااإلنفاقبٌة هذه الشروط ٌجب إضافة تلإذا تم 

  على بند ؼٌر ملموس على أنهباإلنفاقبٌا دة للتقارٌر مبقدمفت المنشؤة المترإذا اع .8
 ة المرحلٌة فان معٌارير الماليمصروؾ فً البٌانات المالٌة السنوٌة السابقة أو التقار

 جزء منك اإلنفاقذا هؾ باالمحاسبة الدولً الثامن والثبلثون ٌمنع المنشؤة من االعتر
 .قتكلفة الموجود ؼٌر الملموس فً تارٌخ الح

 معٌار المحاسبة الدولً الثامن والثبلثون قٌاس الموجود ٌتطلب مبدبًاؾ التربعد االع .9
 : التالٌتٌن نالمعاملتً إحدىؼٌر الملموس بموجب 

ة م وأٌة خسابر متراكماكالتكلفة مخصوما منها أي إطفاء متر: المعاملة األساسٌة  .أ 
 فً انخفاض القٌمة،أو

متراكم  المبلػ المعاد تقٌٌمه مخصوما منه أي إطفاء: ٌلة المسموح بهادالمعاملة الب .ب 
المبلػ   ٌكونأننخفاض القٌمة، وٌجب االحق وأٌة خسابر متراكمة الحقة فً 

إذا  ح بهذه المعاملة فقطٌسمنه أ، على العادلة للموجودقٌٌمه هو القٌمة تالمعاد 
 لملموس،ا ؼٌر لموجود السوق النشط لإلىة بالرجوع دلٌد القٌمة العادأمكن تح
 لمعاملة فان معٌار المحاسبة الدولًاا تختار المنشاة هذه عندم ذلك إلىإضافة 

  ال ٌختلؾث بحًكاؾالثامن والثبلثون ٌتطلب إجراء إعادة تقٌٌم بشكل منتظم 
 ٌده باستخدامد سٌتم تحالذيٌا عن المبلػ د ؼٌر الملموس ماللموجودالمبلػ المسجل 

 د معٌار المحاسبة الدولًحدة فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة، كما يدلالقٌمة العا
 الثامن والثبلثون كٌؾ ٌجب إعادة تقٌٌم الموجودات ؼٌر الملموسة وما إذا كان

 دة التقٌٌم فً بٌان الدخل أو مباشرةافً إع (ض ااالنخؾ)ؾ بالزٌادة اٌجب االعتر
 .فً حقوق الملكٌة 
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بشكل المحاسبة الدولً الثامن والثبلثون وجوب إطفاء موجود ؼٌر ملموس طلب معٌار  .10
 العمر النافع أنحض دفتراض قابل للار لعمره النافع، وهناك قدي أفضل تعلىظم تمن

وال  ستعمال،الا ٌتوفر الموجود لندملموجود ؼٌر ملموس لن ٌزٌد عن عشرٌن سنة ع
إنتاجً  ٌد عمردٌسمح معٌار المحاسبة الدولً الثامن والثبلثون بان تقوم المنشؤة بتح

 ٌبدأ اإلطفاء عندما ٌتوفر الموجود أنود لموجود ؼٌر ملموس، وٌجب دؼٌر مح
 .ستعمال الل

 العمر النافع لموجود ؼٌر ملموس سٌكون أن مقنعة على أدلةتوفر ت قد درةفً حاالت نا .11
الدولً  دة تزٌد عن عشرٌن سنة، وفً هذه الحاالت ٌتطلب معٌار المحاسبةدلفترة مح

:  تقوم المنشؤة بما ٌلًأن

. ر لعمره اإلنتاجًقديإطفاء الموجود ؼٌر الملموس على أفضل ت .أ 

 ٌد ماد ؼٌر الملموس على األقل سنوٌا لتحلبلسترداد للموجود المبلػ القابل تقدٌر .ب 
. فً انخفاض القٌمة   خسارة أٌةإذا كانت هناك 

م زٌادة العمر النافع لموجود ؼٌر ملموس دض عتراحض اؾداإلفصاح عن أسباب  .ج 
العمر النافع دٌد  فً تحدورا هامابت عالتً ل (وامل عال)عن عشرٌن سنة والعامل 

 . ؼٌر الملموسللموجود

 ٌظهر أسلوب اإلطفاء أنب معٌار المحاسبة الدولً الثامن والثبلثون وجوب تطلي .12
 ٌدد لم ٌكن ممكنا تح إذا، وللموجودٌة دك المنشاة للمنافع االقتصاالم نمط استهدالمستخ

 فانه ٌجب تبنً أسلوب القسط الثابت، وٌجب االعتراؾ بمبلػ ق النمط بشكل موثوذلك
إدخاله  ٌتم أن إذا سمح أو تطلب معٌار محاسبً آخر إالاإلطفاء على انه مصروؾ 

 .ضمن المبلػ المسجل لموجود آخر

 القٌمة التخرٌدٌة لموجود  أنٌتطلب معٌار المحاسبة الدولً الثامن والثبلثون افتراض .13
:  فً الحاالت التالٌة إالر ؾصهً ؼٌر ملموس 

إذا التزم طرؾ آخر بشراء الموجود فً نهاٌة عمره اإلنتاجً، أو  .أ 

 ل وجودتمت، وكان من المحا النوع من الموجودذلك كان هناك سوق نشط لإذا .ب 
 .هذا السوق فً نهاٌة العمر النافع للموجود

بٌق معٌار تطخفض قٌمته على المنشؤة تنلتقٌٌم ما إذا كان موجود ؼٌر ملموس قد  .14
ب معٌار ٌتطلانخفاض قٌمة الموجودات، كما - س والثبلثون ادالمحاسبة الدولً الس

 سترداد لموجودلبلقٌٌم المبلػ القابل ت المنشاة بوم تقأنالمحاسبة الدولً الثامن والثبلثون 
 . على األقل سنوٌالبلستعمالد عؼٌر ملموس لٌس متوفرا ب

 لمفعول للفترات التً تبدأ فًا نافذ الثبلثونولً الثامن ودٌصبح معٌار المحاسبة ال .15
لك التارٌخ، وٌشجع المعٌار على تطبٌقه بشكل ذو بعد  أ1999( ٌولٌو)تموز األول من 

 .أبكر
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ثر أب تطبٌقالنتقالٌة تتطلب ا أحكامٌحتوي معٌار المحاسبة الدولً الثامن والثبلثون على  .16
  : عند تطبٌق هذا المعٌار الول مرةرجعً

معٌار  ؾ به بموجبا شروط االعترق ٌحقلم ٌعد بند ضرورٌا الستبعاد ذلكما ٌكون ندع .أ 
الثبلثون أو ولً الثامن والدالمحاسبة 

 

المحاسبة   الواردة فً معٌارالمبادئإذا خالؾ القٌاس السابق لموجود ؼٌر ملموس  .ب 
قٌٌمه تأو أعٌد   لم ٌتم إطفاء موجود ؼٌر ملموسإذالك ذمثال )الدولً الثامن والثبلثون 

. ( نشط ق سوإلى الرجوع بعدمولكن 

 نها  إماؾ واإلطفاءات االعترافً الحاالت األخرى ٌكون التطبٌق المستقبلً لمتطلب
 موجود االعتراؾ بالثبلثونلك ٌمنع معٌار المحاسبة الدولً الثامن وذمثال )مطلوب 

مثال )ح به وو مسم أ(لسابقاؾ به فً املموس مولد داخلٌا لم ٌكن قد تم االعتر ؼٌر
لملموس اؾ بالموجود ؼٌر ا االعترالثبلثونلً الثامن والدوٌشجع معٌار المحاسبة  لكذ

  لم ٌكن قد تموالذيمج المنشآت الذي هو عبارة عن امتبلك د  تم حٌازته نتٌجة الذي
. (االعتراؾ به فً السابق 
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   تاالمحتوي
   الثبلثونسبة الدولً الثامن وامعٌار المح

   الموجودات ؼٌر الملموسة
 الفقرات  الهدؾ
 6 - 1  النطاق

 17-7  تعرٌفات
 17-8  الموجودات ؼٌر الملموسة

 12-10  إمكانٌة التحدٌد
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103-106 

 117-107  اإلفصاح
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الموجودات ؼٌر الملموسة المسجلة بموجب المعاملة البدٌلة 
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الثبلثون سبة الدولً الثامن وامعٌار المح

الموجودات ؼٌر الملموسة 

ٌجب قراءة المعاٌٌر المطبوعة بالخط المابل الؽامق فً إطار التوجٌهات العامة و إرشادات 
التطبٌق فً هذا المعٌار و فً إطار المقدمة للمعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة، و لٌس القصد من 

.  ( من المقدمة12راجع الفقرة )المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة أن تطبق على البنود ؼٌر المادٌة 

الهــدؾ 

ٌد در الملموسة التً لم ٌتم تناولها بالتحيت غا المحاسبٌة للموجودلمعالجة هذا المعٌار بٌان اهدؾ
بٌة تل م تعترؾ المنشاة بالموجود إذا تأنر اولً آخر، وٌتطلب هذا المعًدفً معٌار محاسبة 

ت ؼٌر الملموسة ا قٌاس المبلػ المسجل للموجودكٌفٌة هذا المعٌار ددمقاٌٌس معٌنة، كما ٌح
. الملموسةت ؼٌر ا معٌنة بشؤن الموجودإفصاحاتوٌتطلب 

اق ــالنط

الموجودات ؼٌر الملموسة سبة ا محالمنشآت هذا المعٌار فًق جمٌع بن تطأٌجب  .1
: باستثناء

. الموجودات ؼٌر الملموسة التً ٌؽطٌها معٌار محاسبة دوًل آخر .أ 

 –الموجودات المالٌة كما هً معرفة فً معٌار المحاسبة الدولً الثانً و الثبلثون  .ب 
. األدوات المالٌة، اإلفصاح و العرض

حقوق المعادن و اإلنفاق على استكشاؾ أو تطوٌر و استخراج المعادن والنفط  و  .ج 
. الؽاز الطبٌعً و المصادر  ؼٌر المتجددة المشابهة

الموجودات ؼٌر الملموسة التً تتكون فً منشآت التؤمٌن من عقود مع حملة  .د 
. البوالص

 الملموسة فانه ؼٌرت اتناول نوعا معٌنا من الموجودآخر يإذا كان معٌار محاسبة دوًل  .2
ق نطبيبٌل المثال ال س المعٌار بدال من هذا المعٌار، فعلى ذلكٌجب على المنشؤة تطبٌق 

: هذا المعٌار على 

  سٌر العمل المعتادأثناء للبٌع أةت ؼٌر الملموسة التً تحتفظ بها المنشاالموجود .أ 
  ومعٌار المحاسبة الدولًاتالموجود- ي نانظر معٌار المحاسبة الدولً الثا)

. (عقود اإلنشاء- الحادي عشر 

– انظر معٌار المحاسبة الدولً الثانً عشر )موجودات الضرٌبة المإجلة  .ب 
. (الدخل  ضرابب

 عقود– ر شلسابع عالمحاسبة الدولً ار اق معًاعقود اإلٌجار التً تقع ضمن نط .ج 
 . اإلٌجار
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ولً التاسع دحاسبة الالمنظر معٌار ا) لموظفٌنافع اة من منئشات النالموجودا .د 
. (لموظفٌن افع امن-  عشر

  الدولً الثانًةسبار المحانظر معًا )منشآت األعمالمج د الناجمة من الشهرة .ه 
 (. منشآت    األعمالمج د- ن ولعشراو

 -ي والثبلثون نسبة الدولً الثاالمحار ارفة فً معًمع هًٌة كما الت المالموجودا .و 
 لمالٌةات الموجودا ببعض اؾاالعترإن رض، وع و الاإلفصاح ، ةلًات الماوداأل
 -بع والعشرون اسبة الدولً السار المحامعً: لتالٌة المعاٌٌر اا ه ٌؽطًقٌاسهاو
 لتابعة، ومعٌارا كاتت فً الشراثمارتسبة االساموحدة ومحاللٌة المات انالبًا

 ،الزمٌلةت ات فً الشركاسبة االستثمارامح- لعشرون اسبة الدولً الثامن وامحال
 لمالٌة للحصص فًاقارٌر ت التقدٌم - الثبلثوندي والحاسبة الدولً المحاومعٌار 

:   المالٌةدواتاأل-  والثبلثون تاسعلدولً الالمحاسبة المشتركة، ومعٌار المشارٌع ا
  .االعتراؾ و القٌاس

 فً) قرص مضؽوط مثلدي ا ميءت ؼٌر الملموسة ضمن شالموجوداقد توجد بعض  .3
 أو (فً حالة الترخٌص أو البراءة)نونٌة ات قاو فً مستندأ( اآللًسب امج الحا برالةح

 ؼٌرعناصر  كل من على ٌحتوي الذي لموجود اةجب معاملين ا كإذاٌد ما دفلم، ولتح
 الممتلكات- س عشر ادلسا الدولًسبة ا بموجب معٌار المحةملموسة وملموس

ر فانه ٌطلب استخدام ا ؼٌر ملموس بموجب هذا المعًموجودو كأ تلمعدااو والتجهٌزات
 آللةسب اآللً الحاامج نلك برذ مثال أهمٌة، ثرم أي عنصر أكي لتقًيلشخص االحكم

بر جزءا ال تعيد دلمحاامج نلك البرذون دلعمل با وال تستطٌع اآللًالحاسب  ٌتحكم بها
، وٌنطبق نفس ات معدأوت أو تجهٌزات ا وتعامل كممتلكاآللًلحاسب اجهزة  أٌتجزأ من

جزأ من ٌتمج جزءا ال البرا ال تكون و حٌث، اآللًسب التشؽٌل للحانظام  الشًء على
ر يسب اآللً على أنها موجود غالحامج اعامل برت القة العت ذالًاآل أجهزة الحاسب

 .ملموس

 رٌب وبدءدن والتال على أنشطة اإلعاإلنفاق أخرى على أشٌاءلمعٌار بٌن ا هذا ٌنطبق .4
رفة، معلبحث والتطوٌر نحو تطوٌر الا ةت والبحث والتطوٌر، وتوجه أنشطالعملًا

لك ذمثال )نه قد ٌنجم عن هذه األنشطة موجود له جوهر مادي ألك بالرؼم من  ذوعلى
 ٌعتبر ثانوٌا لمكونه ؼٌر الملموس أي للموجود الماديلعنصر افان  (يموجود نموذج

 .الموجودة فٌه فةمعرال

 و ؼٌر ملموس ، وبعدأي ملموسا معنلا قد ٌكون الموجود لًلتمويار اة عقد اإلٌجال حيؾ .5
إٌجار بعقد طبقا لمحتفظ به الملموس اجر الموجود ؼٌر تؤلمسا األوًل ٌعامل االعتراؾ

  لبنود مثلٌصت الترخاتفاقًالحقوق بموجب اى ثنوٌلً بموجب هذا المعٌار، وتستتم
 ت وحقوقالبراءات والمخطوطات والمسرحًاٌو ودلفًا تسجٌبلتبٌة والسٌنمام الاألؾ

 .بع عشر، وتقع ضمن نطاق هذا المعٌاراق معٌار المحاسبة الدولً السا من نطالتؤلٌؾ

 معٌنة اتو عملًأ دوًل إذا كانت أنشطة ةسبا من نطاق معٌار محاإلستثناءاتث دقد تح .6
أ ، وتنشأخرى تناولها بطرٌقة إلىل محاسبٌة قد تحتاج ئ عن مساأشتن حد إلىمتخصصة 

ت الترسباالؽاز و والنفط ستخراج او أو تطوٌر أؾ ا على استكشاإلنفاقهذه المسابل فً 
مٌن وحملة أت التآلعقود بٌن منشا وفً حالة ةستخراجًإلت اانٌة فً الصناعدالمع

 هذا أن، على األنشطة على هذه اإلنفاقلمعٌار على ا هذا قطبٌنلك ال ذبوالصها، وعلى 
 ل برامج الحاسبثم)مة دالمعٌار ٌنطبق على الموجودات ؼٌر الملموسة األخرى المستخ

و أستخراجٌة إلت ااو فً الصناعأ (ت ا تكالٌؾ بدء العملًمثل) اآلخر واإلنفاق (اآللً 
. مٌن أ شركات التيؾ
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ت ـــاتعرٌؾ

: تستخدم المصطلحات التالٌة فً هذا المعٌار وفقا للمعانً المحددة لها .7

    الموجود ؼٌر الملموس هو موجود قابل للتحدٌد أو ؼٌر نقدي بدون جوهر مادي ٌحتفظ 
به الستخدامه فً إنتاج أو  تزوٌد البضابع أو الخدمات أو لتؤجٌره لآلخرٌن أو 

. لؤلؼراض اإلدارٌة

:  هو مورد  الموجود

تسٌطر علٌه المنشؤة نتٌجة ألحداث سابقة و  .أ 

 .منافع اقتصادٌة مستقبلٌة للمنشؤة منه تتدفقن أوقع ٌت .ب 

الموجودات النقدٌة هً نقود محتفظ بها و موجودات سٌتم استبلمها فً مبالػ ثابتة أو 
. قابلة للتحدٌد

البحث هو استقصاء موجودي و مخطط ٌتم القٌام به بهدؾ الحصول على 
. معرفة و إدراك علمً أو فنً

 
التطوٌر  هو تطبٌق نتابج البحث التً تم التوصل إلٌها أو المعرفة األخرى على خطة أو 

نموذج إلنتاج مواد أو أدوات أو منتجات أو عملٌات أو أنظمة أو خدمات جدٌدة أو 
. محسنة بشكل ملموس قبل البدء فً اإلنتاج أو االستخدام التجاري

 
اإلطفاء هو التحمٌل المنتظم للمبلػ القابل لبلستهبلك لموجود ؼٌر ملموس على مدى 

. عمره النافع
 

المبلػ القابل لبلستهبلك هو تكلفة موجود ، أو مبلػ آخر بدٌل عن التكلفة فً البٌانات 
. المالٌة مخصوما منه القٌمة التخرٌدٌة

 
: العمر النافع هو إما

الفترة الزمنٌة التً ٌتوقع خبللها استخدام المنشؤة للموجود، أو   .أ 

عدد وحدات اإلنتاج أو الوحدات المشابهة التً ٌتوقع أن تحصل المنشؤة علٌها من  .ب 
. الموجود

التكلفة هً مبلػ النقد أو معادالت النقد المدفوعة أو القٌمة العادلة للمقابل األخر 
. المقدم المتبلك موجود فً تارٌخ امتبلكه أو إنتاجه

 
القٌمة التخرٌدٌة هً صافً المبلػ الذي تتوقع المنشؤة الحصول علٌه لموجود فً نهاٌة 

. عمره النافع  بعد خصم التكالٌؾ المتوقع للتخلص منه
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القٌمة العادلة لموجود هً المبلػ الذي ٌمكن مقابله مبادلة ذلك الموجود بٌن أطراؾ 
. مطلعة و راؼبة فً عملٌة بٌن أطراؾ محاٌدة

 
: السوق النشط هو السوق الذي تتوفر فٌه كافة الشروط التالٌة

 
 .البنود التً تتم المتاجرة بها داخل السوق متجانسة (أ 

 
 .من الممكن وفً أي وقت أن ٌوجد فٌه بابعون ومشترون راؼبون  (ب 

 
. األسعار متوفرة للجمهور (ج 

 
خسارة االنخفاض فً القٌمة هً الزٌادة فً المبلػ المسجل لموجود عن مبلؽه القابل 

. لبلسترداد
 

المبلػ المسجل هو المبلػ الذي ٌتم االعتراؾ به كقٌمة للموجود فً المٌزانٌة العمومٌة 
. بعد خصم أي إطفاء متراكم و خسابر االنخفاض المتراكمة فً القٌمة لذلك

 الموجودات ؼٌر الملموسة

 أو صٌانة أووٌر تط أو امتبلكد نت عاو تتحمل مطلوبأت المصادر آ المنشنفقكثٌرا ما ت .8
ت افٌذ عملًتنم وي تصمأو الفنٌة أورفة العلمٌة مع المثلتحسٌن المصادر ؼٌر الملموسة 

بما فً ) تجارٌة الماتفة بالسوق وعمعرخٌص وملكٌة فكرٌة ودٌدة و تراوأنظمة جأ
ملها هذه تش، واألمثلة العامة على البنود التً (لك األسماء التجارٌة وعناوٌن النشرذ

 فبلملٌؾ واألألتا قت وحقوارٌضة هً برامج الحاسب اآللً والبراءعوٌن الاالعن
مة الرهن وتراخٌص صٌد األسماك وحصص دء وحقوق خالنمابٌة وبٌاناتالعميالس

 ق السوالعمبلء وحصة --- ٌند المورأوء القات مع العمالزات والعاد واالمتًااالستٌر
 .لتسوٌق اوحقوق 

 دٌدرٌؾ الموجود ؼٌر الملموس أي قابلٌة التحع ت8بً كافة البنود المبٌنة فً الفقرة تلال  .9
ن بند ٌؽطٌه هذا و إذا كاٌة مستقبلٌة، ادفع اقتصاوجود من والرقابة على المورد و

 أو المتبلكه باإلنفاقرٌؾ الموجود ؼٌر الملموس فانه ٌتم االعتراؾ عال ٌلبً ت لمعٌارا
مج د فًبند امتبلك  تم إذالٌده داخلٌا على انه مصروؾ عندما ٌتم تحمله، على انه تو

 عبارة عن امتبلك فانه ٌشكل جزءا من الشهرة المعترؾ بها يهأعمال والتً ت آمنش
 (.56انظر الفقرة )فً تارٌخ االمتبلك 

 قابلٌة التحدٌد     

 ال ٌكون الموجود ؼٌر الملموس قابأنرٌؾ الموجود ؼٌر الملموس وجوب عٌتطلب ت .10
ت آمج منشدملٌة عٌٌزه بشكل واضح عن الشهرة، والشهرة الناشبة من تمد لديللتح

 اقتصادٌةوقعا لمنافع تفعة ٌقوم بها الممتلك د تمثلاألعمال التً هً عبارة عن امتبلك 
قبلٌة من المشاركة بٌن الموجودات القابلة ت المسةاالقتصاديفع اقبلٌة، وقد تنتج المنتمس
ؾ بها فً ا شروط االعترديفربشكل  ق من الموجودات التً ال تحقأوٌد الممتلكة دللتح

بطرٌقة فعة دلبٌانات المالٌة، ولكن التً ٌكون الممتلك مستعدا بالنسبة لها إلجراء ا
. االمتبلك
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لفصل، ل الن الموجود قابكا  إذاٌمكن بوضوح تمٌٌز الموجود ؼٌر الملموس عن الشهرة .11
 توزٌع أو استبدال أوو بٌع أجٌر تؤلمنشاة استطاعت ا إذا للفصل الوٌكون الموجود قاب

المنافع من لك ذكالتخلص ون د بللموجودٌه المستقبلٌة التً تعزى دقتصاإلالمنافع ا
مة فً نفس النشاط دت األخرى المستخالموجودافق من دة التً تتيٌة المستقبلتصاداالق

 .لئلٌرادالمحقق 

رة على دٌد حٌث قد تكون المنشاة قادلتحا لقابلٌة  ضرورٌا قابلٌة الفصل لٌست شرطاإن .12
 موجود ؼٌر ملموس مع امتبلك تم إذا المثال، فعلى سبٌل أخرىٌد الموجود بطرٌقة دتح

لتً تمكن المنشؤة من اة يلعملٌة تحوٌل الحقوق القانوناشمل تت فقد امجموعة موجود
 حقوق قانونٌة قخلً فً خلامشروع دسعى  إذا ثلٌد الموجود ؼٌر الملموس، وبالمدتح

 ملموس مولد ؼٌر موجودٌد حدة فً تأ هذه الحقوق المنشة طبٌعتساعدللمنشاة فقد 
 مستقبلٌة فقط بالمشاركة مع اقتصادٌةفع المنشاة تولد منالك حتى ولو كانت ذك داخلٌا،

ٌد المنافع دحتستطاعت المنشاة ا إذا لتحدٌدبل لقا األخرى فان الموجود اتالموجود
.  الموجود ستتدفق مني تلا المستقبلٌةٌة داالقتصا

 السٌطرة    

المنشاة تملك سلطة الحصول على كانت  إذا الموجودلسٌطرة على اة أالمنشتسٌطر .13
لك الحد من إمكانٌة ذ من المورد، وتستطٌع كالمتدفقةٌة المستقبلٌة ادالمنافع االقتص

ٌة ادلمنافع االقتصاة على السٌطرة على أ المنشقدرةفع، واذه المنلهوصول اآلخرٌن 
دة من الحقوق القانونٌة التً ٌمكن فرضها فً ا ملموس تنبع عؼٌر  موجودالمستقبلٌة من
لسٌطرة، على اكون من الصعب إظهار يم وجود حقوق قانونٌة دظل ع المحكمة، وفً

ٌا للسٌطرة حٌث قد تكون المنشاة  ضروررض حق لٌست شرطاؾ اإلمكانٌة القانونٌة لأن
 .أخرىٌة المستقبلٌة بطرٌقة ادرة على السٌطرة على المنافع االقتصدقا

 تسٌطرٌة مستقبلٌة، وادقتصإوث منافع حدرفة الفنٌة بمعرفة بالسوق والمعقد تتسبب ال .14
ل الحقوق الرفة محمٌة من خمعالإذا كانت ل االمنشؤة على هذه المنافع على سبٌل المث

ي ن واجب قانوأو( بذلك ٌسمح ٌثح)قٌة تجارٌة ا قٌود اتؾأولٌؾ أ حقوق التثلالقانونٌة م
.. فظة على السرٌة المحلعلى الموظفٌن 

ت اٌد مهاردرة على تحدٌكون لدى المنشؤة فرٌق من الموظفٌن الماهرٌن وقد تكون قا .15
 رٌب ، وقد تتوقع المنشؤةد منافع اقتصادٌة مستقبلٌة من التإلىفٌة تإدي اموظفٌن إض

 المنشؤة لٌس لها عادة أنفٌر مهاراتهم للمنشاة، على تو ٌستمر الموظفون فً أنأٌضا 
  الناجمة من فرٌق من الموظفٌن المهرةالمستقبلٌة تصادٌةطرة كافٌة على المنافع االقيس
رٌؾ الموجود ؼٌر الملموس ، ولسبب ع هذه البنود تلبً تأنار تبمن التدرٌب الع و
رٌؾ الموجود ؼٌر ع موهبة فنٌة تأودة د محإدارة تلبً أن تملمن ؼٌر المحاثل مم

ل حقوق قانونٌة الستخدامها والحصول على النت محمٌة من خكا إال إذاالملموس 
بً األجزاء األخرى من تللك ذة منها، وهً كع المستقبلٌة المتوقاالقتصادٌةالمنافع 

 .رٌؾ علتا
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 الخاصة هاهودجلسوق وتتوقع انه بسبب اصة فً ح أوء القد ٌكون للمنشؤة محفظة عم .16
ة، أء سٌستمرون فً المتاجرة مع المنشال فان العمالء ووالءهم ت مع العمالقاببناء ع

 أو والءء ال مع العمالقاتنٌة لحماٌة العو القانقم وجود الحقودانه فً ظل ع على
دة المنشاة ٌكون لها عاٌها فان عل للسٌطرة أخرىو وجود وسابل أة أللمنش ءالالعم

 حتى ٌمكن  و والء العمبلءتاٌة من عبلقادفع االقتصافٌة على المناك سٌطرة ؼٌر
لعمبلء، والء ا مع القات، العالسوقمحفظة العمبلء، حصص )لبنود  ا هذهأناعتبار 
  الموجودات ؼٌر الملموسةعرٌؾت تلبً ( العمبلء

  المستقبلٌةاالقتصادٌةفع االمن
 

 بٌعد من اموس اإلٌرمل ؼٌر موجود من المتدفقةقبلٌة تسالم االقتصادٌة المنافع تشملقد  .17
 لمنشاةاستخدام ا األخرى الناجمة من المنافعو ألتكلفة أو وفورات ا المنتجات أو الخدمات

 عملٌه إنتاج من ي ؾالفكرٌةم الملكٌة اخدتسا ٌخفض قد المثالل ي، فعلى سبللموجود
. ةي المستقبلاداتة اإلٌرادلمستقبلٌة بدال من زياتاج ناإل ٌؾالتك

 ي لهئالعتراؾ بموجود ؼٌر ملموس والقٌاس المبدا

 البند ٌلبً أنلمنشاة ببٌان ا تقوم أنؾ ببند على انه موجود ؼٌر ملموس اطلب االعترتي .18
 :ما ٌلً

 (. 17-7 تاانظر الفقر)وس مرٌؾ الموجود ؼٌر الملعت .أ 

 (.  55 –19ت االفقر أنظر)ؾ المبٌنة فً هذا المعٌار امقاٌٌس االعتر .ب 

 : الحاالت التالٌة فً ط فقالملموس ؼٌرلموجود باؾ االعتراٌجب  .19

المنافع االقتصادٌة المستقبلٌة التً تعزى للموجود ستتدفق ن أ المحتمل من إذا كان .أ 
 للمنشؤة و

. تكلفة الموجود بشكل موثوق به اس قًإذا كان من الممكن .ب 

 اضاتفترام استخدا بالمستقبلٌة المنافع االقتصادٌة احتمال تقٌٌم المنشؤةلى عٌجب  .20
التً ستسود  االقتصادٌة الظروؾ ةوعم لمجلئلدارة تقدٌرفضل أ ومدعومة تمثل معقولة

 .النافع للموجود العمرعلى مدى 

 تصادٌة المنافع االقدفقكد المتعلقة بتأرجة التدقٌٌم تلشخصً لاة الحكم أم المنشدتستخ .21
  المتوفرة فً وقت االعتراؾاألدلةالمستقبلٌة التً تعزى الستعمال الموجود بناء على 

 . الخارجٌةلؤلدلةكبر أي، وإعطاء وزن دئالمب

. مبدبٌا بمقدار تكلفته الموجود ٌاسٌجب ق .22

االمتبلك المنفصل 

ن تكلفة الموجود ؼٌر الملموس ٌمكن عادة قٌاسها ا بشكل منفصل ؾموجود إذا تم امتبلك .23
 أو عندما ٌكون مقابل الشراء فً شكل نقدي كذلكبشكل موثوق، وٌكون األمر 

 .خرىأ  نقدٌةموجودات
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راد وضرابب تًٌة رسوم اسأ ذلك فًر شرابه بما عتشمل تكلفة موجود ؼٌر ملموس س .24
د الموجود الستعماله ا ٌعزى بشكل مباشر إلعدإنفاق وأيسترجاع لبلشراء ؼٌر قابله 

 الذي ٌعزى بشكل مباشر على سبٌل المثال الرسوم المهنٌة اإلنفاقالمقصود، وٌشمل 
 . التكلفة إلى تجارٌة للتوصل تت وحسومااٌة خصومأت القانونٌة، وٌتم خصم امدللخ

 دلة تكون تكلفته معاالمعتادة دفع ما بعد فترة الإلى لموجود ؼٌر ملموس دفعة إذا أجلت .25
 على انه  الدفعاتؾ بالفرق بٌن هذا المبلػ وإجمالًار النقدي، وٌتم االعترعللس

ٌلة بد المعاملة الب رأسملته بموجمت تإذا إالمصروؾ فابدة على مدى فترة االبتمان 
. ض ارتتكالٌؾ االق- المسموح بها فً معٌار المحاسبة الدولً الثالث والعشرون 

 مةقد حقوق ملكٌة للمنشاة المأدواتته مع ادلموجود ؼٌر ملموس مقابل مبامتبلك  تم إذا .26
ادلة لتً هً معالملكٌة وا ق حقوألدوات العادلةلقٌمة اقارٌر تكون تكلفة الموجود هً تلل

 . العادلة للموجودللقٌمة 

  كجزء من دمج منشآت األعمالاالمتبلك 

مج د( - 1998 ل فً عامدمع)ي والعشرون نولً الثادبموجب معٌار المحاسبة ال .27
ت األعمال آمج لمنشد ؼٌر ملموس فً عملٌه موجوداألعمال إذا تم امتبلك آت منش

 الموجود ؼٌر الملموس تكون بناء على قٌمته هذاعبارة عن امتبلك فان تكلفه  والتً هً
 .تارٌخ االمتبلك لة فًادالع

لموجود  (ادلة القٌمة العأي)التكلفة  ما إذا كانت ٌددٌلزم استخدام الحكم الشخصً لتح .28
ل ٌمكن قٌاسها بشكل ٌمكن ا األعملمنشآتمج د فً عملٌة تهملموس تم حٌازؼٌر 

جة فً مدرؾ المنفصل، وتوفر األسعار الارتعلٌه بشكل كاؾ لؽرض االع دااالعتم
، (67 الفقرةانظر أٌضا ) العادلةه للقٌمة يد علافضل قٌاس ٌمكن االعتم أ نشطقسو

رض ع الأسعار لم تكن وإذارض الحالً، عر العالمناسب هو عادة س ر السوقعوس
ه تقدٌر القٌمة علًن بناءا ة أساسا ٌمكثلث عملٌة ممادر أحعٌوفر س الحالٌة متوفرة فقد

خ ي بٌن تارادٌةث تؽٌر هام فً الظروؾ االقتصدٌكون قد ح  الأن شرٌطة العادلة
 .للموجود دلة القٌمة العا تقدٌرالعملٌة والتارٌخ الذي تم به

 فعهتد لم ٌكن هناك سوق نشط لموجود فان تكلفته تعكس المبلػ الذي كانت المنشاة سإذا .29
  فً عملٌة محاٌدة بٌن أطراؾ مطلعة وراؼبة بناء علىللموجود االمتبلك خفً تاري

ٌجة ت ناالعتبار المنشاة فً تؤخذٌد هذا المبلػ دافضل معلومات متوفرة، وعند تح
 .ةثلاألخٌرة للموجودات المما تاالعملً

 ظم فً شراء وبٌع موجودات ؼٌر ملموسة فرٌدةت بشكل منتشاركقامت منشآت معٌنة  .30
 كن استخدام هذهمر، ومن الماشة بشكل ؼٌر مبعادلر قٌمها القديوٌر أسالٌب لتتطب

 أعمالمج منشآت د اللبً لموجود ؼٌر ملموس تم امتبلكه من خداألسالٌب للقٌاس المب
لة كما العاد تقدٌر قٌمتها تهدؾ الى  ت هذه االسالٌب نكا إمتبلك إذاعملٌة والتً هً 

 فً الصناعة ةكانت تعكس العملٌات والممارسات الحالًوإذا  فً هذا المعٌار ةرؾمعهً 
 عناصر تطبٌقلك مناسبا ذهذه األسالٌب حٌث ٌكون تشمل لتً ٌنتمً لها الموجود، وا

 مثل)ت معٌنة تإثر على ربحٌة الموجود االحالٌة لمإشر ت السوقاة تعكس عملًددمتع
 النقدٌة اتفقتد خصم صافً الأو ( خال . . .  التشؽٌل وحصص السوق وربحاإلٌراد
 . من الموجودةردقبلٌة المقتالمس
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 مال فً عدمعال)ي والعشروننلبات معٌار المحاسبة الدولً الثاتطبموجب هذا المعٌار وم .31
 :ٌدد للتحةت القابلاعتراؾ بالموجودات والمطلوبالل (1998

 ؾ فً الفقرتٌناٌس االعتري مقايك بالموجود ؼٌر الملموس الذي ٌلبتلٌعترؾ المم .أ 
ت الك الموجود ؼٌر الملموس فً البٌانذؾ باحتى ولو لم ٌتم االعتر 20، 19

.  للممتلك و المالٌة

  ؼٌرموجود( العادلةلقٌمة ا أي) لتكلفة ثوق مو قٌاس لم ٌكن من الممكن إجراءإذا .ب 
 هً عبارة عن أعما ل والتًت آمج منشدملموس تم امتبلكه كجزء من عملٌة 

 ؼٌر ملموس منفصل ولكنه موجود الموجود كبذلكؾ افانه ال ٌتم االعتر امتبلك
 (. 56انظر للفقرة )ضمن الشهرة  خلدي

ت آمج منشد فً عملٌة حٌازته  ت ٌكن هناك سوق نشط لموجود ؼٌر ملموس تمما لم .32
لعشرون اي ونلثاا الدولًسبة اهً عبارة عن امتبلك فان معٌار المحأعمال  والتً 

لملموس بمقدار ا ؼٌر للموجودبٌا دؾ بها مبتر التكلفة المعٌحدد( 1998ل فً عام دمع)
 . شهرة سلبٌة ناشبة فً تارٌخ االمتبلكأٌةٌزٌد أو مبلػ ال ٌخلق 

  منحة حكومٌةاالمتبلك من خبلل

رمزي  مقابل أوون تكلفة، د ؼٌر ملموس بموجود امتبلكلممكن افً بعض الحاالت من  .33
  تخصٌصأوث هذا عندما تقوم حكومة بتحوٌل حد منحة حكومٌة، وقد ياللمن خ

تشؽٌل  التراخٌص لأور ا النزول فً مطق حقومثلت ؼٌر ملموسة لمنشاة اموجود
إلى  حقوق الوصول أود ا حصص استٌرأو تراخٌص أو تلفزٌون أوٌو ادت رامحط

 محاسبة المنح"–  مقٌدة، وبموجب معٌار المحاسبة الدولً العشرون أخرىمصادر 
 ؾ بكل منافقد تختار المنشاة االعتر" الحكومٌة واإلفصاح عن المساعدة للحكومٌة

 معد اختارت المنشؤة وإذابٌا، دلة مبادلقٌمة العاالموجود ؼٌر الملموس والمنحة بمقدار 
بٌا مبدلمنشاة تعترؾ بالموجود ا فان ادلةبٌا بمقدار القٌمة العدؾ بالموجود مبااالعتر
بموجب المعاملة األخرى التً ٌسمح بها معٌار المحاسبة الدولً ) رمزيمبلػ  بمقدار

.  الموجود الستعماله المقصودإلعداد ٌعزى مباشرة إنفاق أي إلىفة اباإلض (العشرون 

ت الموجودادلة بامت اعملً

  جزبٌا مع موجود ؼٌر ملموس وؼٌرأولته كلٌا دٌمكن امتبلك موجود ؼٌر ملموس بمبا .34
 تلم المسللموجودلة د موجود آخر، وٌتم قٌاس تكلفة هذا البند بمقدار القٌمة العاأومشابه 

 أولة بمقدار مبلػ أي نقد د المستؽنى عنه، معللموجود ةالعادلللقٌمة مساوي هً  التً
 .نقد تم تحوٌلها معادالت

 له استعمال مماثل فً نفس ثل بموجود ممابمبادلته موجود ؼٌر ملموس امتبلكٌمكن  .35
 مماثلة، كما ٌمكن بٌع موجود ؼٌر ملموس مقابل حصة ملكٌة عادلةالعمل وله قٌمة  خط
ت ؼٌر مكتملة ال ٌتم ا عملٌة اإلٌرادأن الحالتٌن وحٌث الموجود مماثل، وفً ك فً

ٌد هً د تكون تكلفة الموجود الجذلكعملٌة، وبدال من ل خسارة لأوبمكسب  االعتراؾ
 المستلم قد توفر للموجود دلة القٌمة العاأن المتخلى عنه، على للموجودالمبلػ المسجل 

انخفاض قٌمة الموجود الذي تم التخلً عنه ، وفً ظل هذه الظروؾ   على خسارةدلٌبل
 انخفاض قٌمة الموجود المتخلى عنه ، وٌخصص المبلػ المسجل ؾ بخسارةاٌتم االعتر

 .للموجود الجدٌد بعد الخسارة للموجود القدٌم 
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الشهرة المولدة داخلٌا 

. أنها موجودعلى اخلٌا مولدة دبالشهرة ال اؾرتالعام دٌجب ع .36

قبلٌة، ولكن ال ٌنجم عنها تٌة مسادصتع اقاؾ لتولٌد منإنفاقلحاالت ٌتم تحمل افً بعض  .37
ر، وكثٌرا ما ٌوصؾ المعًذا ا هفًؾ اٌٌس االعتراموجود ؼٌر ملموس ٌلبً مقتكوٌن 

ؾ بالشهرة المولدة اتم االعتريخلٌا، وال ا ٌساهم فً الشهرة المولدة دبؤنه اإلنفاقهذا 
كن ه ال ٌمكن تحدٌده كمصدر تسٌطر علٌه المنشؤة وبحٌث ٌم ألنموجودعلى أنها  خلٌااد
 .ر التكلفةاسه بشكل موثوق بمقدٌاق

بلة اتها القا موجوديؾا بٌن القٌمة السوقٌة لمنشاة والمبلػ المسجل لصتالفرو قان إ .38
ة، أب سلسلة من العوامل التً تإثر على قٌمة المنشذ فً أي نقطة زمنٌة قد تجتللتحدٌد
ت ؼٌر الملموسة التً الموجودا تكلفة تمثل إنهاروقات ؾبار هذه التال ٌمكن اع نهأعلى 
. علٌها المنشاة ٌطرتس

الموجودات ؼٌر الملموسة المولدة داخلٌا 

ن موجود ؼٌر ملموس مولد داخلٌا ٌستوفى  ما إذا كا األحٌان تقٌٌمبعضمن الصعب فً  .39
: صعب لشروط االعتراؾ، وكثٌرا ما ٌكون من ا

ٌة مستقبلٌة محتملة دصاقتٌد سٌولد منافع اد هناك موجود قابل للتح ما إذا كانٌددتح .أ 
 و  . كذلوالنقطة الزمنٌة ل

  ال ٌمكن تمٌٌز تكلفه تولٌدتٌد تكلفة الموجود بشكل موثوق، وفً بعض الحاالحدت .ب 
 ؼٌر ملموس داخلٌا عن تكلفة االحتفاظ بالشهرة المولدة داخلٌا للمنشاة موجود

.  العملٌات الٌومٌةدارة إأوتدعٌمها أو

 بالموجود ؼٌر لبلعتراؾلبات العامة تط للماالمتثال إلىباإلضافة و ذلكبناء على 
 55 - 40ت ات فً الفقرا واإلرشادالمتطلبات تطبقن المنشؤة إٌا ؾدئالملموس وقٌاسه مب

. كافة الموجودات ؼٌر الملموسة المولدة داخلٌا  علىأدناه

 تقوم المنشؤة تراؾٌس االعاي مقٌلبً مولد داخلٌا سموجود ؼٌر ملمون كا  ما إذاقٌٌمتل .40
:  ما ٌلً إلىنٌؾ تولٌد الموجود تصب

 و . مرحلة بحث .أ 

. وٌرتطمرحلة  .ب 

 مرحلة"فان المصطلحٌن " التطوٌر"و " البحث "ن يرٌؾ المصطلحعبالرؼم من انه تم ت
 .لهما معنى أوسع لؽرض هذا المعٌار" وٌرتط مرحلة ال "و" البحث 

 

 الٌجاد مٌٌز مرحلة البحث من مرحلة التطوٌر لمشروع داخلًت لم تتمكن المنشاة من إذا .41
لك المشروع كما لو انه تم تحمله ذ على اإلنفاقعامل تلمنشاة ا ؼٌر ملموس فان موجود

. لبحث فقط امرحلة  فً
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  لبحثامرحلة 

أو من مرحلة البحث ) ناتج من البحث سؼٌر ملمو موجودي بؤؾ االعترا دمٌجب ع .42
 حثالب مرحلة لىو عأ)باإلنفاق على البحث  االعتراؾ، وٌجب (داخلًوع رلمش
. تحمله ٌتم عندما روؾنه مصأ على (يلاخوع درلمش

لبحث لمشروع ال تستطٌع المنشؤة إظهار ا فً مرحلة وجهة النظر بؤنهٌتبنى هذا المعٌار  .43
 ٌتم لذلك مستقبلٌة محتملة، وقتصادٌةفع ااالموجود ؼٌر الملموس الذي سٌولد من وجود

.  دابما على انه مصروؾ عندما ٌتم تحملهاإلنفاق  بهذاؾااالعتر

: ة على أنشطة البحث لفٌما ٌلً أمث .44

. ٌدة درفة جمعؾ للحصول على داألنشطة التً ته .أ 

. وتقٌٌم واجراء االختٌار النهابً لتطبٌقاته نتابج البحث أو أى معرفة أخرىالبحث عن  .ب 

 و.الخدمات وأو األنظمة أو العملٌات أت المنتجاو أت اود األأوالبحث عن بدابل للمواد  .ج 

أو وات د األأووضع وتصمٌم وتقٌٌم وإجراء اختٌار نهابً للبدابل الممكنة للمواد  .د 
. ةة أو المحسنٌددت الجامدخل اأواألنظمة أو  العملٌات أوالمنتجات 

مرحلة التطوٌر 

التطوٌر  أو من مرحلة)ٌر  من تطوالناشا سؼٌر الملموموجود بالؾ ارتالع اٌجب .45
: تمكنت المنشؤة من بٌان كل ما ٌلً إذافقط  (داخلًوع رلمش

الجدوى الفنٌة إلكمال الموجود ؼٌر الملموس بحٌث ٌصبح متوفرا لبلستعمال أو  .أ 
 .البٌع

 .نٌتها إلكمال الموجود ؼٌر الملموس و استعماله أو بٌعه .ب 

 .درتها على استعمال أو بٌع الموجود .ج 

كٌؾ سٌولد الموجود ؼٌر الملموس منافع اقتصادٌة مستقبلٌة محتملة، و ٌجب على  .د 
المنشؤة بٌن أشٌاء أخرى بٌان وجود سوق ت الموجود ؼٌر الملموس أو الموجود 
 .ٌر الملموس نفسه، أو إذا كان سٌتم استعماله داخلٌا فابدة الموجود ؼٌر الملموس 

توفر المصادر الفنٌة و المالٌة المناسبة و المصادر األخرى إلكمال تطوٌر و  .ه 
 .استعمال أو ٌع الموجود ؼٌر الملموس

قدرتها على قٌاس اإلنفاق الذي ٌعزى إلى الموجود ؼٌر الملموس أثناء تطوٌره  .و 
. بشكل موثوق به

ٌد موجود ؼٌر حدلحاالت تاة فً بعض ألمنشاٌع تطاء مرحلة تطوٌر مشروع تسثنأ .46
 مرحلة أن إلىلك ذ مستقبلٌة، وٌعود اقتصادٌةن الموجود سٌولد منافع أوبٌان  ملموس

. مة على مرحلة البحث دقتلمشروع م لتطوٌرا

: ريلتطواة على أنشطة ثلفٌما ٌلً أم .47
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. مالعد االستع لما بأو لئلنتاجتصمٌم وبناء واختبار نماذج أولٌة ونماذج سابقة  .أ 

. جدٌدةقنٌة تي تتضمن تلب واألصبؽة الا والقوالتثبٌتت وأجهزة اودصمٌم األ .ب 

اقتصادي لبلنتاج ٌا دتجرٌبً على نطاق لٌس مجمشروع  وبناء وتشؽٌل صمٌم .ج 
. التجاري

أو ت ا عملًأوت ا منتجأوو أجهزة أ تم اختٌاره لمواد بدٌل و اختبارتصمٌم وبناء  .د 
. محسنة وأٌدة د جتأو خدماأنظمة 

 قبلٌة محتملة تقومت ؼٌر ملموس لمنافع اقتصادٌة مسموجودمن أجل بٌان كٌفٌة تولٌد  .48
  من الموجود باستخداماستبلمهاٌة المستقبلٌة التً سٌتم دصاتقٌٌم المنافع االقتالمنشؤة ب

 ،"ض قٌمة الموجودات اانخؾ-" السادس و الثبلثون  فً معٌار المحاسبة الدولً المبادئ
 مع امعت مج عندما ٌكون مندمجاٌة فقطداتصن الموجود سٌولد منافع اقو إذا كا

 النقد كما هً واردة فً معٌار تولٌدت االمنشؤة مفهوم وحد بقتطالموجودات األخرى 
. و الثبلثون  سدلدولً السااالمحاسبة 

 ٌمكن إظهار توفر المصادر إلكمال واستخدام والحصول على المنافع من موجود ؼٌر .49
 لفنٌة والمالٌة والمصادرا المصادر تبٌنل خطة عمل الملموس على سبٌل المثال من خ

  معٌنة تظهرتة على ضمان هذه المصادر، وفً حاالأ المنشقدرة وةالبلزماألخرى 
 بة المقرض فً تموٌلغل على ردالمنشؤة توفر التموٌل الخارجً بالحصول على ما ي

. الخطة

لٌد موجود ؼٌر تو بشكل موثوق قٌاس تكلفة للمنشؤةٌع أنظمة التكلفة تطرا ما تسثًك .50
 اآلخر الذي تم تحمله للحصول على حقوق التؤلٌؾ واإلنفاق تبداخلٌا مثل الروا ملموس

 . تطوٌر برامج الحاسب اآللًأوالرخص أو 

باألسماء التجارٌة و البٌانات اإلدارٌة و عناوٌن و بٌاناتالعمبلء و ؾ االعترام دٌجب ع .51
. البنود المشابهة فً مادتها لذلك والمولدة داخلٌا على أنها موجودات ؼٌر ملموسة

اإلدارٌة وعناوٌن   واألنظمةالتجارٌة العبلمات على اإلنفاقٌتبنى هذا المعٌار الرأي بان  .52
  ال ٌمكن تمٌٌزه  والمولدة داخلٌالكذتها لادبهة فً ما والبنود المشالءالعم النشر وبٌانات

 ؾ بهذه البنود على أنهااتم االعتريلك ال ذمل ككل، وعلى علاطوٌر تعن تكلفة 
. ت ؼٌر ملموسةاموجود

تكلفة موجود ؼٌر ملموس مولد داخلٌا 

 لذي تم تحمله منا اإلنفاق هً مبلػ 22رض الفقرة غلمولد داخلٌا لا تكلفة الموجود إن .53
 ٌٌس االعتراؾ فً الفقراتا الملموس مقؼٌر ٌلبً به الموجود الذي بدأالتارٌخ 

 تالمعترؾ به كمصروؾ فً البٌانا اإلنفاق بٌان ةداإع 59، وتمنع الفقرة  45،20،19
.  المرحلٌةالمالٌةرٌر اقتو الأالمالٌة السابقة 

أو  ٌعزى أن للذي ٌمكن اإلنفاقتشمل تكلفه الموجود ؼٌر الملموس المولد داخلٌا كافة  .54
الستعمال نتاج وإعداد الموجود لإوالٌجاد ٌخصص مباشرة على أساس معقول وثابت 

:  لك منطبقاذن   إذا كاالمقصود منه، وتشمل التكلفة
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 كة لتولٌد الموجود ؼٌرهلالمستأو  المستخدمةت امد على المواد والخاإلنفاق .أ 
. الملموس

  وأجور الموظفٌن والتكالٌؾ األخرى المتعلقة بالموظفٌن العاملٌن مباشرةتبروا .ب 
. فً تولٌد الموجود 

 ي وإطفاءنرسوم تسجٌل حق قانومثل  مباشرة لتولٌد الموجود ي ٌعزإنفاقأي  .ج 
. ت والتراخٌص المستعملة لتولٌد الموجوداالبراء

 زمة لتولٌد الموجود والتً ٌمكن تخصٌصها على أساسالالمصروفات الثابتة ال .د 
 استهبلك الممتلكاتعلى سبٌل المثال تخصٌص ) للموجودمعقول وثابت 

 تخصٌص  عملٌة ، وتتم(ت وأقساط التؤمٌن وقٌمة االستبجاراوالمعد والتجهٌزات
مة فً تخصٌص المصروفات د لتلك المستخمشابهةسس أعلى  المصروفات الثابتة
 دد، وٌح(المخزونات - ي ندوًل الثاالسبة اانظر معٌار المح) الثابتة للمخزونات

 لبلعتراؾتكالٌؾ االقتراض مقاٌٌسا - الدولً الثالث والعشرون  معٌار المحاسبة
 .مكون لتكلفة موجود ؼٌر ملموس مولد داخلٌا بالفابدة كجزء

: البنود التالٌة لٌست أجزاء مكونة لتكلفة موجود ؼٌر ملموس مولد داخلٌا .55

إال إذا ابتة العامة األخرى، ثت الاإلداري والمصروؾا  اإلنفاقالبٌع ومصارٌؾ  .أ 
 .عمال لبلستعداد الموجودإل تعزى هذه المصروفات مباشرة أنالممكن  ن منكا

ن ألتً تم تحملها قبل ال األولٌة يبر التشػادة بوضوح وخسحدم الكفاءة المعد .ب 
. مرسومال الموجود األداء قٌحق

 .ٌل الموجود غرٌب الموظفٌن لتشد على تاإلنفاق .ج 
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 53مثال ٌوضح الفقرة 

  تم تحملهالذي اإلنفاق بلػ 20x5 ، وفً عام جدٌدةة بتطوٌر عملٌة إنتاج أتقوم منش
ٌسمبر  د1 بٌن 100وتم تحمل  ،20x5  دٌسمبرقبل   منها900م تحمل  ت1000
20x5 20 دٌسمبر  31 وx520  دٌسمبر1رة على إظهار انه فً  د والمنشؤة قاx5 

لقابل المبلػ ار قد ؼٌر ملموس ، ويموجودلبت عملٌة اإلنتاج مقاٌٌس االعتراؾ ك
 قبل توفرها العملٌة المستقبلٌة إلكمال دفقات التذلكا فً مب)قنٌة العملٌة تسترداد للبل

 . 500بمقدار  (لبلستخدام

 تم االعتراؾ بعملٌة اإلنتاج على أنها موجود ؼٌر ملموس بتكلفة 20x5 فً نهاٌة عام 
اإلنفاق الذي تم تحمله منذ التارٌخ الذي تم فٌه تلبٌة معٌار االعتراؾ أي ) 100مقدارها 

  دٌسمبر 1 الذي تم تحمله قبل 900و قد تم االعتراؾ باإلنفاق البالػ  (20x5  دٌسمبر 1
20x5ًٌ20  دٌسمبر 1 االعتراؾ حتى س على أنه مصروؾ ألنه لم ٌتم تلبٌة مقاx5 و 

.  لن ٌشكل هذا اإلنفاق أبدا جزءا من عملٌة اإلنتاج المعترؾ بها فً المٌزانٌة العمومٌة

المبلػ قدر  20x6فً نهاٌة عام   و2000 الذي تم تحمله اإلنفاق بلػ 20x6ل عام  الخ
ٌة المستقبلٌة إلنجاز قد النالتدفقاتلك ذبما فً )رفة الفنٌة فً العملٌة معسترداد للالالقابل ل

. 1900بمقدار  (ستعمال الالعملٌة قبل توفرها ل

 تم االعتراؾ 100إنفاق مقداره ) 2100 بلؽت تكلفة عملٌة اإلنتاج 20x6 نهاٌة العام فً
 200و تعترؾ المنشؤة بخسارة انخفاض فً القٌمة مقدارها  (20x6به فً نهاٌة عام 

إلى مبلؽها القابل  (2100)لتعدٌل المبلػ المسجل للعملٌة قبل خسارة االنخفاض 
، و سٌتم عكس خسارة االنخفاض هذه فً فترة الحقة إذا تم تلبٌة  (1900)لبلسترداد 

 –متطلبات عكس خسارة االنخفاض فً معٌار المحاسبة الدولً السادس و الثبلثون 
. انخفاض قٌم الموجودات

االعتراؾ بمصروؾ 

إال ،  االعتراؾ باإلنفاق على بند ؼٌر ملموس على أنه مصروؾ عندما ٌتم تحملهجبي .56
: إذا

كان ٌشكل جزء من تكلفة الموجود ؼٌر الملموس الذي ٌلبً مقاٌٌس االعتراؾ  .أ 
، أو ( 55-18أنظر الفقرات )

شآت أعمال والتً هً عبارة عن إمتبلك و ال ج مندملٌة م عفً البند  امتبلكمت .ب 
ٌمكن االعتراؾ به على أنه موجود ؼٌر ملموس، و إذا كانت الحالة كذلك فانه 

جزءا من المبلػ الذي  (الداخل ضمن تكلفة االمتبلك )ٌجب أن ٌشكل هذا اإلنفاق 
أنظر معٌار المحاسبة الدولً )فً تارٌخ االمتبلك  (الشهرة السالبة)ٌعزى للشهرة 

 .( دمج منشآت األعمال–( 1998المعدل عام )(الثانً و العشرون
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ة مستقبلٌة للمنشؤة، ولكن ال ديفع اقتصاا لتوفٌر مناإلنفاقفً بحض الحاالت ٌتم تحمل  .57
ؾ به، ا ٌمكن االعترإٌجاده بحٌثو أ آخر موجود أور ملموس يامتبلك موجود غ ٌتم

 عندما ٌتم تحمله على انه مصروؾ، فعلً باإلنفاقؾ اٌتم االعتر وفً هذه الحاالت
ما ٌتم عندث على انه مصروؾ ا على األبحباإلنفاقؾ ااالعتر سبٌل المثال ٌتم دابما

 اآلخر الذي ٌتم االعتراؾ به اإلنفاقوتشمل األمثلة على  ،(42انظر الفقرة )تحمله 
 :ٌلً كمصروؾ عندما ٌتم تحمله ما

  ضمناإلنفاقخال هذا د تم إإذا إال، (تكالٌؾ للبدء)لى أنشطة بدء العمل ع اإلنفاق (أ 
لمحاسبة الدولً ات بموجب معٌار ات والتجهٌزات والمعداتكلفة بند الممتلك

لتكالٌؾ القانونٌة ا التؤسٌس مثلتكون تكلفة البدء من تكالٌؾ تعشر، وقد  سدالسا
 لفتح واإلنفاقس وحدة قانونٌة، ي التً ٌتم تحملها لتؤسالسكرتارٌة  أعماللٌؾاوتك

 أو جدٌدةت او المصروفات لبدء عملًأ (تكالٌؾ قبل الفتح )ٌد جدعمل أو مرفق 
. (مصارٌؾ ما قبل التشؽٌل ) ٌدةو عملٌات جدأت امنتج إصدار

. رٌبتدعلى أنشطة الإلنفاق  (ب 

. اإلعبلن و الدعاٌة على أنشطة إلنفاق (ج 

. لهاو كأظٌم جزء من المنشاة نو إعادة تأ على تؽٌٌر موقع اإلنفاق (د 

أو لٌم بضابع تسفع لدمه كموجود عندما ٌتم القدفعة مداالعتراؾ ب 56ال تمنع الفقرة  .58
. تقدٌم الخدمات أوما قبل تسلٌم البضابع قدمات مدخ

المصروفات السابقة التً ال ٌعترؾ بها كموجود 

اإلنفاق على بند ؼٌر الملموس الذي اعترفت به منشؤة مقدمة للتقارٌر مبدبٌا فً   .59
البٌانات المالٌة السنوٌة السابقة أو فً التقارٌر المالٌة المرحلٌة كمصروؾ ٌجب عدم 

. االعتراؾ به كجزء من تكلفة موجود ؼٌر ملموس فً تارٌخ الحق

اإلنفاق البلحق 

االعتراؾ باإلنفاق البلحق علً موجود ؼٌر ملموس بعد شرابه أو إكماله على أنه ٌجب  .60
: مصروؾ عندما ٌتم تحمله إال إذا

كان من المحتمل أن هذا اإلنفاق سٌمكن الموجود من تولٌد منافع  ( أ
 اقتصادٌة مستقبلٌة تزٌد عن مستوى أدابه المقدر سابقا و

الممكن قٌاس هذا اإلنفاق و إرجاعه للموجود بشكل  كان من  ( ب
 .موثوق

اإلنفاق البلحق إلى تكلفة الموجود ؼٌر   إضافة ٌجبفانهط الشروٌة هذه لبتم تإذا 
. 1الملموس

 

                                                 
1
 .يل برامج الحاسب اآللي القائمةدتكاليف تع - 6 أنظر أيضا التفسير رقم  
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نه مصروؾ أ ؼٌر ملموس معترؾ به على موجود على قالبلح باإلنفاقاؾ ترٌتم االع .61
ر قد المأدابهوى تفظة على الموجود عند مسا المحاإلنفاق كان المطلوب من هذا إذا
 تحدٌدٌد من الحاالت ال ٌمكن د فً العأنهاٌر الملموسة غ طبٌعة الموجودات أن. بقااس

 يٌة التادصقتفع االالمنافظ على ا ٌحأو الحق الاإلنفاق ٌزٌد أن تملمن المحما إذا كان 
 أنلصعب اكون من يرا ما يك كثذل إلى المنشاة من الموجودات، إضافة إلىفق دتتس

 ذلكلعمل ككل، وعلى اٌر ملموس بدال من غن ي مباشرة لموجود معاإلنفاقٌعزى هذا 
م ت ؼٌر ملموس بموجودي بدئ الذي تم تحمله بعد االعتراؾ للماإلنفاقنجم عن يقلما 

.  تكلفة الموجود ؼٌر الملموس إلىت اؾا مولد داخلٌا إضإكمال موجودو بعد أشراإه 

 التجارٌة عبلماتحق على الال الباإلنفاقؾ اٌتم دابما االعتر 51 الفقرةاتفاقا مع  .62
سواء تم  )تها اد ميبهة ؾالمشاء والبنود اللعماوالبٌانات اإلدارٌة وعناوٌن النشر وبٌانات

ؾ بالشهرة انه مصروؾ لتجنب االعترأعلى  (  تولٌدها داخلٌاأوشراإها خارجٌا 
 .خلٌاادالمولدة 

القٌاس البلحق لبلعتراؾ المبدبً 

المعاملة األساسٌة 

ها  منمامخصوبمقدار تكلفته  الملموس ر ؼً الموجودلي ٌجب تسجالمبدبًؾ االعترابعد  .63
.  المتراكم و أٌة خسابر متراكمة فً انخفاض القٌمةءاإلطفا

 ٌلة المسموح بها دملة الباالمع

 أعٌد تقٌٌمهغ بل مبمقداره ٌل ٌجب تسجالمبدبً بالموجود ؼٌر الملموسؾ االعترابعد  .64
ٌمثل قٌمته العادلة فً تارٌخ إعادة التقٌٌم مخصوما منه أي إطفاء متراكم الحق و أٌة 

خسابر متراكمة الحقة فً انخفاض القٌمة، و ألؼراض إعادة التقٌٌم بموجب هذا المعٌار 
ٌجب تحدٌد القٌمة العادلة بالرجوع إلى السوق النشط، و ٌجب إجراء عملٌات إعادة 

 المبلػ المسجل مادٌا عن المبلػ الذي كان سٌتم ؾالتقٌٌم بشكل منتظم كاؾ بحٌث ال ٌختل
. تحدٌده باستخدام القٌمة العادلة فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة

 :لمسموح بها بما ٌلً اٌلة بدلمعاملة الاال تسمح  .65

 إعادة تقٌٌم الموجودات ؼٌر الملموسة التً لم ٌتم االعتراؾ بها فً السابق (أ 
كموجودات،أو 

 .ؾ عن تكلفتهاتلٌر الملموسة بمقدار مبالػ تخغبً بالموجودات دؾ المبااالعتر (ب 

بً بالموجود بمقدار تكلفته، دمبالالمسموح بها بعد االعتراؾ بدٌلة ق المعاملة اليٌتم تطب .66
 ،تم االعتراؾ فقط بجزء من تكلفة الموجود ؼٌر الملموس على انه موجود أنه إذا على
انظر ) . اال بعد إنقضاء مدة من بدء العملٌةؾاالموجود لم ٌحقق مقاٌٌس االعتر ألن

 ٌمكن كذلكبٌقه على الموجود بكامله، تطٌل المسموح به ٌمكن دالب ناؾ (53الفقرة 
 اللمه من خالٌلة المسموح بها على موجود ؼٌر ملموس تم استدتطبٌق المعاملة الب

 (.33انظر الفقرة )به بمقدار مبلػ اسمً  ؾامنحة حكومٌة وتم االعتر
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 بالنسبة لموجود (7)ٌر الشابع وجود سوق نشط له الخصابص المبٌنة فً الفقرة غمن  .67
 ال قد ٌوجد فً بعضث، فعلى سبٌل المذلكوث دٌر ملموس بالرؼم من إمكانٌة حغ

حصص إنتاج قابلة أو  رخص صٌد أو تتاكسٌااصات سوق نشط لرخص تصاالخ
  البٌاناتأوت التجارٌة ا ٌوجد سوق نشط للماركأن، على انه ال ٌمكن  للتحوٌل بحرٌة

ت التجارٌة الما العأوت ا البراءأو الموسٌقىم وال األؾنشر حقوق أواإلدارٌة للجرابد 
 الملموسة ٌتم ؼٌر الموجودات أنلك بالرؼم من كذموجود منها فرٌد بنوعه،  ألن كل

اوض بشان العقود بٌن المشترٌن والبابعٌن والعملٌات هً تؾبٌعها فانه ٌتم الأو شراإها 
فٌا ا كدلٌبلفوع لموجود واحد در المعكررة، ولهذه األسباب قد ال ٌوفر الس متنسبٌا لٌست

 . ما تكون األسعار ؼٌر متوفرة للجمهورؼالبالموجود آخر، وأخٌرا دلة للقٌمة العا

 متلتً يالملموسة ار يت غاة للموجودادللتقٌٌم على تقلب القٌم العاد مرات إعادة دٌعتمد ع .68
 ٌا لموجود أعٌد تقٌٌمه عن مبلؽه المسجلادلة مد اختلفت القٌمة العاوإذاإعادة تقٌٌمها، 

  ؼٌر الملموسةاتلموجودارض بعض عقٌٌم آخر، وقد تتتٌصبح من الضروري إجراء 
وإعادة ٌم سنوي، يدة تقاة مما ٌتطلب إجراء إعادل فً قٌمتها العمتقلبة و ت هامة التؽٌر

 تارض لتؽٌرع التً تتالملموسةت ؼٌر ا للموجود ضرورٌةلمتكررة هذه لٌستاقٌٌم تال
 . ةدللعااؼٌر هامة فً قٌمتها 

: إمادة التقٌٌم ا إعخكم فً تاريا مترإطفاء ؼٌر ملموس فان أي موجودقٌٌم ت أعٌد إذا .69

  بحٌث ٌساويللموجودلمبلػ المسجل اي النه بالتناسب مع التؽٌر فً إجماٌعاد بً ( أ
 د تقٌٌمه، أوا بعد إعادة التقٌٌم مبلؽه المعللموجودالمبلػ المسجل 

بالقٌمة لمبلػ اصافً  ٌعاد بٌان  وللموجودلمسجل اٌشطب مقابل إجمالً المبلػ  ( ب
 .المعاد تقٌمها للموجود

إذا أعٌد تقٌٌم موجود ؼٌر ملموس فانه ٌجب إعادة تقٌٌم كافة الموجودات األخرى فً  .70
. فبته، إال إذا لم ٌكن هناك سوق نشاط لهذه الموجودات

 عة واستخداميت طبات ذاٌر الملموسة هً مجموعة موجودغ فبة الموجودات إن .71
ت ؼٌر اتم إعادة تقٌٌم البنود ضمن فبة الموجودتت منشؤة، وابهٌن فً عملًتشام

 مبالػ فًوإظهار ت اقٌٌم االختٌاري للموجودتفً نفس الوقت لتجنب إعادة ال الملموسة
 . مختلفةخ مزٌجا من التكالٌؾ والقٌم فً تواريثلالبٌانات المالٌة تم

إذا لم ٌكن ممكنا إعادة تقٌٌم موجود ؼٌر ملموس فً فبة موجودات ؼٌر ملموسة أعٌد  .72
تقٌمها فانه ٌجب تسجٌل الموجود بمقدار تكلفته مخصوما منه أي إطفاء متراكم و 

. خسابر متراكمة فً انخفاض القٌمة

إذا لم ٌعد ممكنا تحدٌد القٌمة العادلة لموجود ؼٌر ملموس أعٌد تقٌٌمه بالرجوع إلى  .73
 مساوٌا لمبلؽه المعاد تقٌٌمه فً نسوق نشط فان المبلػ المسجل للموجود ٌجب أن ٌكو

تارٌخ آخر إعادة وتقٌٌم بالرجوع إلى السوق النشط مخصوما منه أي إطفاء متراكم 
. الحق و أٌة خسابر متراكمة الحقة فً انخفاض القٌمة
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ل على ٌد سوقا نشطا لم ٌعد ٌوجد لموجود ؼٌر ملموس أعٌد تقٌٌمه قد أن حقٌقة إن .74
 ولًلدحاسبة ام بموجب معٌار اللبلختبارال انخفاض قٌمة الموجود وانه بحاجة تماح

 .تاانخفاض قٌمة الموجود- ن ثبلثوس والدالسا

 سوق نشط فً تارٌخ إلًلة لموجود بالرجوع عادلقٌمة الاٌد حدن من الممكن تإذا كا .75
 .رٌخالتا ذلكتم تطبٌقها منذ يٌلة المسموح بها البدالحق فان المعاملة  ساقً

إذا زادت القٌمة المسجلة لموجود ؼٌر ملموس نتٌجة إلعادة التقٌٌم فانه ٌجب تسجٌل  .76
الزٌادة مباشرة فً حقوق الملكٌة تحت عنوان فابض إعادة التقٌٌم على أنه ٌجب 

االعتراؾ بالزٌادة فً إعادة التقٌٌم على انها دخل الى المدى الذي ٌعكس االنخفاض فً 
إعادة تقٌٌم نفس الموجود و أن ذلك االنخفاض فً إعادة التقٌٌم كان معترفا به فً 

 .السابق على أنه مصروؾ

االعتراؾ باالنخفاض  ٌجب انهقٌٌم ؾت المبلػ المسجل لموجود نتٌجة إلعادةخفض إذا ان .77
على أنه مصروؾ، على أنه ٌجب تحمٌل االنخفاض فً إعادة التقٌٌم مباشرة مقابل أي 
فابض فً إعادة التقٌٌم إلى المدى الذي ال ٌزٌد به االنخفاض عن المبلػ المحتفظ به فً 

. فابض إعادة التقٌٌم فٌما ٌتعلق بنفس ذلك الموجود

ٌمكن تحوٌل فابض إعادة التقٌٌم المتراكم الداخل ضمن حقوق الملكٌة و ذلك مباشرة  .78
لؤلرباح المحتجزة عندما ٌتحقق الفابض، و من الممكن أن ٌتحقق الفابض بكامله عند 

سحب الموجود من الخدمة أو التخلص منه، على أن من الممكن تحقٌق بعض الفابض 
عند استخدام المنشؤة للموجود، و فً هذه الحالة ٌكون مبلػ الفابض المحقق هو الفرق 
بٌن اإلطفاء بناء على المبلػ المسجل المعاد تقٌٌمه للموجود و اإلطفاء الذي كان سٌتم 
االعتراؾ به بناء على التكلفة التارٌخٌة للموجود، وال ٌتم التحوٌل من فابض إعادة 

. التقٌٌم إلى األرباح المحتجزة من خبلل بٌان الدخل
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اإلطفاء 

فترة اإلطفاء 

على أساس منتظم على  المبلػ القابل لبلستهبلك لموجود ؼٌر ملموس صخصًتٌجب  .79
أن العمر النافع  (للتفنٌد )مدى أفضل تقدٌر لعمره النافع، و هناك افتراض قابل للدحض 

لموجود ؼٌر ملموس لن ٌزٌد على عشرٌن سنة من تارٌخ توفر الموجود لبلستعمال، و 
. اإلطفاء ٌجب أن ٌبدأ عندما ٌصبح الموجود متوفرا لبلستعمال

 ر ملموس علىؼً موجود يقبلٌة المتضمنة ؾتٌة المسادك المنافع االقتصالستهاما ٌتم دعن .80
حقٌق تم تك، ويالهتلك االسذ إلظهار للموجودلمبلػ المسجل امدى الوقت ٌتم تخفٌض 

لقٌمة ا مخصوما منه للموجودد تقٌٌمه المبلػ المعا أوظم للتكلفة تبالتخصٌص المن كذل
ؾ باإلطفاء سواء اتم االعتري، وللموجودفع اكمصروؾ على مدى العمر الن التخرٌدٌة

لقابل المبلػ ا أو للموجودلة ادلقٌمة العال المثال فً يلم تكن زٌادة على سبأو كانت هناك 
فع لموجود ؼٌر الناٌد العمر حدوٌجب أخذ عدة عوامل فً االعتبار عند ت ،لبلسترداد

: لك ما ٌلً فً ذملموس بما 

  الموجود بفاعلٌهإدارةن من الممكن ما إذا كا، وللموجوداستعمال المنشؤة للمتوقع  (أ 
 .آخر إدارة قبل فرٌق من

قدٌرات لخاصة بتا العامة ات والمعلومللموجودجٌة ذ النمواتت عمر المنتجاورد (ب 
 .هةمشاب بطرٌقة المستعملة اتلموجودانواع المشابهة من لؤلفعة ااألعمار الن

.  األنواع األخرى منهأو التقنً أول الفنً ا االستعمالنبط (ج 

 لسوق علىا فً طلب  والتؽٌرات التً ٌعمل بها الموجود الصناعةاستقرار  (د 
.  من الموجود دمات الناتجة الخأوت االمنتج

. حتملٌنفسٌن المالمنا أو المنافسٌنة من ع المتوقاإلجراءات (ه 

اإلقتصادٌه لمنافع ا على الصٌانة المطلوب للحصول على اإلنفاقمستوى  (و 
 .لك المستوىذ إلى الوصول ةلشركارة ونٌة قد من الموجود ، و المتوقعةقبلٌةتالمس

  الموجود مثلالستعمالهة مشابو الأ ةود القانونًحد على الموجود والسٌطرةفترة ال (ز 
. لكذتوارٌخ انتهاء عقود اإلٌجار الخاصة ب

 األخرى تا  للموجودالنافع معتمدا على العمر النافع للموجود العمر ما إذا كان (ح 
. للمنشؤة
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ن برامج الحاسب اآللً إت السرٌعة فً التقنٌة ؾا التؽٌرخنا فً االعتبار تاريذ أخإذا .81
ك ذلقنً، وعلى تالللتقادم لملموسة تكون عرضة اٌد من الموجودات األخرى ؼٌر دوالع

 .ا قصٌرلنافع ٌكون عمرها اأن تمللمحافان من 

د مدى يما ٌزنددا ا عار ملموس بشكل عام أقل اعتميلموجود غالنافع مر عر القديتصبح ت .82
دة العمر النافع لموجود امال زيت اح بعدمر ٌتبنى افتراضاٌالها، وهذا المعالنافع العمر 

 .ؼٌر ملموس عن عشرٌن سنه 

ٌر ملموس سٌكون فترة غ لموجود لنافع العمر اأنلة مقنعة درة قد توجد أد ناتفً حاال .83
ال النافع ض بؤن العمر استبعد االفتريشرٌن سنه، وفً هذه الحاالت عدة أطول من دمح

 :ٌزٌد بشكل عام عن عشرٌن سنة، والمنشاة 

 . النافعٌر لعمرهتقدر الملموس على مدى أفضل ؼًتقوم بإطفاء الموجود  (أ 

ٌد دتح  سنوٌا من أجلاألقل ؼٌر الملموس على للموجودد استردال المبلػ القابل لتقدر (ب 
 و(.99رة قانظر الؾ)ض فً القٌمة اأي خسارة انخؾ

 فًا هاما وردتً لعبت ال (العوامل )امل عض والاصح عن أسباب استبعاد االفترؾت (ج 
. ((أ) 11أنظر الفقرة )تحدٌد العمر النافع للموجود 

 
 

: أمثلة
ت منشؤة حقا خاصا لتولٌد الطاقة الكهربابٌة من الطاقة المابٌة تراش (أ

سنة، وتكالٌؾ تولٌد الطاقة الكهربابٌة من الطاقة المابٌة أقل  نتًلمدة س
 ، ومن البدٌلةر دالحصول على الطاقة من المصا بكثٌر من تكالٌؾ

الجؽرافٌة المحٌطة بمحطة تولٌد الطاقة  لب المنطقةتط أنالمتوقع 
محطة تولٌد الطاقة لمدة ستٌن  الكهربابٌة مقدارا كبٌرا من الطاقة من

. سنة على األقل 
 

تقوم المنشؤة بإطفاء الحق فً تولٌد الطاقة على مدى ستٌن سنة إال إذا 
.  كان هناك دلٌل على أن العمر النافع أقل

 
ًاشترت منشاة حقا  (ب  ؼٌل أوتوستراد ٌتقاضى رسوما لمدة تش لحصرٌا

 خدمها التً يالمنطقةٌلة فً د بقتوجد خطة لبناء طر سنة، والثبلثٌن 
 لمدة ال هذا األوتوستراد سٌبقى مستعم أند، ومن المتوقعااألوتوستر

.  سنة على األقل ثبلثٌن
 

تقوم المنشؤة بإطفاء الحق فً تشؽٌل األوتوستراد على مدى ثبلثٌن سنة 
. إال إذا كان هناك دلٌل على أن العمر النافع أقل من ذلك
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كد أم التد، وعله نهاٌة انه إال جدا، الٌر ملموس طويغقد ٌكون العمر النافع لموجود  .84
 انه ال ٌبرر إال متحفظؼٌر ملموس على أساس - ٌر العمر النافع لموجود تقدٌبرر 

. اختٌار عمر قصٌر بشكل ؼٌر واقعً 

السٌطرة على المنافع االقتصادٌة المستقبلٌة من موجود ؼٌر ملموس من  قتم تحقًإذا  .85
خبلل حقوق قانونٌة منحت لفترة محدودة فان العمر النافع لموجود ؼٌر ملموس ٌجب 

: أن ال ٌزٌد عن فترة الحقوق القانونٌة، إال إذا 

و . كانت الحقوق القانونٌة قابلة للتجدٌد (أ 

التجدٌد مإكد بالفعل  (ب 

 :  وقانونٌة تإثر على العمر النافع لموجود ؼٌر ملموس اقتصادٌةكون هناك عوامل يقد  .86

ٌة دفع االقتصاام المنالد الفترة التً سٌتم على مداها استدٌة تحدفالعوامل االقتصا     
 إمكانٌةها المنشاة على اللالقانونٌة الفترة التً تسٌطر خ د العواملدقبلٌة، وقد تحتالمس

 .ها هذه العوامل دحدتلتً الفترة األقصر ا هذه المنافع، والعمر النافع هو إلىالوصول 
 

 :ي مإكد بالفعل نٌد الحق القانود تجأنل العوامل التالٌة بٌن عوامل أخرى على دت .87

 ب تارٌخ االنتهاء األوًلا ؼٌر الملموس عند اقترموجودلة للدخفض القٌمة العاتنال  (أ 
 .لضمنً الحق اٌد ددة تجعا ال تنخفض بما ٌزٌد عن تكلفة إأو

 الحقوق القانونٌة سٌتم أنعلى  (من المحتمل انه بناء على خبره سابقه )لة أدهناك  (ب 
 .ٌدهاتجد

 أن)ٌد الحقوق القانونٌة دزمة للحصول على تجال الشروط الأنلة على أدهناك  (ج 
. بٌتهاتلسٌتم  (ت دوج

اإلطفاء طرٌقة 

ٌظهر طرٌقة اإلطفاء المستخدمة نمط استهبلك للمنافع االقتصادٌة للمنشؤة و إذا ن أٌجب  .88
لم ٌكن من الممكن تحدٌد هذا النمط بشكل موثوق فانه ٌجب استخدام طرٌقة لقسط الثابت 

و ٌجب االعتراؾ بمبلػ اإلطفاء لكل فترة على أنه مصروؾ إال إذا سمح أو تطلب 
. معٌار محاسبة دوًل آخر أن ٌتم إدخاله ضمن المبلػ المسجل لموجود آخر

ك لموجود الستهبلإطفاء مختلفة لتخصٌص المبلػ القابل لطرق ٌمكن استخدام مجموعة  .89
لقسط الثابت اتشمل طرٌقة الطرق لى مدة عمره اإلنتاجً، وهذه عظم تعلى أساس من

ة مد المستخلطرٌقة وطرٌقة وحدة اإلنتاج، وٌتم اختٌار االمتناقصوطرٌقة الرصٌد 
 باستمرار هاتطبٌقٌتم ٌة وداتصك المنافع االقالعلى النمط المتوقع السته بناءلموجود ما 

ٌة دك المنافع االقتصاالقع الستهو هناك تؽٌر فً النمط المتإال إذا كانمن فترة ألخرى 
إطفاء طرٌقة  مقنعة لدعم أدلة الموجود، وقلما ستوجد ذلكمن  التً سٌتم اشتقاقها

اكم اقل من المبلػ الناجم بموجب تر مبلػ إطفاء ماللموجودات ؼٌر الملموسة ٌنجم عنه
 .لثابتاطرٌقة القسط 
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عب تو تساألحٌانٌتم االعتراؾ عادة باإلطفاء على انه مصروؾ، على انه فً بعض  .90
  بدال منأخرى اتإنتاج موجودفً ضمنة فً موجود تٌة المداتصالمنشؤة المنافع االق

 كلفة الموجود اآلخرت مصروؾ، وفً هذه الحاالت ٌشكل مبلػ اإلطفاء جزءا من أحداث
 ت ؼٌرا إطفاء الموجودٌتم إدخال اللمسجل، فعلى سبٌل المثالمبلػ ا فً إدخالهوٌتم 

 انظر معٌار)ت المبلػ المسجل للمخزونا ضمن إنتاجه يمة فً عملتخدلملموسة المسا
. (ت االمخزون -  الثانً عشر ولًدالمحاسبة ال

التخرٌدٌة  

: لموجود ؼٌر ملموس صفرا إال إذا  إفتراض أن القٌمة التخرٌدٌةٌجب  .91

 . كان هناك التزام من طرؾ ثالث  لشراء الموجود فً نهاٌة عمره النافع (أ 

و : كان هناك سوق نشط للموجود (ب 

ٌمكن تحدٌد القٌمة التخرٌدٌة بالرجوع إلى ذلك السوق و  -1

 .من المحتمل أن هذا السوق سٌكون موجودا فً نهاٌة العمر النافع للموجود -2

ك لموجود بعد خصم قٌمته التخرٌدٌة، والقٌمة التخرٌدٌة الستهبلٌد القٌمة القابلة لدٌتم تح .92
 الموجود ؼٌر الملموس تتخلص من أنوقع تن المنشؤة تأعن الصفر تعنً ضمنا  عدا

  . االقتصاديعمره  قبل نهاٌة

لموجود باستخدام  امتبلك ا فً تارٌخالتخرٌدٌةمة يلقار تقد تم تبنً المعاملة األساسٌة إذا .93
  نهاٌة عمره النافع وعمل فً ظل ظروؾإلىاألسعار السابدة لبٌع موجود مشابه وصل 

 التخرٌدٌةة القٌمة ادلك ال تتم زيلذم الموجود فٌها، وتبعا ٌستخدمشابهة للظروؾ التً س
 ٌلة المسموح بها فانه ٌتمبدالالمعاملة تم تبنً وإذاو القٌمة، أت فً األسعار االتؽٌربسبب 

  باستخدام األسعارللموجودة تقٌٌم اد فً تارٌخ كل إعتخرٌدٌةد للقٌمة الدير جقديإجراء ت
. ك التارٌخ ذلالسابدة فً 

 إلطفاء طرٌقة امراجعة فترة اإلطفاء و

 فً نهاٌة كل  سنة مالٌة، و إذا لطرٌقة اإلطفاء على األق و اإلطفاءجعة فترةاٌجب مر .94
المتوقع الموجود ٌختلؾ إلى حد كبٌر عن التقدٌرات السابقة فانه ٌجب  عالعمر الناؾكلن 

تؽٌٌر فترة اإلطفاء تبعا لذلك، و إذا كان هناك تؽٌر هام فً النمط المتوقع للمنافع 
االقتصادٌة من الموجود فانه ٌجب تؽٌٌر طرٌقة اإلطفاء إلظهار التؽٌر فً النمط، و 

ٌجب معاملة هذه التؽٌرات محاسبٌا على أنها تؽٌرات فً التقدٌرات المحاسبٌة بموجب 
صافً ربح أو خسارة الفترة، األخطاء و التؽٌرات  " –معٌار المحاسبة الدولً الثامن 

مصروؾ اإلطفاء للفترات  (عبء)و ذلك بتعدٌل " الربٌسٌة فً السٌاسات المحاسبٌة 
. الحالٌة و المستقبلٌة
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  عمره النافع لٌس مناسبا،تقدٌر أنأثناء عمر الموجود ؼٌر الملموس قد ٌصبح واضحا  .95
 ق الذي ٌحسن وضعالح الاإلنفاقل الفعلى سبٌل المثال قد تتم إطالة العمر النافع من خ

 لك فان االعتراؾ بخسارة انخفاضكذ، المقدر موجوداالموجود بما ٌتعدى مستوى أدابه 
. لتعدٌل فترة اإلطفاء بحاجة لأنل على دالقٌمة قد ي

 من تدفقهاٌتوقع التً قبلٌة تلمساٌة ادفع االقتصاتؽٌر نمط المنيعلى مدى الوقت قد  .96
 الرصٌد طرٌقة أنلواضح اؼٌر ملموس، فعلى سبٌل المثال قد ٌصبح من  موجود
 تم إذاهو ذلك على خر ال آث الثابت ، ومطرٌقة القسط بدال من ةسبا منناقص لئلطفاءالمت
ى ر األخ المكوناتنأذ إجراء بشاها رخصة بانتظار اتخثلي تمتاستخدام الحقوق ال تؤجٌل
فق من الموجود د تتيٌة التادلمنافع االقتصا المستاعمل، وفً هذه الحالة قد ال ٌتم  لخطة
. ات الحقةترؾ حتى

 خسابر انخفاض القٌمة- ٌة استرداد المبلػ المسجل نإمكا
 

 سبةمحالمنشاة معٌار الا قنخفضت قٌمته تطبا ملموس قد ؼٌر موجودن كا  ما إذاٌددلتح .97
 ةي كٌؾرلك المعٌاذت، وٌشرح الموجودانخفاض قٌمة ا - سادس و الثبلثونولً الدال

مبلػ الموجود القابل الٌدها حد وكٌفٌه تلموجوداتهالمسجل امراجعة المنشاة للمبلػ 
 . تعكس خسارة انخفاض القٌمةأوؾ ترومتى تع ردادالستل

مج د"  ( – 1998 ل فً عامدمع)الثانً والعشرٌن ولً دبموجب معٌار المحاسبة ال .98
سبٌة السنوٌة األولى ا الفترة المحةخسارة انخفاض قبل نهايحدثت   إذا"األعمال آت منش
ت كانت آمج منشدل عملٌة ال من خته ؼٌر ملموس تم حٌازموجودد امتبلك عب دأتبالتً 

 ل لكل مندي تعأنهامة على يض القاامتبلك فانه ٌتم االعتراؾ بخسارة انخؾن عبارة ع
ترؾ بها فً معال (لسالبةاالشهرة ) ؼٌر الملموس والشهرة  للموجود المخصصالمبلػ

ت اري تػأو بؤحداث خسارة انخفاض القٌمة متعلقة كانت  إذاانه تارٌخ االمتبلك، على
ض ا فانه ٌتم االعتراؾ بخسارة انخؾمتبلك االخبعد تاري  ظروؾ حصلتفًمعٌنة 

ٌل للمبلػ د ولٌس كتعثبلثونس والدولً الساد الالمحاسبةلقٌمة بموجب معٌار ا
. المعترؾ بها فً تارٌخ االمتبلك  (لبةاالشهرة الس)لمخصص للشهرة ا

 –إلى المتطلبات التالٌة الواردة فً معٌار المحاسبة الدولً السادس و الثبلثون فة اإلضبا .99
 ٌجب على المنشؤة تقدٌر المبلػ القابل لبلسترداد –انخفاض قٌمة الموجودات 

للموجودات ؼٌر الملموسة التالٌة على األقل فً نهاٌة كل سنة مالٌة، حتى و لو لم تكن 
. هناك داللة على أن الموجود انخفضت قٌمته

. الذي لم ٌتوفر بعد لبلستعمال الموجود ؼٌر الملموس (أ 

الموجود ؼٌر الملموس الذي تم إطفاإه على مدى فترة تزٌد عن عشرٌن سنة من  (ب 
. تارٌخ توفر الموجود لبلستعمال

دٌد القٌمة القابلة لبلسترداد بموجب معٌار المحاسبة الدولً السادس و الثبلثون ٌجب تح
. واالعتراؾ بخسابر انخفاض القٌمة تبعا لذلك
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 فٌة السترجاعاٌة مستقبلٌة كادصتقافع االموجود ؼٌر الملموس على تولٌد منقدرة  إن .100
 لكذل، وعلى استعمالر حتى ٌتوفر الموجود ليكد كبأم تدا لععدة خاضاتكلفته ٌكون ع

 ضارفة انخؾمعة بإجراء اختبار على األقل سنوٌا لأقوم المنشت إنلمعٌار اب هذا تطلي
. لاعمتساللذي لم ٌتوفر بعد لاالملموس ؼٌر  للموجودلمسجل اقٌمة المبلػ 

 ؼٌر موجودض قٌمة انخؾان ممكنا كا  ما إذاٌدحداألحٌان ت من الصعب فً بعض .101
 هذه أشنوت ،التقادملٌل واضح على د ال ٌوجد بالضرورة أخرىملموس ألنه بٌن أشٌاء 

هذا  ك ٌتطلبذلجة لتًفع طوٌل، ونا عمر نللموجودن كا  إذالصعوبة بشكل خاصا
  الملموسؼٌر للموجودد اتردالس للمبلػ القابل لسنويب ا إجراء حسأدنىالمعٌار كحد 

. ستعمال الن عمره النافع ٌزٌد عن عشرٌن سنة من تارٌخ توفره لإذا كا

ٌزٌد فٌه  لموجود ؼٌر ملموس عندما ض القٌمةالب االختبار السنوي النخؾتطٌنطبق م .102
تعمال، لبلسوفره ت عن عشرٌن سنة من للموجودر الحالً قدفع الماإجمالً العمر الن

من عشرٌن سنة عند أقل  النافع لموجود ؼٌر ملموس انه قدر العمر إذالك ذوعلى 
 لٌزٌد عن البلحق اإلنفاقل ال زٌادة العمر النافع من خ تمتبً ولكنداالعتراؾ المب

ض القٌمة ا بإجراء اختبار انخؾالمنشاةستعمال تقوم الالموجود ل رٌن سنة من توفرعش
 لفقرةا تقوم باإلفصاح المطلوب بموجب أنها كما ،(ب )99 المطلوب بموجب الفقرة

 .(أ) 111

والتخلص منها لملموسة من الخدمة اد الموجودات ؼٌر ااستبع

عندما ال ٌتوقع  (عمومٌةال المٌزانٌةشطبه من ) سؼٌر الملمولموجود استبعاد اٌجب  .103
. الحصول على منافع اقتصادٌة مستقبلٌة من استعماله و التخلص البلحق منه

تحدٌد المكاسب أو الخسابر الناجمة عن إستبعاد استعمال الموجود ؼٌر الملموس جب ي .104
أو التخلص منه على أنها الفرق بٌن صافً عابدات التخلص و المبلػ المسجل للموجود، 

. و ٌجب االعتراؾ بذلك الفرق على أنه إٌراد أو مصروؾ فً بٌان الدخل

إذا تم استبدال موجود ؼٌر ملموس بموجود مماثل بموجب الظروؾ المبٌنة فً الفقرة  .105
 فإن تكلفة الموجود الذي تم حٌازته تساوي المبلػ المسجل للموجود الذي تم التخلص 35

 .منه و ال  ٌنتج عند ذلك مكسب أو خسارة

 به والمحتفظده من االستعمال النشط اجٌل الموجود ؼٌر الملموس الذي تم استبعتسٌتم  .106
  بمقدار مبلؽه المسجل فً تارٌخ استبعاد الموجود من االستعمال النشط،تخلص منهلل

 وتقوم المنشاة على األقل فً نهاٌة كل سنة مالٌة باختبار الموجود من اجل انخفاض
انخفاض قٌمة الموجودات،  - السادس و الثبلثونولً دقٌمته بموجب معٌار المحاسبة ال

. لكذ تبعا لالقٌمةٌة خسارة انخفاض فً أوتعترؾ ب
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اإلفصاح  
عـام 

 ٌلً لكل فبة من الموجودات ؼٌر الملموسة ، و اٌجب أن تفصح البٌانات المالٌة عم .107
تمٌز بٌن الموجودات ؼٌر الملموسة المولدة داخلٌا و الموجودات ؼٌر الملموسة 

: األخرى

. األعمار النافعة أو معدالت اإلطفاء المستخدمة (أ 

. طرق اإلطفاء المستخدمة (ب 

مجمع مع خسابر انخفاض القٌمة )إجمالً المبلػ المسجل و اإلطفاء المتراكم  (ج 
. فً بداٌة و نهاٌة الفترة (المتراكمة

. بٌان الدخل الذي ٌدخل ضمنه إطفاء الموجود ؼٌر الملموس (بنود)بند  (د 

: مطابقة المبلػ المسجل فً بداٌة و نهاٌة الفترة مبٌنة ما ٌلً  (ه 

اإلضافات مبٌنة بشكل منفصل تلك الناجمة من التطوٌر الداخلً ومن خبلل  .1
. دمج منشآت األعمال

 .استبعاد الموجودات ؼٌر الملموسة من الخدمة و التخلص منها .2

الزٌادات أو االنخفاضات خبلل الفترة الناجمة من إعادة التقٌٌم بموجب  .3
 و من خسابر انخفاض القٌمة المعترؾ بها أو 77، 76، 64الفترات

المعكوسة مباشرة فً حقوق الملكٌة بموجب معٌار المحاسبة الدولً السادس 
 .(إن وجدت) انخفاض قٌمة الموجودات –و الثبلثون 

خسابر انخفاض القٌمة المعترؾ فً بٌان الدخل خبلل الفترة بموجب معٌار  .4
  .(إن وجدت)المحاسبة الدولً السادس و الثبلثون 

خسابر انخفاض القٌمة المعكوسة فً بٌان الدخل خبلل الفترة بموجب معٌار  .5
  .(إن وجدت)المحاسبة الدولً السادس و الثبلثون 

 .اإلطفاء المعترؾ به خبلل الفترة .6

 .صافً فروقات التخلص الناجمة من ترجمة البٌانات المالٌة لمنشؤة أجنبٌة .7

المعلومات المقارنة لٌست . التؽٌرات األخرى فً المبلػ المسجل خبلل الفترة .8
 .مطلوبة

إن فبة موجودات ؼٌر ملموسة هً عبارة عن مجموعة موجودات ذات طبٌعة و  .108
استعمال متشابهٌن فً عملٌات المنشؤة، و من الممكن أن تشمل األمثلة على الفبات 

: المنفصلة ما ٌلً

. أسماء الماركات التجارٌة (أ 

 .البٌانات اإلدارٌة و عناوٌن النشر (ب 
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 .برامج الحاسب اآللً (ج 

 .التراخٌص و االمتٌازات (د 

حقوق التؤلٌؾ و البراءات و حقوق الملكٌة الصناعٌة األخرى و حقوق الخدمة و  (ه 
 .التشؽٌل

 .الوصفات و المعادالت والنماذج والتصمٌمات والنماذج االولٌة (و 

 .الموجودات ؼٌر الملموسة تحت التطوٌر (ز 

إذا كان سٌنجم عن  (أكبر)إلى فبات أصؽر  (تجمٌعها)الفبات المذكورة أعبله ٌتم تعرٌفها
. ذلك معلومات مناسبة أكثر لمستخدمً البٌانات المالٌة

تفصح المنشؤة عن المعلومات حول الموجودات ؼٌر الملموسة التً انخفضت قٌمتها  .109
بموجب معٌار المحاسبة الدولً السادس و الثبلثون باإلضافة إلى المعلومات المطلوبة 

(. 5)إلى  (3) (ه) 107بموجب الفقرة 

 و أثر التؽٌر فً التقدٌر المحاسبً الذي له تؤثٌر مادي فً ةتفصح المنشؤة عن طبٌع .110
الفترة الحالٌة أو الذي ٌتوقع أن ٌكون له تؤثٌر مادي فً الفترات البلحقة بموجب معٌار 

صافً ربح أو خسارة الفترة، األخطاء و التؽٌرات الربٌسٌة  " –المحاسبة الدولً الثامن 
: ، و هذا اإلفصاح قد ٌنجم عن تؽٌرات فً ما ٌلً"فً السٌاسة المحاسبٌة 

. فترة اإلطفاء .أ 

 .طرٌقة اإلطفاء .ب 

 .القٌم التخرٌدٌة .ج 

: ٌجب أن تفصح البٌانات المالٌة كذلك عما ٌلً .111

إذا تم إطفاء موجود ؼٌر ملموس على مدى أكثر من عشرٌن سنة داحضة  .أ 
افتراض أن العمر النافع لموجود ؼٌر ملموس لن ٌزٌد عن عشرٌن سنة من تارٌخ 

توفر الموجود لبلستعمال، و عند إعطاء هذه األسباب ٌجب على المنشؤة بٌان 
. التً لعبت دورا هاما فً تحدٌد العمر النافع للموجود (العوامل)العامل 

بٌان عن أي موجود فردي هام ؼٌر ملموس للبٌانات المالٌة للمنشؤة ككل و مبلؽه  .ب 
 .المسجل و فترة اإلطفاء التخرٌدٌة

بالنسبة للموجودات ؼٌر الملموسة التً تم حٌازتها عن طرٌق منحة حكومٌة و  .ج 
  ( :33أنظر الفقرة )معترؾ بها مبدبٌا بمقدار قٌمتها العادلة 

. القٌمة العادلة المعترؾ بها مبدبٌا لهذه الموجودات .1

 و. مبلؽها المسجل .2
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ما إذا كانت مسجلة بموجب المعاملة األساسٌة أو المعاملة البدٌلة المسموح بها  .3
 .للقٌاس التالً

وجود الموجودات ؼٌر الملموسة المقٌدة ملكٌتها و مبالؽها المسجلة و كذلك المبالػ  .د 
. المسجلة للموجودات ؼٌر الملموسة المرهونة كضمان للمطلوبات

 .مبلػ المطلوباتبلمتبلك الموجودات ؼٌر الملموسة .ه 

التً لعبت دورا هاما فً تحدٌد العمر النافع  (العوامل )عندما تبٌن المنشؤة العامل  .112
لموجود ؼٌر ملموس ٌتم إطفاإه على مدى فتره تزٌد عن عشرٌن سنة فان المنشؤة تؤخذ 

 . 80فً االعتبار قابمة العوامل فً الفقرة 

الموجودات ؼٌر الملموسة المسجلة بموجب المعاملة البدٌلة المسموح بها 
 

 سجلت الموجودات ؼٌر الملموسة بمقدار مبالػ أعٌد تقٌٌمها فانه ٌتم اإلفصاح عما إذا .113
: ٌلً

: حسب فبة الموجودات ؼٌر الملموسة ( أ

. تارٌخ بدء تطبٌق إعادة التقٌٌم .1

 .المبلػ المسجل للموجودات ؼٌر الملموسة المعاد تقٌٌمها .2

المبلػ المسجل الذي كان سٌتم إدخاله فً البٌانات المالٌة لو أنه تم تسجٌل  .3
  و.(63 )الموجودات المعاد تقٌٌمها بموجب المعاملة األساسٌة فً الفقرة 

 بداٌة و نهاٌة يمبلػ فابض إعادة التقٌٌم المتعلق بالموجودات ؼٌر الملموسة ؾ ( ب
الفترة مبٌنا التؽٌرات خبلل الفترة و أٌة قٌود على توزٌع الرصٌد  على 

. المساهمٌن

ألؼراض قد ٌكون من الضروري تجمٌع فآت الموجودات المعاد تقٌمها إلى فبات أكبر  .114
مج فبة موجودات ؼٌر دك ذلن سٌنجم عن  إذا كاتاع الفاياإلفصاح، على انه ال ٌتم تجم

ٌلة د والمعاملة الباألساسٌةملموسة تشمل مبالػ تم قٌاسها بموجب كل من المعاملة 
. حقةالبلت اساالمسموح بها للقً
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  على البحث والتطوٌراإلنفاق

 المعترؾتطوٌر البحث واللى ع اإلنفاقغ بلمإجمالً  عن المالٌة البٌاناتن تفصح أٌجب  .115
. الل الفترةخروؾ به كمص

 أوشرة ألنشطة البحث ا ٌعزى مبالذي اإلنفاق على البحث والتطوٌر كافة اإلنفاقٌشمل  .116
انظر ) األنشطة ذهه ل الذي ٌمكن تخصٌصه على أساس معقول وثابتأوالتطوٌر 

 خالهد الذي سٌتم إاإلنفاقمن اجل اإلرشاد الخاص بهذا النوع من  55-54 تٌنالفقر
(.  115 صاح فً الفقرةؾلب اإلتطلؽرض م

 أخرىت امعلوم

: ت التالٌة ا ولكن ال ٌطلب منها إعطاء المعلومآتٌشجع هذا المعٌار المنش .117

  و الزال قٌد االستعمالبٌان بؤي موجود ؼٌر ملموس تم إطفاإه كامبل ( أ

 طر علٌها المنشؤة ولكنتسًلهامة التً ات ؼٌر الملموسة ابٌان موجز بالموجود ( ب
أو ر ات ألنها لم تحقق مقٌاس االعتراؾ فً هذا المعًاؼٌر معترؾ بها كموجود

.  ٌصبح هذا المعٌار نافذ المفعولإنلٌدها قبل تو أوا تهألنه تم حٌاز

 أحكام انتقالٌة

أو فً تارٌخ تبنٌه إذا كان ذلك )التارٌخ الذي ٌصبح فٌه هذا المعٌار نافذ المفعول فً  .118
ٌجب تطبٌقه كما هو وارد فً الجداول التالٌة، و فً جمٌع الحاالت عدا عن  (أبكر

الحاالت المبٌنة بالتفصٌل فً هذه الجداول ٌجب تطبٌق هذا المعٌار بؤثر رجعً إال إذا 
.  ذلك ؼٌر عملًإجراءكان 

 الستبعاد بند لم ٌعد  ضرورٌالكذما ٌكون د رجعً عنبؤثر التطبٌق أدناهلب الجداول طتت .119
  لموجود ؼٌرملموسن مقٌاس سابقكا أو إذابه بموجب هذا المعٌار العتراؾ  لهبلمإ

لملموسة التً ات ؼٌر الموجودالك ذمثال ) المبٌنة فً هذا المعٌار المبادئقضا مع امتن
لسوق ا إلى الرجوع ل من خبلٌسقٌٌمها ولكن لتد عًإطفاإها أو التً أ لم ٌتم أبدا

،  مطلوبةت االعتراؾ واإلطفاءاالتطبٌق المتوقع لمتطلبفإن  أخرىحاالت  ، وفً(النشط
 . األحٌان ٌسمح بها  فً بعضأو

بموجب  (أو أبكر من ذلك )بؤثر تبنً هذا المعٌار فً تارٌخ بدء تطبٌقه ؾ االعتراٌجب  .120
صافً ربح أو خسارة الفترة، األخطاء و التؽٌرات  " –معٌار المحاسبة الدولً الثامن 

أي كتعدٌل إما على الرصٌد االفتتاحً لؤلرباح " الربٌسٌة فً السٌاسات المحاسبٌة 
 (المعاملة األساسٌة فً معٌار المحاسبة الدولً الثامن )المحتجزة ألبكر فترة تم عرضها 

المعاملة البدٌلة المسموح بها فً معٌار  )أو على صافً ربح أو خسارة الفترة الحالٌة 
. (المحاسبة الدولً الثامن

فً أول بٌانات مالٌة سنوٌة تصدر بموجب هذا المعٌار ٌجب على المنشؤة اإلفصاح عن  .121
األحكام االنتقالٌة التً تم تبنٌها حٌث تسمح األحكام االنتقالٌة بموجب هذا المعٌار 

. باالختٌار

تارٌخ البدء التطبٌق 
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ٌصبح معٌار المحاسبة الدولً هذا نافذ المفعول بالنسبة للبٌانات المالٌة السنوٌة التً  .122
و ،  أو بعد هذا التارٌخ1999 (ٌولٌو)تؽطً الفترات التً تبدأ فً األول من تموز 

ٌشجع المعٌار على تطبٌقه بشكل أبكر، و إذا قامت منشؤة بتطبٌق هذا المعٌار للبٌانات 
 فانه 1999 (ٌولٌو)المالٌة السنوٌة التً تؽطً الفترات التً تبدأ قبل األول من تموز 

: ٌجب على المنشؤة ما ٌلً

و . اإلفصاح عن هذه الحقٌقة ( أ

دمج  "–( 1998معدل عام )تبنً معٌار المحاسبة الدولً الثانً و العشرون  ( ب
انخفاض قٌمة - "، و معٌار المحاسبة الدولً السادس و الثبلثون "منشآت األعمال 

 .فً نفس الوقت" الموجودات

: ٌلؽً هذا المعٌار .123

فٌما ٌتعلق بإطفاء " محاسبة االستهبلك " –معٌار المحاسبة الدولً الرابع  ( أ
و . الموجودات ؼٌر الملموسة (استهبلك)

.  تكالٌؾ البحث و التطوٌر–معٌار المحاسبة الدولً التاسع  ( ب
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  االعتراؾ–أحكام انتقالٌة 

 المتطلبات الظروؾ

 و فً تارٌخ بدء تطبٌق هذا – سواء كان أو لم ٌكن مبٌنا على أنه موجود ؼٌر ملموس –تم االعتراؾ ببند ؼٌر ملموس كموجود منفصل 
 .ال ٌلبً هذا البند تعرٌؾ الموجود ؼٌر الملموس أو مقاٌٌس االعتراؾ به (أو فً تارٌخ تبنً هذا المعٌار إذا كان ذلك أبكر  )المعٌار 

 
تم امتبلك البند من خبلل عملٌة دمج منشآت أعمال لم تكن   ( أ

. عبارة عن امتبلك
 

 
الناجمة نفس ( الشهرة السالبة )أعد تخصٌص البند للشهرة  (1

االمتبلك و 
الشهرة السالبة المعترؾ بها فً تارٌخ االمتبلك بؤثر )عدل الشهرة  (2      

الشهرة )رجعً كما لو أن البند كان داخبل دابما ضمن الشهرة 
المعترؾ بها فً تارٌخ االمتبلك، مثال ذلك إذا تم  (السالبة

االعتراؾ بالشهرة كموجود و تم إطفاإها قدر اإلطفاء المتراكم 
الذي كان سٌتم االعتراؾ به لو أنه تم إدخال البند ضمن الشهرة 

 االمتبلك و عدل المبلػ المسجل للشهرة تبعا خالمعترؾ بها فً تاري
.  لذلك

 

لم ٌتم امتبلك البند من خبلل عملٌة دمج منشآت أعمال كانت عبارة عن  (ب
 .(مثال ذلك تم شراإها بشكل منفصل أو تولٌدها داخلٌا)امتبلك 

 .(اشطبه من المٌزانٌة العمومٌة)قم بإلؽاء االعتراؾ بالبند 

 
 (تابع) االعتراؾ –أحكام انتقالٌة 
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 المتطلبات الظروؾ

أو فً تارٌخ تبنً هذا المعٌار  ) و فً تارٌخ بدء تطبٌق هذا المعٌار – سواء كان أو لم ٌكن مبٌنا على أنه موجود –تم االعتراؾ ببند ؼٌر ملموس كموجود منفصل  (2
 .ال ٌلبً هذا البند تعرٌؾ الموجود ؼٌر الملموس أو مقاٌٌس االعتراؾ به (إذا كان ذلك أبكر 

 
 .تم االعتراؾ مبدبٌا بالموجود بمقدار تكلفته  ( أ

 
صنؾ الموجود على أنه موجود ؼٌر ملموس و تعتبر التكلفة المعترؾ بها مبدبٌا 
للموجود على أنه تم تحدٌدها بالشكل المناسب ، أنظر األحكام االنتقالٌة للقٌاس و 

 . أدناه5، 4اإلطفاء البلحقٌن بموجب الظرفٌن 

صنؾ الموجود على أنه موجود ؼٌر ملموس و  (1 تم االعتراؾ مبدبٌا بالموجود  بمقدار مبلػ ٌختلؾ عن التكلفة( ب
أو المبلػ المعاد تقٌٌمه )أعد تقدٌر المبلػ المسجل للموجود بمقدار التكلفة (2

ناقصا اإلطفاء المتراكم المحدد  (بعد االعتراؾ المبدبً بمقدار التكلفة
 .بموجب هذا المعٌار

 
إذا لم ٌكن ممكنا تحدٌد تكلفة الموجود ؼٌر الملموس الػ  

 .(شطبه من المٌزانٌة العمومٌة)االعتراؾ بالموجود 

 (تابع) االعتراؾ –أحكام انتقالٌة 
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 المتطلبات الظروؾ

ٌلبً بند تعرٌؾ الموجود ؼٌر الملموس و مقٌاس االعتراؾ به ، إال أنه لم ٌكن  (أو فً تارٌخ تبنً هذا المعٌار إذا كان ذلك أبكر)فً تارٌخ بدء تطبٌق هذا المعٌار - 3 
 .معترفا به فً السابق على أنه موجود

تم امتبلك الموجود ؼٌر الملموس من خبلل عملٌة دمج منشآت أعمال  (أ
 .كانت عبارة عن امتبلك و شكل جزءا من الشهرة المعترؾ بها

ٌشجع هذا المعٌار االعتراؾ بالموجود ؼٌر الملموس إال انه ال ٌطلب ذلك ، و إذا كان 
: الموجود ؼٌر الملموس معترفا به 

مخصوما  (أو المبلػ المعاد تقٌٌمه )قم بقٌاس المبلػ المسجل للموجود بمقدار تكلفته  (1
. منه اإلطفاء المتراكم المحدد بموجب هذا المعٌار

عدل الشهرة المعترؾ بها فً تارٌخ االمتبلك بؤثر رجعً كما لو أن الموجود ؼٌر  (2
الملموس لم ٌدخل أبدا ضمن الشهرة المعترؾ بها فً تارٌخ االمتبلك ، فعلى سبٌل 
المثال إذا كانت الشهرة معترفا بها كموجود و تم إطفاإها، قدر أثر تمٌٌز الموجود 

ؼٌر الملموس بشكل منفصل على االستهبلك المتراكم للشهرة و عدل المبلػ 
 .المسجل للشهرة تبعا لذلك

 
لم ٌتم امتبلك الموجود ؼٌر الملموس من خبلل عملٌة دمج منشآت  (ب

مثال ذلك تم شراإه بشكل منفصل أو  )أعمال كانت عبارة عن امتبلك 
 .(تولٌده داخلٌا

 .ٌجب عدم االعتراؾ بالموجود ؼٌر الملموس

 
 (تابع) االعتراؾ –أحكام انتقالٌة 
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 المتطلبات الظروؾ

أعد بٌان المبلػ المسجل للموجود كما لو أن اإلطفاء المتراكم كان دابما محددا بموجب هذا  .لم ٌتم إطفاء الموجود فً السابق أو اعتبر مبلػ اإلطفاء صفرا- 4
 .المعٌار

تم إطفاء الموجود فً السابق، و ٌختلؾ اإلطفاء المتراكم المحدد -5
ألن فترة )بموجب هذا المعٌار عن اإلطفاء الذي تم تحدٌده فً السابق 

 .(أو طرٌقة اإلطفاء مختلفة/اإلطفاء و

ال تقم بإعادة بٌان المبلػ المسجل للموجود ؼٌر الملموس بسبب أي اختبلؾ بٌن اإلطفاء 
المتراكم فً السنوات السابقة و اإلطفاء المحسوب بموجب هذا المعٌار ، و قم بإطفاء أي 

ٌعامل أي )مبلػ مسجل للموجود على مدى عمره النافع المتبقً المحدد بموجب هذا المعٌار 
  (.94 أنظر الفقرة –تؽٌٌر على أنه تؽٌٌر فً التقدٌر المحاسبً 
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 (تابع) االعتراؾ –أحكام انتقالٌة 

 المتطلبات الظروؾ
 .تم تسجٌل موجود ؼٌر ملموس بمقدار مبلػ أعٌد تقٌٌمه لم ٌحدد بالرجوع إلى سوق نشط- 6

ٌجب إعادة تقٌٌم الموجود بالرجوع إلى هذا السوق النشط فً تارٌخ بدء تطبٌق هذا  ٌوجد سوق نشط للموجود (أ
 (و فً تارٌخ تبنً هذا المعٌار أٌهما أبكر)المعٌار 

قم بإلؽاء أثر أي عادة تقٌٌم  (1ال ٌوجد سوق نشط للموجود  (ب
قم بقٌاس المبلػ المسجل للموجود بمقدار التكلفة مخصوما منه اإلطفاء المتراكم  (2

 .المحدد بموجب هذا المعٌار
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