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  هدف المعيار    
 تحديد السياسة المحاسبية لألصول غير الملموسة التى لم يتناولها على وجـه             إلىيهدف هذا المعيار     -١

 باألصل غير الملموس فقط فـى       االعتراف ويتطلب هذا المعيار من المنشأة       .التحديد أى معيار آخر   

 ببعض المتطلبات ويحدد هذا المعيار أيضاً كيفية قياس القيمة الدفترية لألصـول غيـر               حالة الوفاء 

 .الملموسة ويتطلب إفصاحات محددة عن األصول غير الملموسة 

  

  نطاق المعيار    
  :يطبق هذا المعيار على كافة المنشآت عند المحاسبة عن األصول غير الملموسة فيما عدا  -٢

  . آخرى يغطيها معيار محاسباألصول غير الملموسة التى  ) أ(

 - الخاص باألدوات المالية   المصرىاألصول المالية ، كما جاء تعريفها فى معيار المحاسبة          ) ب(و

 .إفصاح وعرض

أو تطوير و إستخراج الثروات المعدنية والزيـت و الغـاز           عن  النفقات المتعلقة بالتنقيب    )  ج(و

  . التعدين الخاصة بها الطبيعى والموارد غير المتجددة المتشابهة وحقوق

  

آخر يتعامل مع نمط خاص من األصول غيـر الملموسـة ،              مصرى فى حالة وجود معيار محاسبة     -٣

 المعيـار    هـذا  فعلى سبيل المثال ال يطبق    . فتطبق المنشأة ذلك المعيار اآلخر بدالً من هذا المعيار          

  :لى ـع

أنظـر معيـار    (لمعتـاد    بغرض البيع فى سياق النـشاط ا       المقتناةاألصول غير الملموسة      ) أ(

) ٨( رقـم    المـصرى الخاص بالمخزون ومعيار المحاسـبة      ) ٢( رقم   المصرىالمحاسبة  

  ).الخاص بعقود اإلنشاءات 

 ).ضرائب الدخل  المحاسبة المصرى الخاص بمعيار راجع(األصول الضريبية المؤجلة  ) ب(

لخـاص  ا) ٢٠(رقـم   المـصرى   عقود التأجير التى تدخل ضمن نطاق معيار المحاسـبة          ) ج(

  .بعمليات التأجير التمويلى

  . )المعيار المصرى الخاص بمزايا العاملين ( العاملينعن مزايا األصول الناتجة ) د(

 المصرى الخاص بـاألدوات الماليـة     األصول المالية كما جاء تعريفها فى معيار المحاسبة         ) هـ(

       " و المـستقلة  معـة   ائم المالية المج  القو) " ١٧ (المحاسبة المصرى رقم   حيث يغطى معيار  

و معيـار  "  فـى شـركات شـقيقة      االستثمارات " )١٨(و معيار المحاسبة المصرى رقم      

قيـاس بعـض    "  فى المشروعات المـشتركة    بحصص الملكية "المحاسبة المصرى الخاص    

  . بهاواالعترافاألصول المالية 

  "الخاص) ٢٩(رقم  رى  المحاسبة المص يرجع لمعيار   (  األعمال   تجميعالشهرة الناشئة عن    ) و(

  .)"  األعمالبتجميع

١ - ٢٣  
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 المؤجلة و األصول غير الملموسة الناشئة عن حقوق تعاقدية بموجب عقود            االقتناءتكاليف  ) ز(

 الخاص بعقـود التـأمين      ) ٣٧( رقم   المحاسبة المصرى مع شركات تأمين ضمن نطاق معيار       

 المؤجلة هذه وليس لتلـك األصـول        تناءاالق متطلبات اإلفصاح لتكاليف     هذا المعيار حيث يحدد   

  .غير الملموسة و بالتالى يطبق هذا المعيار على هذه األصول غير الملموسة 

أو التى تـدخل ضـمن      ( بغرض البيع   بها  األصول غير الملموسة غير المتداولة المحتفظ       ) ح(

المحاسـبة  طبقـاً لمعيـار     ) مجموعة اإلستبعادات المبوبة على أنها محتفظ بها بغرض البيـع           

غـرض البيـع والعمليـات      ها ل األصول غير المتداولة المحتفظ ب    بالخاص  ) ٣٢(رقم   المصرى

  ".المتوقفة 
  

فـى حالـة    ( عندما يتضمن أحد األصول الملموسة أصول غير ملموسة مثل األقـراص المدمجـة               -٤

 ،) أو األفـالم     االختراعفى حالة التراخيص أو براءة      ( ، أو الوثائق القانونية     ) برمجيات الكمبيوتر   

 الحكم الشخصى فى تحديد العنصر الذى يتمتع بأهمية أكثر ومن ثـم تحديـد               استخداميتطلب األمر   

).  أو هـذا المعيـار         األصول الثابتة  )١٠(المصرى رقم   معيار المحاسبة   (المعيار واجب التطبيق    

التـى ال يمكـن      معينة و فعلى سبيل المثال ، فإن برمجيات الكمبيوتر المتعلقة بالتحكم فى عمل آله             

.  جزءاً مكمالً لهذه اآللة ويتم معالجتهـا كأصـول ثابتـة        اعتبارهاالقيام بعملية التشغيل بدونها ، يتم       

 برمجيات الكمبيوتر جزءاً مكمالً يتم معالجتها كأصول غير ملموسة وفقاً لهـذا             اعتباروعندما ال يتم    

 .المعيار
  

لى النفقات المتعلقة باإلعالن ، والتدريب وتلك الـسابقة          ع – ضمن أشياء أخرى     –يطبق هذا المعيار     -٥

وعلى الرغم من أن أنشطة البحوث والتطـوير قـد          . على بدء التشغيل ، وأنشطة البحوث والتطوير      

بالتـالى يعتبـر     ينتج عنها أصل مادى ملموس إال أنها تهدف فى المقام األول إلى تطوير المعرفة و              

 .النسبة لمكونات األصل غير الملموس العنصر المادى مكوناً ثانوياً ب

 المبدئى  االعتراف التمويلى فاألصل األساسى قد يكون ملموساً أو غير ملموس وبعد            التأجيرفى حالة    -٦

 غير الملموس المحتفظ به بموجب اإليجار التمويلى طبقاً لهذا المعيـار  األصليحاسب المستأجر عن  

 ضمن نطاق هذا المعيار الحقوق الناشئة عن عقود          ويدخل )٢٠(المصرى رقم   و يستثنى من المعيار     

و المـسرحيات و المخطوطـات وبـراءات         سينما و تسجيالت الفيـديو    لتراخيص لبنود مثل أفالم ا    

 .اإلختراع وحقوق الطبع والنشر 

ويستثنى من تطبيق أى معيار الحاالت و األنشطة و المعامالت المتخصصة للغاية التى تظهر فيهـا                 -٧

ية تحتاج إلى معالجة مختلفة وتظهر هذه الموضوعات عند المحاسبة عن النفقات            موضوعات محاسب 

 الثروات المعدنية أو الزيـت أو الغـاز وذلـك فـى             استخراجالمتعلقة بالتنقيب عن أو  تطوير أو        

بالتالى ال ينطبق هذا المعيار علـى النفقـات           و التأميناتالصناعات اإلستخراجية وفى حاالت عقود      

مثـل بـرامج    (نشطة والعقود إال أنه ينطبق على أصول أخرى غير ملموسة مستخدمة            على هذه األ  

فى الصناعات اإلسـتخراجية أو     ) مثل تكاليف ما قبل التشغيل      (ونفقات أخرى يتم تحملها     ) الكمبيوتر

 .تلك النفقات التى تتحملها شركات التأمين 
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  تعريفات 
  .المذكور قرين كل منها  بالمعنىتستخدم هذه المصطلحات فى هذا المعيار  -٨

  :هى السوق التى تتوافر فيها الشروط التالية  : السوق النشطة

  . السوقفى بها التعامل البنود التى يتم تتماثلأن   ) أ(

 . وقت فى عمليات التبادلأىأن يتواجد عادة مشترين وبائعين راغبين فى ) ب(و

  .أن يتاح للجمهور معرفة األسعار ) ج(و

 وهو  التجميع هو التاريخ الذى يتم التوصل فيه إلى إتفاق جوهرى بين أطراف              :ع األعمال لتجميتاريخ التعاقد   

 و         بعـد خالفـات    االقتنـاء التاريخ المعلن للجمهور فى حالة المنشآت المعلن عنها والمسجلة وفى حالة            

تاريخ الذى قبل فيه عـدد      هو ال  أطراف التجميع  بين   أتفاقمقاضاة فإن التاريخ األول الذى يتم فيه التوصل إلى          

  . من أصحاب المنشأة المتنازل عنها عرض المنشأة المقتنية للسيطرة على المنشأة المتنازل عنهاىكاف

مدار االسـتفادة    األصل غير الملموس على       قيمة  من لالستهالكهو التحميل المنتظم للقيمة القابلة       : االستهالك

   .منهالمتوقعة 

   :األصل هو مورد

  . المنشأة نتيجة ألحداث سابقة تتحكم فيه  ) أ(

 . للمنشأةاقتصادية منافع منهيتوقع أن تتدفق ) ب(و

 الخـاص بـه     االسـتهالك هى القيمة التى يظهر فيها األصل فى الميزانية بعد خصم مجمع             : القيمة الدفترية 

  .القيمة اضمحاللومجمع الخسارة الناتجة عن 

مدفوع أو القيمة العادلة للمقابل الذى قدم من أجل الحصول علـى            هى مبلغ النقدية أو ما فى حكمها ال        : التكلفة

 به مبدئياً طبقاًَ للمتطلبات المحـددة       االعتراف أو المبلغ الخاص بهذا األصل عند        إنشائهو   أ اقتنائهاألصل عند   

  .المحاسبة المصرية األخرىللمعايير 

 بديلة للتكلفة مدرجة فى القوائم المالية ناقصاً        هى تكلفة األصل ، أو أى قيمة أخرى        : لالستهالكالقيمة القابلة   

  .القيمة المتبقية له 

هو تطبيق نتائج البحوث وغيرها من المعارف على خطة أو تصميم ما بغرض تقديم إنتاج جديد أو                  : التطوير

 محسن بشكل جوهرى لمواد و أدوات أو منتجات أو عمليات أو أنشطة أو خدمات وذلك قبل البدء فى اإلنتاج                  

  .على نطاق تجارى 

تنـشأ مـن   هى القيمة الحالية للتدفقات النقدية التى تتوقع المنـشأة أن            :من وجهة نظر المِنشأة    المحددة   ةالقيم

 المستمر لألصل ومن التصرف فيه فى نهاية العمر اإلفتراضى له أو التى تتوقع تكبدها عند تـسوية     االستخدام

   .التزام

 الرغبة فى التبـادل وعلـى     كل منهم لديه  قيمة التبادلية ألصل معين بين أطراف       هى ال  :  العادلة لألصل  ةالقيم

   ٠بينة من الحقائق ويتعامالن بإرادة حرة 

  .هى الزيادة فى القيمة الدفترية لألصل عن المبلغ المتوقع إسترداده منه :  القيمةاضمحاللخسارة 

  .يده وليس له وجود مادى هو أصل ذا طبيعة غير نقدية يمكن تحد : ألصل غير الملموسا

 وأهى األموال المحتفظ بها واألصول التى سوف تحصل بمبالغ نقديـة ثابتـة               : األصول ذات الطبيعة النقدية   

  .محددة 
  

  .هى فحص ودراسة أصلية مخططة من أجل إكتساب وتفهم معرفة علمية أو فنية جديدة  : البحوث
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 لألصل بعد خصم تكاليف     اإلنتاجىحصول عليها فى نهاية العمر      هى صافى القيمة المتوقع ال     : القيمة المتبقية 

  . له اإلنتاجى كان األصل فى العمر و الحالة المتوقعة له فى نهاية العمر إذاالتخلص منه 

  :هو إما أن يكون  : مدار االستفادة المتوقعة من األصل

  .تتوقع المنشأة أن تنتفع خاللها باألصل الفترة التى  ) أ(

   . األصلهذادات اإلنتاج أو عدد وحدات مناسبة أخرى تتوقع المنشأة الحصول عليها من عدد وح) ب(أو  
  

  األصول غير الملموسة  
 أو تطوير أو تحسين أو المحافظة علـى         اقتناء عند   االلتزاماتغالباً ما تنفق المنشأة الموارد أو تتحمل         -٩

ند تصميم وتنفيذ عمليات أو أنظمة جديدة       الموارد غير الملموسة مثل المعارف العلمية أو التقنية ، أو ع          

 التجـارى   االسم، والتراخيص والملكية الفكرية ، أو المعرفة بالسوق والعالمات التجارية بما فى ذلك              

ومن األمثلة الشائعة للبنود التى تتضمنها العناوين الـسابقة ، برمجيـات الكمبيـوتر              . وحقوق النشر   

م الصور المتحركة وقوائم العمالء وحقوق خدمة تقديم الرهن          وحقوق الطبع و أفال    االختراعوبراءات  

 والعالقات مع العمالء والموردين     االمتيازات و   االستيرادالعقارى وتراخيص صيد األسماك وحصص      

 .ووالئهم وحصة السوق وحقوق التسويق

ابلية األصل  ق مع تعريف األصل غير الملموس من حيث         "٩"قد ال تتفق كل البنود المذكورة فى الفقرة          - ١٠

وإذا لم ينطبـق تعريـف      .  المستقبلية له    االقتصاديةللتحديد و إمكانية التحكم فيه ومدى توافر المنافع         

 نفقـات   األصل غير الملموس على أى بند يشمله هذا  المعيار فإن نفقات الحصول على هذا البنـد أو                 

مع ذلك إذا نتج البند عند دمج وتجميع        و.  مصروفات فور إنفاقها     باعتبارهاإنتاجه داخلياً يتم معالجتها     

 االقتنـاء  ، فإنه يعتبر جزء من الشهرة التى تم إقرارها فى تاريخ             االقتناءمنشآت األعمال عن طريق     

 ").٦٨"أنظر الفقرة (

  

  قابلية األصل غير الملموس للتحديد 

ضوح عن الشهرة،   يتطلب تعريف األصل غير الملموس أن يكون قابالً للتحديد ومن الممكن تمييزه بو             - ١١

 المبلغ الذى يدفعه المشترى     االقتناءوتمثل الشهرة الناتجة عن دمج وتجميع منشآت األعمال عن طريق           

 المستقبلية مـن تـضافر      االقتصاديةوربما تنتج هذه المنافع     .  مستقبلية   اقتصاديةمتوقعاً حدوث منافع    

فى القوائم المالية بـصورة منفـردة    أصول قد ال تكون مؤهلة لإلدراج منأصول محددة تم شراؤها أو  

  .اقتنائها لسداد قيمة استعدادوالتى يكون المشترى على 

  

   : األصل فى حالة  ديمكن تحدي - ١٢

 عن المنشأة أو بيعـه أو التنـازل عنـه أو            عزلهفصله أو   أن يكون قابالً للفصل أى  يمكن        ) أ( 

  . ذا صلة التزام الترخيص به أو تبادله سواء بشكل منفرد أو مع عقد أو أصل أو

أن ينشأ عن حقوق تعاقدية أو غيرها من الحقوق القانونية بغض النظر عن مدى إمكانيـة                ) ب(أو    

  . أخرى التزاماتالتنازل عن هذه الحقوق أو فصلها عن المنشأة أو عن أى حقوق أو 
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  التحكم فى األصل غير الملموس     

كما .  مستقبلية تتدفق منه     اقتصاديةصول على منافع    تتحكم المنشاة فى أصل إذا كان لديها قدرة الح         - ١٣

تعتبر متحكمة فى األصل إذا كانت تستطيع أيضاً أن تحد من قدرة حصول اآلخـرين علـى هـذه                   

 المستقبلية مـن األصـل غيـر        االقتصاديةوتنشأ عادة قدرة المنشاة على التحكم فى المنافع          .المنافع

وفى حالة غيبة هـذه الحقـوق       . كن تنفيذها بحكم محكمة     الملموس بموجب الحقوق القانونية التى يم     

 ومع ذلك ، ال تعتبر إمكانية تنفيـذ الحقـوق القانونيـة             .القانونية ، تزداد صعوبة تحقيق هذا التحكم      

 المـستقبلية   االقتـصادية شرطاً ضرورياً للتحكم ألن المنشأة قد تكون قادرة على التحكم فى المنافع             

 .بوسيلة أخرى 
 

ية والمعرفة بظروف السوق و تتحكم المنشأة        المستقبلية نتيجة المعرفة الفن    االقتصاديةلمنافع  قد تنشأ ا   - ١٤

 التـأليف فى هذه المنافع إذا كانت تلك المعارف يمكن حمايتها بواسطة الحقوق القانونية ، مثل حقوق  

 القانونيـة   لتزاماتاالأو من خالل    ) فى الحاالت التى تسمح بها      (  التجارة   اتفاقية ، أو تقييد     والنشر

 .المفروضة على العاملين من أجل المحافظة على السرية 
 

قد يتوفر للمنشأة فريق من العاملين المهرة ، وقد تستطيع المنشأة تحديد المهارات اإلضـافية التـى                  - ١٥

وقد تتوقع المنـشأة  .  مستقبلية اقتصادية عن طريق التدريب والتى يترتب عليها منافع    اكتسابهايمكن  

ومع ذلك فعادة ما تكون قدرة المنشأة محدودة        .  يستمر فريق العاملين فى تقديم مهاراتهم للمنشأة         بأن

 المستقبلية المتوقعة والناتجة عن فريق ماهر من العاملين أو عـن            االقتصاديةعلى التحكم فى المنافع     

ولـنفس  . لملموس   طبيعة هذه البنود مع تعريف األصل غير ا        أتفاقالتدريب ، مما يترتب عليه عدم       

السبب تقريباً فإن تعريف األصل غير الملموس ال ينطبق على إدارة معينة أو مواهب تقنية ، ما لـم                   

 المتوقعة منها و أن تكون      االقتصادية وللحصول على المنافع     الستخدامهاتكن محمية بحقوق قانونية     

 .متفقة مع باقى متطلبات التعريف

  

 يـستمر العمـالء فـى       أنائمين أو حصة فى السوق وتتوقع المنشاة        ربما يكون للمنشأة عمالئها الد     - ١٦

ومع ذلك فإنه فـى غيبـة       .  والئهم   اكتسابالتعامل معها نتيجة لجهودها فى إقامة عالقات معهم و          

 والئهـم   اكتسابفى العالقات مع العمالء أو       الحقوق القانونية للحماية أو أى أساليب أخرى للتحكم         

 الناتجة عن عالقة العمالء ووالئهم ممـا        االقتصاديةة على التحكم فى المنافع      تكون المنشأة غير قادر   

 وفى حالة عدم وجود حقـوق قانونيـة         .يجعل هذه البنود ال تتفق مع تعريف األصول غير الملموسة         

خـالف  .( لحماية عالقات العمالء يتم تبادل المعامالت بالنسبة لنفس عالقات العمالء غير التعاقديـة     

 المستقبلية  االقتصاديةويقدم الدليل على قدرة المنشأة على التحكم فى المنافع          ) مج األنشطة   عمليات د 

الناشئة عن عالقات العمالء وحيث أن هذه المعامالت المتبادلة تقدم أيضاً دليالً أن عالقات العمـالء                

 .قابلة للفصل فإن هذه العالقات تتفق مع تعريف األصل غير الملموس 
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   المستقبلية االقتصاديةفع المنا     

 المستقبلية المتدفقة من األصل غير الملموس إيرادات من بيع منتجات           االقتصاديةقد تتضمن المنافع     - ١٧

على . المنشأة لألصل    استخدامأو خدمات ، أو وفورات تخفيض التكاليف ، أو منافع أخرى ناتجة من              

 فى عملية اإلنتاج تخفـيض تكـاليف اإلنتـاج    الملكية الفكرية    استخدامسبيل المثال ، قد يترتب على       

  .بدالً من زيادة اإليرادات المستقبلية المستقبلية 

  

   والقياس األولى لألصل غير الملموس االعتراف    
  : بالبند كأحد األصول غير الملموسة أن يثبت لدى المنشأة أن البند يتفق مع االعترافيتطلب  - ١٨

  )."١٧" إلى "٨"  من تأنظر الفقرا(تعريف األصل غير الملموس  ) أ(

مـن  قرات  ـأنظر الف ( باألصل غير الملموس الواردة فى هذا المعيار         االعترافمعايير  ) ب(      و  

  )."٢٣" إلى "٢١"

 هـذا   لتوليـد  أصل غير ملموس أو      القتناء ينطبق هذا الشرط على التكاليف التى يتم تكبدها مبدئياً           و

  . أو لخدمتهالستبدالهلإلضافة لهذا األصل أو ى يتم تكبدها األصل داخلياً وكذلك على تلك التكاليف الت

  

 األصول غير الملموسة بشكل     اقتناء على   االعتراف تطبيق معايير    "٣٢" إلى "٢٥"تتناول الفقرات من     - ١٩

 عند  المقتناةصول غير الملموسة     تطبيق هذه المعايير على األ     "٤٣" إلى   "٣٣"منفرد وتتناول الفقرات    

حكوميـة   كمنحـة    المقتناة غير الملموسة    لألصول األولى القياس   "٤٤"ل الفقرة   دمج األنشطة وتتناو  

 "٥٠"-"٤٨" تبادل األصول غير الملموسـة وتتنـاول الفقـرات       "٤٧" إلى   "٤٥"تتناول الفقرات من    و

 لألصـول  والقياس   األولى االعتراف "٦٧" إلى   "٥١"المتولدة داخلياً وتتناول الفقرات     معالجة الشهرة   

 .وسة المتولدة داخلياًغير الملم
 

 فى كثيـر     أجزاء منها  استبدال تتميز طبيعة األصول غير الملموسة بعدم إمكانية اإلضافة إليها  أو             - ٢٠

 االقتـصادية للحفـاظ علـى المنـافع        يتم إنفاقها    من الحاالت و بالتالى تكون معظم النفقات الالحقة       

 مع تعريف األصـل غيـر       ، و ال تتفق   ائم  المستقبلية المتوقعة المتمثلة فى األصل غير الملموس الق       

 من الـصعوبة ربـط       فإنه  باإلضافة إلى ذلك   . فى هذا المعيار      الواردة االعترافالملموس ومعايير   

ـ النشاط ككل ،    ب غير ملموس بعينه وليس      أصلالنفقات الالحقة بشكل مباشر مع       ذلك مـن النـادر     ل

 والنفقات الالحقة هى تلـك      . غير الملموس ل  لألص بالنفقات الالحقة ضمن القيمة الدفترية       االعتراف

 األصـل   استكمال أو بعد    اقتناؤه األولى لألصل غير الملموس الذى تم        االعترافالتى يتم تكبدها بعد     

 بالنفقات الداخليـة علـى العالمـات        االعتراف يتم   "٦٣" الناشئ داخلياً ، وطبقاً للفقرة       غير الملموس 

سـواء  (ين النشر وقوائم العمالء والبنود المشابهة فى جوهرهـا          التجارية و األسماء التجارية وعناو    

كأرباح أو خسائر عند تكبدها وذلك ألنه ال يمكـن التمييـز   ) مقتناه من الخارج أو ناشئة من الداخل     

 .بين هذه النفقات و النفقات الخاصة بتطوير النشاط ككل 
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 :يعترف باألصل غير الملموس إذا  -٢١

  .  مستقبلية يمكن أن تنسب إلى األصل اقتصاديةفق إلى المنشأة منافع كان من المحتمل أن تتد  ) أ(
  .كان من الممكن قياس تكلفة األصل بصورة موثوق بها ) ب(      و  

  

 منطقيـة   افتراضات المستقبلية مستخدمة فى ذلك      االقتصادية تدفق المنافع    احتمالتحدد المنشأة    -٢٢
 التى سوف تـسود خـالل       االقتصاديةأة للظروف   معقولة تمثل أفضل تقدير تقوم به إدارة المنش       

 .العمر اإلفتراضى لألصل 
 
 باستخدام المستقبلية المرتبطة    االقتصادية المنافعتلجأ المنشأة إلى حكمها لتقييم درجة الثقة فى تدفق            - ٢٣

 . األولى مع ترجيح األدلة الخارجية االعترافاألصل على أساس األدلة المتاحة وقت 
 

  .بالتكلفة  أولياً الملموس  يقاس األصل غير -٢٤

  

  األصل غير الملموس منفرداًاقتناء     

 أصل غير ملموس منفرداً توقعات بـشأن        القتناءمن الطبيعى أن يعكس السعر الذى تدفعه المنشأة           - ٢٥

 فـى  االحتمالية المستقبلية المتوقعة لألصل للمنشأة وينعكس أثر هذه االقتصادية تدفق المنافع   احتمالية

 مناسـباً لألصـول     "أ٢١" الوارد فى فقرة     باالحتمالية االعترافاألصل ، وبالتالى يعتبر معيار      تكلفة  

 . بشكل منفرد المقتناةغير الملموسة 
 

 بشكل منفرد بطريقة موثوقة وذلـك عنـدما         اقتناءهباإلضافة إلى ذلك يمكن قياس األصل الذى يتم           - ٢٦

 .ذات طبيعة نقدية نقداً أو مقابل أصول أخرى مدفوع يكون سعر الشراء 

  

  : منفرداً اقتناءه األصل الملموس الذى يتم ةتتضمن تكلف  - ٢٧

  .سعر شراؤه بما فى ذلك الرسوم الجمركية و ضرائب المشتروات غير المستردة  ) أ(

 . فى الغرض الذى أقتنى من أجلهلالستخدامأى تكاليف مباشرة متعلقة بإعداد األصل ) ب(و
 
  :أمثلة التكاليف المباشرة  - ٢٨

 ) ٣٨( رقم   المحاسبة المصرى كما موضح فى معيار     (ف مزايا العاملين بالمعاشات وغيرها      تكالي  ) أ(

  .الناشئة مباشرة من تجهيز األصل بحالته التشغيلية  ) الخاص بمزايا العاملين

 .األتعاب المهنية الناشئة مباشرة عن تجهيز األصل للحالة التشغيلية) ب(و

  .حية تشغيل األصل تكاليف اإلختبارات الخاصة بصال  )ج(و

  

  :ء من تكاليف األصل غير الملموس  جزال تعتبرأمثلة عن نفقات   - ٢٩

  .)بما فى ذلك تكاليف اإلعالنات و األنشطة الترويجية (تكاليف إدخال منتج أو خدمة جديدة  )  أ(

دريب بما فى ذلك تكاليف ت    (  تكاليف القيام بالنشاط فى موقع جديد أو مع فئة جديدة من العمالء              )ب(و

  ).العمالة 

  . التكاليف اإلدارية والمصروفات العمومية ) ج(و
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 بالتكاليف ضمن القيمة الدفترية لألصل غير الملموس عندما يكون األصل فى            االعترافيتوقف  و - ٣٠

 اسـتخدام طبقاً لما تراه اإلدارة وبالتالى فإن التكاليف التى يتم تكبدها عند            الحالة المطلوبة للتشغيل    

،على سبيل المثال ال تـدخل      دخل ضمن القيمة الدفترية لألصل      ت غير الملموس ال  أو نقل األصل    

 :التكاليف التالية ضمن القيمة الدفترية لألصل 

التكاليف التى يتم تكبدها فى حالة أن يكون األصل صالحاً للتشغيل كما ترى اإلدارة ولم يستخدم                  ) أ(

  .بعد 

تى يتم تكبدها أثناء تزايد الطلب علـى منتجـات          خسائر التشغيل المبدئة مثل تلك الخسائر ال      ) ب(و

 .األصل
 

إلـى تجهيـز     ة بالـضرور  ال تؤدى تتم بعض العمليات مع تطور األصل غير الملموس إال أنها            - ٣١

األصل للتشغيل بالطريقة التى تراها اإلدارة وقد تحدث هذه العمليات العرضية قبل أو أثناء أنشطة               

ال يمكن بالضرورة أن تؤدى إلى تجهيز األصل للتشغيل         وحيث أن العمليات العرضية     . التطوير  

 اإلعتراف بالدخل والمصروفات ذات الصلة الخاصة بالعمليات        لذا يتم بالطريقة التى تراها اإلدارة     

والخسائر وتدخل ضمن تبويب اإليـرادات أو المـصروفات         أالعرضية على الفور ضمن األرباح      

 .حسب الحالة
 

من قيمة األصل غير الملموس بعد فترة اإلئتمان العاديـة فـإن تكلفـة              إذا ما تم تأجيل دفع مبلغ        - ٣٢

ويتم معالجة الفرق بين هذا المبلـغ والمبـالغ         . األصل غير الملموس تكون معادلة للسعر النقدى        

 عن فترة منح اإلئتمان ما لم يتم رسملة هذه الفوائد       عوائداإلجمالية المدفوعة باعتبارها مصروفات     

 . الخاص بتكاليف اإلقتراض)١٤(المسموح بها فى معيار المحاسبة المصرى رقم طبقاً للمعالجة 
  

  تجميع األعمال كجزء من االقتناء      

 أى أصـل  اقتناءفى حالة  الخاص بتجميع األعمال فإنه     )٢٩( رقم   لمعيار المحاسبة المصرى  طبقاً   - ٣٣

 . االقتنـاء  فـى تـاريخ       فإن تكلفة هذا األصل هى قيمته العادلة       تجميع أعمال غير ملموس ضمن    

إلى  مستقبلية من األصل     اقتصادية تدفق منافع    احتمالوتعكس القيمة العادلة توقعات السوق بشأن       

 ينعكس فى قياس القيمة العادلة لألصل و بالتالى فـإن معيـار             االحتمال أى أن أثر هذا      . المنشأة

 عنـد   المقتنـاة صول غير الملموسـة      يعد مناسباً لأل   "أ٢١" الوارد فى الفقرة     باالحتمالية االعتراف

 .تجميع األعمال
 

 يعترف المقتنـى فـى تـاريخ         )٢٩(رقم  المحاسبة المصرى   وبالتالى طبقاً لهذا المعيار ومعيار       - ٣٤

 باألصل غير الملموس بشكل منفصل عن الشهرة إذا ما أمكن قياس هذا األصـل بـشكل                 االقتناء

 به أم ال قبل دمج األنشطة وهذا يعنى         عترافباال بغض النظر عن قيام بائع هذا األصل          به موثوق

البحوث والتطوير  أن المقتنى يعترف باألصل بشكل منفصل عن الشهرة وذلك بالنسبة لمشروعات            

الخاصة بالبائع إذا كان المشروع يتفق مع تعريف األصل غير الملموس ويمكـن قيـاس قيمتـه                 

يـر  الجارية مـع تعريـف األصـل غ       العادلة بطريقة موثوقة ويتفق مشروع  البحوث والتطوير         

 :الملموس فى الحاالت التالية 

  .إذا كان يتفق مع تعريف األصل  ) أ(

 .إذا كان قابل للتحديد أى يمكن فصله أو يمكن أن ينشأ نتيجة لحقوق تعاقدية أو قانونية )   ب(و
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    األعمال تجميعقياس القيمة العادلة لألصل غير الملموس المقتنى عند 

 بدرجة كافيـة مـن      األعمال عند تجميع    المقتناةمة العادلة لألصول غير الملموسة      يمكن قياس القي   - ٣٥

التقـديرات  و عندما يترتب علـى       بها بشكل منفصل عن الشهرة       االعتراف التى تساعد على   الثقة

 مجموعة من النتائج الممكنة باحتماالت مختلفة      المستخدمة لقياس القيمة العادلة ألصل غير ملموس      

 ضمن عملية قياس القيمة العادلة لألصل بدالً من إظهار عدم القـدرة          عدم التأكد نصر  يتم إدخال ع  

 يكون لألصل غير الملموس المقتنى عند تجميع        و عندما .على قياس القيمة العادلة بطريقة موثوقة       

 لهـذا األصـل      القيمة العادلـة   فإن هذا يعنى أنه من الممكن قياس      عمر إفتراضى محدد    األعمال  

 .ثوق بهابدرجة مو
 

 فقط فى حالة أن يكون معه أصل  األعمال عند تجميع    المقتنىاألصل غير الملموس    يمكن فصل   قد   - ٣٦

على سبيل المثال ال يمكن بيع عنـوان مجلـة بـشكل         ف.  أو غير ملموس      آخر ذو عالقة     ملموس

نيـة   أو بيع عالمة تجارية لنوع ميـاه معد         ، عن قاعدة البيانات الخاصة بالمشتركين فيها     منفصل  

 بـاالعتراف وفى هذه الحاالت يقوم المقتنـى        .بشكل منفصل عن البئر المستخرج منه هذه المياه         

بمجموعة من األصول كأصل واحد منفصل عن الشهرة إذا كانت القيم العادلة المنفردة لألصـول               

 .فى المجموعة ال يمكن قياسها بشكل موثوق
 

 التجـارى   االسـم ى غالبـاً كمرادفـات إال أن         التجار االسميستخدم مصطلح العالمة التجارية و       - ٣٧

مصطلح تسويقى عام يشير إلى مجموعة من األصول المكملة لبعضها تضم الخبـرات المهنيـة               

 بمجموعة واحدة من األصـول التـى        باالعترافوعالمة الخدمة والصنع وغيرها ويقوم المقتنى       

ا كانت القيم العادلة الفردية     تشتمل على عالمة تجارية إذ     تضم أصول غير ملموسة مكملة لبعضها     

 وفى حالة إمكانية قياس القيم       . به  ال يمكن قياسها بشكل موثوق      البعض لألصول المكملة لبعضها  

 بها كأصل واحـد     االعترافالعادلة الفردية لألصول المكملة لبعضها بشكل موثوق يجوز للمقتنى          

  .متماثلة لألصول المنفردة االفتراضيةبشرط أن تكون األعمار 

  

ال يمكن قياس القيمة العادلة لألصل غير الملموس المقتنـى عنـد تجميـع              الحاالت الوحيدة التى     - ٣٨

ل عن حقوق قانونية أو تعاقدية و كـان هـذا            عندما ينشأ هذا األص    هى بطريقة موثوقة    األعمال  

 :األصل 

  .ال يمكن فصله )   أ( 

عن معامالت التبادل لـنفس األصـول أو         أو دليل    خلفية سابقة يمكن فصله ولكن ال يوجد أى       ) ب(أو  

  . القيمة العادلة معتمدة على متغيرات غير قابلة للقياس عملية تقديراألصول المتشابهة وكانت 
 

لألصل غير الملمـوس     الموثوق بها     للقيمة العادلة    ممثلةتعتبر األسعار المعلنة فى السوق النشط        - ٣٩

 وفى حالة عدم    .الحالىناسب هو سعر العرض     وعادة ما يكون سعر السوق الم     ) "٧٨"راجع فقرة   (

وجود أسعار عرض متاحة فإن سعر أخر معاملة مشابهة يعد أساساً لتقدير القيمة العادلة بـشرط                
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 بين تاريخ المعاملة وتاريخ تقدير القيمة العادلة        االقتصاديةعدم وجود تغير جوهرى فى الظروف       

 .لألصل 
 

 لدفعـه   استعدادلفته تعكس المبلغ الذى كانت المنشأة على         تك  فإن إذا لم تتواجد سوق نشطة لألصل      - ٤٠

 األصل لو أن المعاملة تمت بين أطراف مستقلة لديها الرغبة فى إتمام المعاملة و               اقتناءفى تاريخ   

 تـدرس    ،  وفى سبيل تحديد هذا المبلغ     .تتصرف بإرادة حره مبنية على أفضل المعلومات المتاحة       

 .رية التى تمت مؤخراً على األصول المتشابهة المنشأة ناتج المعامالت التجا
 

قامت بعض المنشآت التى تمارس بشكل معتاد عمليات شراء وبيع األصول غير الملموسة المميزة         - ٤١

 هـذه   اسـتخدام بتطوير أساليب لتحديد القيمة العادلة لتلك األصول بشكل غير مباشـر ويمكـن              

مقتنى عند دمج وتجميع منـشآت األعمـال         غير الملموس ال   لألصلاألساليب عند القياس األولى     

.  وذلك إذا كان الهدف هو تقدير القيمة العادلة كما جاء تعريفها فى هذا المعيـار               ،  إقتناءً باعتباره

وكانت هذه األساليب تعكس المعامالت والممارسات الجارية فى الصناعة التى ينتمى إليها األصل             

 :وتتضمن هذه األساليب.  الملموس غير

ائل المطبقة والمالئمة التى تعكس معامالت السوق التجارية الحالية طبقاً لمؤشرات محددة            الوس  ) أ(

أو  ) الـخ مثل اإليراد ، حصص السوق ، ربح التـشغيل ،           ( تساعد فى تحديد ربحية األصل      

  التى يمكن الحصول عليها من ترخيص األصل غير الملموس للغير فى معامالت معتادة اإلتاوة

 .خصم صافى التدفقات النقدية من األصل  )ب(      أو 

  

   المقتناة النفقات الالحقة على مشروعات البحوث والتطوير     

  : وذلك بالنسبة لنفقات األبحاث والتطوير التى " ٦٢"إلى " ٥٤"  منيتم المحاسبة طبقاً للفقرات -٤٢
      عنـد تجميـع     بشكل منفـصل أو      المقتناةشروعات البحوث أو التطوير الجارية      ترتبط بم ) أ( 

  . التى يعترف بها كأصل غير ملموس و و دمج األنشطة
 . المشروع اقتناءالنفقات التى يتم تكبدها بعد ) ب(و
 

 أن النفقـات الالحقـة علـى        "٦٢"إلـى   " ٥٤"  مـن  المتطلبات الواردة فى الفقرات   يعنى تطبيق    - ٤٣

ة  تجميـع ودمـج األنـشط       بشكل منفصل أو عند    المقتناةمشروعات األبحاث أو التطوير الجارية      

  :والمعترف بها كأصل غير ملموس 

  . إذا كانت نفقات بحوثا بها كمصروف عند تكبدهاالعترافيتم   ) أ(

 ال تتفق مـع معـايير       تطوير إذا كانت نفقات     ا بها كمصروف عند تكبده    االعترافيتم  ) ب( و  

  "٥٧" كأصل غير ملموس الواردة فى فقرة االعتراف

 إذا كانت   اقتناؤهافتها إلى القيمة الدفترية لمشروع األبحاث أو التطوير الذى تم           يتم إض ) ج(           و  

  ."٥٧"  الواردة فى الفقرة االعترافنفقات تطوير تتفق مع معايير 
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   حكومية كمنحة االقتناء      

 أو مقابل سداد قيمـة      أعباء األصل غير الملموس دون تحمل أية        اقتناءقد يتم فى بعض الحاالت       - ٤٤

وقد يحدث هذا عنـدما تخـصص الحكومـة أو          . ية من خالل الحصول على منحة حكومية        رمز

تتنازل للمنشاة عن أصول غير ملموسة مثل حقوق الرسو فى الميناء وحق التـرخيص لتـشغيل                

 مـوارد   استخدام أو الحصص أو الحق فى       االستيرادمحطات اإلذاعة أو التليفزيون ، وتراخيص       

 الخاص بالمحاسبة عـن     )١٢(المصرى رقم   طبقاً لمعيار المحاسبة    و . استخدامهاأخرى محظور   

تعترف بكـل مـن      ربما تختار المنشأة أن      ،فصاح عن المساعدات الحكومية     المنح الحكومية واإل  

 المنـشأة عـدم     اختـارت وإذا مـا    . األصل غير الملموس و المنحة بالقيمة العادلة بصفة مبدئية          

مبدئياً ، فإن المنشأة تعترف باألصل بقيمة رمزيـة  بموجـب             باألصل بالقيمة العادلة     االعتراف

 فى  الستخدامه مضافاً إليها نفقات إعداد األصل       )١٢(المصرى رقم   معالجة أخرى أجازها معيار     

  .الغرض المعد له 

  

  تبادل األصول      

يجوز تبادل أصل أو أكثر من األصول غير الملموسة مقابل أصـل أو أصـول غيـر نقديـة أو                     - ٤٥

وعة من األصول النقدية وغير النقدية ونستعرض فيما يلى تبادل أحد األصول غير النقديـة               مجم

بأصل آخر باإلضافة إلى التبادالت الواردة بالعبارة السابقة وتقاس تكلفة هذا األصل غير الملموس              

 :بالقيمة العادلة ما لم 

  .تكون معاملة التبادل ليست ذات جوهر تجارى  ) أ(

 العادلة غير قابلة للقياس إما لألصل المقتنى أو باألصل المتنازل عنه تكون القيمة ) ب(أو 

 الفورى باألصل المتنـازل  االعترافويقاس األصل المقتنى بهذه الطريقة حتى إذا لم تستطع المنشأة  

عنه وفى حالة عدم قياس األصل المقتنى بالقيمة العادلة تقاس تكلفته بالقيمة الدفترية لألصل المتنازل               

    .عنه

  

 مدى توقـع التغيـر فـى    االعتبارتحدد المنشأة الجوهر التجارى لعملية المبادلة وذلك بأخذها فى    - ٤٦

تدفقاتها النقدية نتيجة لهذه المعاملة وتكون عملية التبادل ذات جـوهر تجـارى وفـى الحـاالت                     

  :اآلتية 

 عـن تلـك     لمقتنـى الألصل  ) من مخاطر وتوقيت وقيم     ( مكونات التدفقات النقدية     اختلفتإذا    ) أ(

  . عنهلالخاصة باألصل المتناز

إذا تغيرت القيمة المحددة الخاصة بالمنشأة ألى جزء من عمليات المنشأة والتى قد تأثرت بهـذه                ) ب(و

 .المعاملة نتيجة لهذا التبادل

  .له عالقة جوهرية بالقيمة العادلة باألصول المتبادلة ) ب(أو ) أ( إذا كان الفرق فى ) ج(و        

ألغراض تحديد الجوهر التجارى لعملية التبادل فإن القيمة المحددة الخاصة بالمؤسسة ألى جزء             

من عمليات المنشأة الذى تأثر بالمعاملة تعكس التدفقات النقدية بعد الضرائب وقد تبدو نتائج هذه               

  . تفصيلية احتسابالتحليالت واضحة دون قيام المنشأة بعمليات 
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 باألصل غير الملموس هو إمكانيـة قيـاس تكلفتـه    االعترافن أحد شروط  أ"ب٢١"تحدد الفقرة   - ٤٧

بطريقة موثوقة ويمكن قياس القيمة العادلة لألصل غير الملموس الذى ال يوجد له معامالت سوقية               

  :يقة موثوقة فى الحاالت التالية مشابهة بطر

  . جوهرية فى تقديرات القيمة العادلة لهذا األصل اختالفاتعدم وجود   ) أ(

 .وجود نطاق للتقديرات يمكن إستخدامه لقياس القيمة العادلة) ب(أو 

وفى حالة قدرة المنشأة على تحديد القيمة العادلة لألصل المقتنى أو المتنازل عنه بطريقـة موثوقـة                 

عندئذ تستخدم القيمة العادلة لألصل المتنازل عنه لقياس التكلفة ما لم تكن القيمـة العادلـة لألصـل           

  .ثر وضوحاً المقتنى أك

  

  الشهرة المتولدة داخلياً

 .ال يعترف بالشهرة المتولدة داخلياً ضمن األصول  -٤٨
 
إلى خلق  مستقبلية ، غير أنها ال تؤدى  اقتصادية، يتم تكبد النفقات إلنتاج منافع       فى بعض الحاالت     - ٤٩

صف غالباً   التى تم إقرارها فى هذا المعيار ، وتو        االعترافأصالً غير ملموساً يتفق مع متطلبات       

 بالشهرة المتولدة داخليـاً     االعترافيتم   و ال . هذه النفقات بأنها تساهم فى الشهرة المتولدة داخلياً         

 تعتبر مورداً محدداً تتحكم فيه المنشأة ويمكن قياسه بطريقة موثوق            ال ألنهاوذلك  ضمن األصول   

 .بها بالتكلفة 
 

 و القيمة الدفترية لصافى األصول التى يمكـن          بين القيمة السوقية للمنشأة    االختالفربما يتضمن    - ٥٠

 اعتبـار تحديدها فى أى وقت مجموعة من العوامل التى تؤثر فى قيمة المنشأة ومع ذلك ال يمكن                 

 .هذه الفروق على أنها تمثل تكلفة األصول غير الملموسة للمنشأة 

  

    داخلياًاألصول غير الملموسة المتولدة      

 لالعتراف ما إذا كان األصل غير الملموس المتولد داخلياً مؤهل           ديب فى بعض األحيان تحد    عيص - ٥١

 :به كأصل ذلك ألنه من الصعب غالباً 

 مـستقبلية محتملـة وتوقيـت    اقتصاديةتحديد ما إذا كان يوجد أصل محدد سوف ينتج منافع        ) أ(

 .حدوث ذلك 

  . تحديد تكلفة األصل بشكل موثوق به) ب(         و 

  

 ،  االعتـراف  كان األصل غير الملموس المتولد داخلياً يتفق مع متطلبـات            ما إذا  لكى يتم تحديد   - ٥٢

   :إلىتصنف المنشأة مراحل تكوين األصل 

    مرحلة البحث  ) أ(

  مرحلة التطوير ) ب(و

مرحلـة  " قد تم تعريفهما ، فـإن المـصطلحين         " التطوير"و  " البحث"وبالرغم من أن المصطلحين     

  .وسع لغرض هذا المعيارلهما معنى أ" مرحلة التطوير"و " البحث
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إذا كانت المنشأة ال تستطيع أن تميز مرحلة البحث عن مرحلة التطوير لمشروع داخلى من أجـل                  - ٥٣

 قـد   باعتبارهـا إنشاء أصل غير ملموس  فإن المنشأة تتعامل مع النفقات المتعلقة بهذا المشروع              

 . فى مرحلة البحث فقط أنفقت

  

  مرحلة البحث

أو أثناء مرحلة البحث  الخاصة بمشروع       (لموس الناشئ عن البحوث     ال يعترف باألصل غير الم     -٥٤
األبحـاث الخاصـة بمـشروع      أو نفقات أثناء مرحلة     ( ويتم اإلعتراف بنفقات األبحاث       .)داخلى
 .كمصروف فور إنفاقها ) داخلى 

 
س فى  يتبنى هذا المعيار رأياً مفاده بأن المنشأة ، ال تستطيع أن تعترف بوجود األصل غير الملمو                - ٥٥

ولـذلك ،   . مرحلة البحث المتعلقة بالمشروع ، و أنه سوف ينتج منافع إقتصادية مستقبلية محتملة              

 ٠يتم دائماً اإلعتراف بهذه النفقات كمصروفات فور إنفاقها 
 

 :من أمثلة األنشطة التى عادة ما تكون ضمن أعمال البحوث ما يلى  - ٥٦

  .األنشطة التى تهدف إلى الحصول على معرفة جديدة  ) أ(

 .البحث عن تطبيقات لإلكتشافات الناتجة عن بحوث ومعارف أخرى) ب(و

  .البحث عن بديل لمنتج أو عملية معينة) ج(و

  .تشكيل أو تصميم لمنتج محتمل جديد أو محسن أو لبدائل عمليات التشغيل)  د(و

       

  مرحلة التطوير      

إذا ) ة تطوير مـشروع داخلـى       أو من مرحل  (يعترف باألصل غير الملموس الناتج عن التطوير         - ٥٧

  : ما يلى  كلتوافرت لدى المنشأة

  .دراسة جدوى فنية إلستكمال األصل غير الملموس بما يجعله متاحاً للبيع أو لإلستخدام  ) أ(

 . غير الملموس إلستخدامه أو لبيعهاألصلة لدى المنشأة إلستكمال توافر الني) ب( و

  .صل غير الملموس قدرة المنشأة على إستخدام أو بيع األ)  ج( و

معرفة ما إذا كان األصل غير الملموس سوف يكون قادراً علـى تحقيـق منـافع إقتـصادية                      )د(و

ويمكن للمنشأة أن توضح مدى توافر سوق لما ينتجه هـذا األصـل غيـر               . مستقبلية محتملة   

يـاً  و إذا كان سوف يتم إستخدام هذا األصـل داخل         أالملموس ، أو لألصل غير الملموس نفسه        

  .فيكون لدى المنشاة القدرة على تحديد منفعة إستخدام هذا األصل غير الملموس 

مدى توافر الموارد الفنية والمالية والموارد األخرى الكافية إلستكمال تطوير و إستخدام أو بيع              ) هـ(و

  .األصل غير الملموس

ل فتـرة التطـوير بدرجـة       قدرة المنشأة على قياس النفقات المنسوبة لألصل غير الملموس خال         ) و(و

  .موثوق فيها 
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قد تستطيع المنشأة خالل مرحلة تطوير المشروع ، ان تحدد األصل غير الملموس وتبرهن علـى                 - ٥٨

  ذلك ألن مرحلة تطوير مشروع     يرجع  و. إنه سوف ينتج منافع إقتصادية مستقبلية محتمل حدوثها         

 .تعتبر أكثر تقدماً من مرحلة البحث

  

 :ة التى عادة ما تكون ضمن أعمال التطوير ما يلى من أمثلة األنشط - ٥٩

  .تصميم و إنشاء و إختبار نماذج و إسطمبات ما قبل التشغيل  ) أ(

 .تصميم عدد وأدوات و إسطمبات متعلقة بتقنية جديدة) ب(و

  .تصميم و إنشاء وتشغيل مصنع تجريبى ليس على نطاق مجدى إقتصادياً للتشغيل التجارى ) ج(و

و أدوات أو منتجـات أو مراحـل أو نظـم أو            ألمواد    بديل مختار  اختباراء و   تصميم و إنش    )د(و

  .خدمات جديدة أو مطورة 

  

لكى نوضح كيفية تحقيق األصل غير الملموس لمنافع إقتصادية محتملة تقـدر المنـشأة المنـافع                 - ٦٠

 رقـم   معيار المحاسبة المـصرى    المبادئ الواردة فى     باستخدام المستقبلية من األصل     االقتصادية

و فى حالة أن يؤدى األصل إلى منافع إقتـصادية فقـط             قيمة األصول    باضمحالل الخاص   )٣١(

 فى معيـار    المولدة للنقود الواردة   مع أصول أخرى عندئذ تطبق المنشأة مفهوم الوحدات          باشتراكه

 ).٣١(المحاسبة المصرى رقم 
 

 

مها ، والحصول عليهـا مـن       يمكن توضيح مدى توافر موارد من أجل إستكمال المنافع وإستخدا          - ٦١

 والماليـة   الفنيـة األصل غير الملموس ، وذلك مثالً من خالل وجود خطة عمل توضح الموارد              

وفى حـاالت خاصـة     . والموارد األخرى المطلوبة ومدى قدرة المنشأة على توفير هذه الموارد           

مقـرض  يمكن للمنشأة توضيح مدى توافر تمويل خارجى من خالل الحصول على خطاب مـن ال       

 .يفيد رغبته فى تمويل الخطة
 

  

يمكن عادة قياس تكلفة تكوين األصل غير الملموس داخلياً بدرجة موثوق بها من خـالل وجـود                  - ٦٢

نظام تكاليف للمنشأة يعمل على قياس المرتبات والنفقات األخرى التى تـم إنفاقهـا فـى سـبيل                  

 .ات الكمبيوترالحصول على حقوق التأليف والنشر أو التراخيص أو تطوير برمجي
 

  

 العالمات التجارية للسلع و األسماء التجارية للـصحف          من  داخلياً ال يتم االعتراف بما يتم إنتاجه      - ٦٣

والمجالت وحقوق النشر وقوائم العمالء والبنود األخرى المشابهة فى جوهرها والتى يتم إنتاجهـا              

 .كأصول غير ملموسة،  داخلياً
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لتى تفيد بأن النفقات المتعلقة بالعالمـات التجاريـة و األسـماء            يتبنى هذا المعيار وجهة النظر ا      - ٦٤

التجارية بالصحف و المجالت وحقوق النشر وقوائم العمالء والبنود المشابهة فى الجوهر والتى تم              

ولذلك ال يتم إقرار هذه البنود      . إنتاجها داخلياً ال يمكن تمييزها عن تكلفة تطوير النشاط بوجه عام            

 .وسة كأصول غير ملم

  

        تكلفة األصول غير الملموسة المنتجة داخلياً

هى مبلغ النفقـات التـى تـم       " ٢٤"تعتبر تكلفة األصل غير الملموس المنتج داخلياً لغرض الفقرة           - ٦٥

 ،" ٢٢"،  " ٢١" باألصل غير الملموس وفقـاً للفقـرات         االعترافإنفاقها من التاريخ الذى بدأ فيه       

النفقات التى تم إقرارها كمصروفات فى القوائم الماليـة الـسنوية           رد  " ٧١"تحظر الفقرة   " . ٥٧"

 .السابقة أو فى التقارير المالية المرحلية 
 

تتكون تكلفة األصل غير الملموس المنتج داخلياً من كافة النفقات التى يمكن أن تنسب أو تخصص                 - ٦٦

ين األصل أو إنتاجه و     بشكل مباشر أو التى يمكن تحميلها طبقاً ألساس مقبول وثابت من أجل تكو            

 :وقد تشمل التكلفة ما يلى .  فى الغرض المعد له لالستخدامإعداده 

  .النفقات الخاصة بالمواد والخدمات المستخدمة أو المستهلكة فى إنتاج األصل غير الملموس   ) أ(

ر فى  المرتبات واألجور و التكاليف األخرى المرتبطة باألفراد العاملين و المستخدمة بشكل مباش           ) ب(و

  ).المحاسبة المصرى الخاص بمزايا العاملينمحدد فى معيار  هوكما . (إنشاء األصل 

  .مصروفات تسجيل أى حق قانونى) ج(و

  . و التراخيص المستخدمة فى تحقيق األصل غير الملموساالختراع براءات استهالك) د(و

مقاييس الخاصـة بـإقرار      ال االقتراض الخاص بتكاليف    )١٤(المصرى رقم    معيار المحاسبة    و يوضح 

  . مكون لتكلفة األصل غير الملموس المنتج داخلياًباعتبارهاالفائدة 

  

  :   ال تعتبر البنود التالية ضمن مكونات التكلفة لألصل غير الملموس المنتج داخلياً-٦٧

ص هذه  نفقات البيع ، والنفقات اإلدارية والنفقات العامة األخرى ، ما لم يكن من الممكن تخصي              )  أ( 

  .النفقات بشكل مباشر إلعداد األصل ليكون صالحاً لإلستخدام 

الخسائر الناتجة عن عدم الكفاءة وخسائر التشغيل األولية التى تم تكبدها قبل أن يحقق األصـل                ) ب(و

  .األداء المخطط له

  .النفقات المتعلقة بتدريب العاملين من أجل تشغيل األصل ) ج(و     
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   ٦٥ مثال لشرح الفقرة

جنيـه   ١٠٠٠ مبلغ   ٢٠٠٥منشأة تقوم بتطوير عملية جديدة لإلنتاج بلغت النفقات التى تكبدتها المنشأة فى عام              

          ٣١/١٢/٢٠٠٥ ،   ١/١٢/٢٠٠٥فيمـا بـين     جنيـه    ١٠٠ ومبلـغ    ١/١٢/٢٠٠٥قبـل    جنيه   ٩٠٠منها مبلغ   

معايير اإلعتراف كأصل غير ملموس      تتفق مع    ١/١٢/٢٠٠٥و تستطيع المنشأة أن تبين أن عملية اإلنتاج فى          

بـل أن تكـون     لنقدية للخارج إلستكمال العملية ق    بما فى ذلك التدفقات ا    (ويقدر مبلغ المعرفة الخاصة بالعملية      

  .جنيه  ٥٠٠بواقع ) متاحة لإلستخدام 

بدها منذ  النفقات التى تم تك   (جنيه   ١٠٠ملية كأصل غير ملموس بتكلفة تبلغ        تم اإلعتراف بالع   ٢٠٠٥فى نهاية   

  ).١/١٢/٢٠٠٥ومتطلبات اإلعتراف أى فى تاريخ الوفاء بمعايير 

 كمصروف ألنه لم يـتم الوفـاء بمتطلبـات          ١/١٢/٢٠٠٥الذى تم تكبده قبل     جنيه   ٩٠٠ بمبلغيتم اإلعتراف   

 المعترف بها فى     و ال تمثل هذه النفقات جزء من تكاليف عملية اإلنتاج          ١/١٢/٢٠٠٥ومعايير اإلعتراف حتى    

  .يزانية الم

بواقـع   قدر مبلغ المعرفة الخـاص بالعمليـة         ٢٠٠٦ وفى نهاية     جنيه ٢٠٠٠ بلغت النفقات    ٢٠٠٦أثناء عام   

  ). أن تكون متاحة لإلستخدام قبلبما فى ذلك التدفقات النقدية للخارج إلستكمال العملية (  جنيه ١٩٠٠

 باإلضـافة   ٢٠٠٥عترف بها فى نهاية     نفقات م جنيه   ١٠٠( جنيه   ٢١٠٠ بلغت تكلفة العملية     ٢٠٠٦فى نهاية   

  )٢٠٠٦معترف بها فى جنيه  ٢٠٠٠إلى نفقات تبلغ 

لتسوية القيمة الدفترية للعملية قبل الخسارة الناتجـة عـن          جنيه   ٢٠٠ تبلغ   اضمحالل المنشأة بخسائر    اعترفت

الخسارة الناتجـة   ل   ويتم رد المبلغ الذى يمث      جنيه ١٩٠٠ لالسترداد مع القيمة القابلة      جنيه ٢١٠٠ القيمة   نقص

رقم المحاسبة المصرى   معيار   شروط الرد الواردة فى      استيفاء فى الفترة الالحقة فى حالة        القيمة اضمحاللعن  

)٣١.(  

  

   بالمصروفاالعتراف
  : فور إنفاقها ما لم  كمصروفات يعترف بالنفقات التى تتعلق بالبنود غير الملموسة - ٦٨

 االعتـراف غير الملموس وينطبق عليهـا مقـاييس        تشكل هذه النفقات جزءا من تكلفة األصل          ) أ(

  ").٦٧"إلى " ١٨"أنظر الفقرات من (باألصل غير الملموس 

 وإذا   ،  به كأصل غير ملموس    االعتراف األعمال و ال يمكن      عند تجميع  البند   اقتناءأن يكون قد تم     ) ب(     أو  

جزء من المبلغ المنـسوب     ) مالالمتضمنة فى تكلفة وتجميع االع    (كان األمر كذلك تمثل هذه النفقات       

  ). األعمال الخاص بتجميع) ٢٩( رقم معيار المحاسبة المصرى أنظر ( االقتناءللشهرة فى تاريخ 

 يجب أن تشكل جزءا من المبلغ الذى ينسب         االقتناءوفى هذه الحالة فإن النفقات المتضمنة فى تكلفة         

 بتجميـع   الخـاص    )٢٩(رقـم    صرىــلمالمحاسبة ا أنظر معيار   ( االقتناءإلى الشهرة فى تاريخ     

  ).األعمال 
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كبد النفقات من أجل تقديم منافع إقتصادية مستقبلية للمنشأة دون أن يترتـب             فى بعض الحاالت يتم ت     - ٦٩

وفى هذه الحاالت ،    . على ذلك إنشاء أى أصول غير ملموسة أو أصول أخرى يمكن األعتراف بها              

 إنفاقها ومن أمثلة ذلك نفقات البحوث التى يعترف بهـا            فور اتيتم اإلعتراف بهذه النفقات كمصروف    

ومن أمثلة النفقات األخـرى التـى يعتـرف بهـا           ") ٥٤"أنظر الفقرة   (دائماً كمصروف فور إنفاقها     

 :كمصروفات فور إنفاقها ما يلى 

النفقات المتعلقة بتأسيس كيان قانونى جديد مثل التكاليف القانونيـة واألتعـاب والرسـوم                ) أ(

 يتم إنفاقها عند التأسيس ما لم تكن هذه النفقات متـضمنة فـى              ىت األخرى الت  والمصروفا

 )١٠(المصرى رقـم    أنظر معيار المحاسبة    (التكلفة المتعلقة ببند من بنود األصول الثابتة        

التى يتم إنفاقها إلفتتاح نشاط جديد أو لبدء        وتتضمن هذه النفقات    ).الخاص باألصول الثابتة  

ء منتجات جديدة والتى تعرف بالتكاليف السابقة على بدء التشغيل مـا            عمليات جديدة أو لبد   

  .الثابتة النفقات متضمنة فى التكلفة المتعلقة ببند من بنود األصول  هذهلم تكن

 .النفقات المتعلقة بأنشطة التدريب  ) ب(

  .النفقات المتعلقة بأنشطة اإلعالن والترويج  ) ج(

  . تنظيم كل المنشأة أو جزء منهاالنفقات المتعلقة بنقل مقر أو إعادة     ) د(

  

اإلعتراف بالمبالغ المدفوعة مقدماً بإعتبارها أصالً عندما يكون السداد قـد تـم             " ٦٨"ال تمنع الفقرة     - ٧٠

 .مقدماً قبل تسليم البضائع أو أداء الخدمات 

  

  لمصروفات السابقة ال يجب اإلعتراف بها كأصلا

 سبق معالجتها كمصروفات فى القوائم المالية الـسنوية         النفقات المتعلقة بالبنود غير الملموسة والتى      - ٧١

السابقة أو فى التقارير المالية المرحلية ، يجب عدم اإلعتراف بها فى تاريخ الحق كجزء من تكلفـة          

 .األصل غير الملموس 

  

  القياس بعد اإلعتراف 
قييم الوارد فى الفقـرة      أو نموذج إعادة الت    "٧٤"تختار أى منشأة إما نموذج التكلفة الوارد فى الفقرة           - ٧٢

 نمـوذج إعـادة     باستخدام كسياسة محاسبية لها وفى حالة المحاسبة عن األصل غير الملموس            "٧٥"

 نفس النموذج ما لـم      باستخدامالتقييم يتم المحاسبة عن األصول األخرى التى تدخل ضمن نفس الفئة            

 .يكن هناك سوق نشط لهذه األصول 
 

 مماثل  استخدام و    هى مجموعة من األصول ذات طبيعة متشابهة       أى فئة من األصول غير الملموسة      - ٧٣

فى عمليات المنشأة ويتم إعادة تقييم البنود المتضمنة ضمن فئة األصول غير الملموسة فـى نفـس                 

الوقت وذلك لتجنب إعادة التقييم اإلنتقائى لألصول و إثبات المبالغ فى القوائم المالية التى تمثل كـل                 

 .فى التواريخ المختلفة من التكاليف والقيم 

  

  نموذج التكلفة
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     االسـتهالك  منها مجمـع     مخصوما المبدئى يتم إثبات األصل غير الملموس بالتكلفة         االعترافبعد   - ٧٤

 . القيمةخسائر اضمحالل و مجمع 

  

  نموذج إعادة التقييم

قيمة العادلة فـى     المبدئى يتم إثبات األصل غير الملموس بالمبلغ المعاد تقييمه و هو ال            االعترافبعد   - ٧٥

 اضـمحالل عـن    الحق و أى خسائر مجمعة ناتجة        استهالك منها أى مجمع     مخصوماًتاريخ التقييم   

 ولغرض إعادة التقييم بموجب هذا المعيار تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى سوق نشط ويـتم                .القيمة

ن قيمته العادلـة فـى      ى ع قيمة الدفترية لألصل بشكل جوهر     بحيث ال تختلف ال    بانتظامإعادة التقييم   

 .تاريخ الميزانية 
 

 :ح نموذج إعادة التقييم بما يلى مسال ي - ٧٦

  .إعادة تقييم األصول غير الملموسة التى لم يعترف بها من قبل كأصول )  أ(

  . خالف التكلفة بمبالغ المبدئى لألصول غير الملموسة االعتراف) ب( أو 
 

 بجزء من االعتراف باألصل بالتكلفة إال أنه فقط فى حالة        المبدئى االعترافيطبق نموذج التكلفة بعد      - ٧٧

 خالل مرحلة ما    االعترافتكلفة األصل غير الملموس كأصل ألن األصل ال يفى بمعايير ومتطلبات            

 يجـوز يمكن تطبيق نموذج إعادة التقييم على األصل ككل ، كـذلك     ") ٦٥"راجع الفقرة   ( العملية   من

 األصل غير الملموس المقتنى كمنحة حكومية و المعترف به بالقيمة           تطبيق نموذج إعادة التقييم على    

 ").٤٤ "ةراجع فقر (االسمية
 

 بالنـسبة لألصـل غيـر       "٨"من غير المعتاد وجود سوق نشط يتسم بالصفات المذكورة فى فقـرة              - ٧٨

الملموس على الرغم من إمكانية حدوث ذلك ، على سبيل المثال فى بعض المناطق يمكن أن يتواجد                 

 وكذلك عن تراخيص الصيد أو حصص اإلنتـاج         سيارات األجرة، ص  ق نشط للتنازل عن تراخي    سو

مكن أن يتواجد سوق نشط للعالمة التجارية و أسماء المجالت والصحف وحقوق  نـشر               يإال انه ال    

 كذلك  .مميزة و منفردة   حيث أن هذه األصول تتميز بأنها         ، األفالم و الموسيقى أو براءات اإلختراع     

الرغم من أن االصول غير الملموسة تباع وتشترى إال أنه يتم التفاوض علـى العقـود بـين                  على  

 ولهـذه األسـباب فـإن       . نسبياً شائعة وهذه النوعية من المعامالت غير       .األفرادالمشترين والبائعين   

ـ                  ى السعر الذى يدفع ألحد األصول قد اليقدم دليل كاف عن القيمة العادلة ألصل آخر ، باإلضافة إل

 .ذلك فاألسعار ليست متاحة ومعلنة للجميع 
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على تغير وتذبذب القيم العادلة لألصول غير الملموسة التى يتم تقييمهـا ،             يعتمد تكرار إعادة التقييم      - ٧٩

 العادلة لألصل المعاد تقييمه بشكل جوهرى عن القيمـة الدفتريـة يكـون مـن                ة القيم اختلفتفإذا  

قد تتعرض بعض األصول غير الملموسـة لحركـات متغيـرة           الضرورى إجراء إعادة تقييم آخر و     

 وليس من الـضرورى إعـادة       .وجوهرية فى القيمة العادلة ، وبالتالى يستلزم هذا إعادة تقييم سنوياً          

 . العادلة ةالتقييم سنوياً لألصول غير الملموسة التى ال تتعرض لحركات مؤثرة وهامة فى القيم
 

 :الملموس فإن أى مجمع إستهالك فى تاريخ إعادة التقييم أما فى حالة إعادة تقييم األصل غير  - ٨٠

أن يعاد إثباته بالتناسب مع التغير فى إجمالى القيمة الدفترية لألصل بحيث تتـساوى                ) أ(

  .القيمة الدفترية لألصل بعد إعادة التقييم مع المبلغ المعاد تقييمه لألصل 

صافى المبلغ المعاد إثباته للمبلغ المعاد      يستبعد مقابل إجمالى القيمة الدفترية لألصل و       )ب(وأ

  .تقييمه لألصل 
 

تقييم أحد األصول غير الملموسة ضمن فئة من األصول غير الملموسة            فى حالة عدم إمكانية إعادة       - ٨١

المعاد تقييمها بسبب عدم وجود سوق نشطة لهذا األصل ، عندئذ يتم إثبات األصل بالتكلفـة ناقـصاً    

 .ة القيمسائر اضمحاللو خ االستهالكمنها مجمع 
 

نـشط   القيمة العادلة ألصل غير ملموس معاد تقييمه بالرجوع إلى سوق            تحديدإذا لم يعد من الممكن       - ٨٢

 إعادة تقييم بـالرجوع      آخر  المبلغ المعاد تقييمه فى تاريخ     تكون هى فإن القيمة الدفترية لهذا األصل      

 اضـمحالل ائر مجمعة ناتجة عـن      إلى سوق نشط ناقصاً منها أى مجمع إستهالك الحق و أى خس           

 .القيمة
 

 قيمة األصـل و أن األصـل        نقصعدم وجود سوق نشط ألصل معاد تقييمه قد يعطى مؤشراً على             - ٨٣

 . قيمة األصولبخسائر اضمحالللمعيار المحاسبة المصرى الخاص  طبقاً اختباربحاجة إلى 
 

شط بعد تاريخ القياس يتم تطبيـق       فى حالة إمكانية تحديد القيمة العادلة لألصل بالرجوع إلى سوق ن           - ٨٤

 .نموذج إعادة التقييم 
 

فى حالة زيادة القيمة الدفترية ألى أصل غير ملموس نتيجة إلعادة التقييم يتم تعليـة هـذه الزيـادة                    - ٨٥

 بالزيادة فى األرباح    االعترافمباشرة على حقوق الملكية تحت بند فائض إعادة التقييم إال أنه يجب             

 به فى   االعترافد مبلغ النقص الناتج عن إعادة التقييم لنفس األصل الذى تم            الخسائر فى حدود ر    وأ

 .الخسائر وأاألرباح 
 

 بهذا النقص   االعتراففى حالة نقص القيمة الدفترية لألصل غير الملموس نتيجة إلعادة التقييم ، يتم               -٨٦

تحت بند فائض إعادة    فى األرباح أو الخسائر إال أنه يتم خصم هذا النقص مباشرة من حقوق الملكية               

  .األصل التقييم فى حدود مبلغ أى رصيد دائن فى فائض إعادة التقييم الخاص بهذا
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يجوز مباشرة تحويل مجمع فائض إعادة التقييم المدرج ضمن حقوق الملكية على األرباح المرحلـة                - ٨٧

إال ،  رف فيه    ويجوز تحقق هذا الفائض عند توقف إستغالل األصل أو التص          .عند تحقق هذا الفائض   

 و فى هذه الحالة فإن قيمة الفـائض  . المنشأة لألصلاستخدامأنه يمكن تحقيق جزء من الفائض أثناء       

 بناء على القيمة الدفترية المعاد تقييمها لألصل و اإلستهالك          االستهالكالمحقق تتمثل فى الفرق بين      

 و اليتم التحويل من فائض إعـادة        .الذى كان سيتم اإلعتراف به بناء على التكلفة التاريخية لألصل         

 .التقييم إلى األرباح المرحلة من خالل قائمة الدخل

  

   اإلنتاجىالعمر 

 لألصل غير الملموس محدداً أو غير محدد ، فإذا كان محدداً            اإلنتاجىتحدد المنشأة ما إذا كان العمر        - ٨٨

 و تعتبر       .   حدات المشابهة لهذا األصل أو عدد وحداته اإلنتاجية أو الو       اإلنتاجى  تحدد مدة العمر    

 محدد عندما ال يوجد حداً منظوراً للمدة التـى يتوقـع فيهـا            إنتاجىالمنشأة أن األصل ليس له عمر       

للمنشأة وذلك بناء على تحليل لجميع العوامـل ذات         )  إيرادات (األصل أن يحقق تدفقات نقدية للداخل     

 .الصلة 
 
 ويتم إستهالك األصل غير الملموس      اإلنتاجىى عمره   تعتمد المحاسبة عن األصل غير الملموس عل       - ٨٩

لألصل غيـر   اإلنتاجى  أما إذا كان العمر     ) "١٠٦"-"٩٧"فقرات  لأنظر ا ( محدد   إنتاجىالذى له عمر    

 ) ."١١٠"-"١٠٧"أنظر الفقرات (محدد فال يستهلك 

لمختلفـة  لألصـول ا  اإلنتاجى   األمثلة اإليضاحية الواردة مع هذا المعيار تحديد العمر          و توضح  -

 .والمحاسبة عنها بناء على ذلك 
 

 غيـر الملمـوس    لألصلاإلنتاجى هناك العديد من العوامل التى تؤخذ فى اإلعتبار عند تحديد العمر             - ٩٠

  :منها ،

  .اإلستخدام المتوقع لالصل وهل سيتم إدارة األصل بكفاءة   ) أ(

 لألصـول اإلنتـاجى   عمـر   امة بشأن تقـديرات ال    عللمنتج و المعلومات ال   اإلنتاجى  دورة العمر   ) ب(و

 .المشابهة التى تستخدم بنفس الطريقة 

  .التقادم الفنى والتكنولوجى و أى تقادم آخر) ج(و

 أو الخدمات التى    ت تستخدم فيها األصل و التغير فى الطلب على المنتجا         ى الصناعة الت  استقرار  )د(و

  .ينتجها األصل 

  .تصرفات المنافسين الحاليين والمحتملين) هـ(و

 المـستقبلية المتوقعـة مـن       االقتصاديةمستوى نفقات الصيانة المطلوبة للحصول على المنافع        )   و(و

  . للوصول إلى ذلك المستوى استعدادها و المنشأةاألصل ، كذلك قدرة 

 األصل مثل   باستخدامفترة التحكم فى األصل وكذلك المحددات القانونية أو ما فى حكمها المتعلقة             ) ز(و

  . عقود اإليجار المختصة باألصل ءانتهاتواريخ 

  .ألصول أخرى فى المنشأة اإلنتاجى لألصل يعتمد على العمر اإلنتاجى ما إذا كان العمر ) ح(و
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لألصل اإلنتاجى  حيث أن العمر    بال نهاية   لألصل  اإلنتاجى  أن العمر   " غير محدد   "ال يعنى مصطلح     - ٩١

ة المطلوبة لصيانة األصل عنـد مـستوى        نفقات الصيانة المستقبلي  مستوى  غير الملموس يعكس فقط     

 ويعكس ذلك قدرة المنشأة و نيتهـا للوصـول إلـى هـذا              . اإلنتاجىأدائه المقدر وقت تقدير عمره      

  تعتمـد علـى أن      أن ال يجب  غير محدد    إنتاجى إعتبار األصل ذا عمر      فنتيجةوبالتالى  . المستوى  

 .للحفاظ على مستوى أداء األصل متوقعة تتجاوز النفقات المطلوبة المستقبلية النفقات ال
 

بالنظر إلى التطورات السريعة للتكنولوجيا ، فإن برمجيات الكمبيوتر و العديد من األصـول غيـر                 - ٩٢

 اإلنتاجيةولذلك فمن المتوقع أن تتسم أعمارها       . الملموسة األخرى تعتبر عرضة للتقادم التكنولوجى       

 .بالقصر
 

غير الملموس قد يمتد لفترة طويلة نسبياً فإنه يتسم دائمـاً           لألصل  اإلنتاجى  على الرغم من أن العمر       - ٩٣

 الحيطة والحذر نتيجة    العتباراتلألصل غير الملموس وفقاً     اإلنتاجى  بالمحدودية ، ويتم تحديد العمر      

 . عمر أقصر بصورة غير واقعية اختيار ولكن هذا ال يبرر التأكدعدم 
 

قتصادية مستقبلية من األصل غير الملموس مـن        إذا ثبتت قدرة المنشأة فى الحصول على منافع إ         -٩٤
 لألصل غير الملمـوس     اإلنتاجىخالل حقوق قانونية تم منحها للمنشأة لفترة محدودة ، فإن العمر            

من هذه الفترة إعتماداً على الفتـرة       يجب أال يتجاوز فترة الحقوق القانونية إال انه قد يكون أقصر            
ل و فى حالة إنتقال الحقوق القانونيـة أو التعاقديـة لمـدة     األصاستخدامالتى تتوقع فيها المنشأة  

 لألصل غير الملموس فترات التجديد فقط فـى         اإلنتاجىمحدودة قابلة للتجديد عندئذ يتضمن العمر       
 .حالة وجود دليل يؤكد التجديد دون تكاليف جوهرية 

 
و تحـدد   . غير الملموس   لألصل  اإلنتاجى  قد تكون هناك عوامل إقتصادية وقانونية تؤثر فى العمر           - ٩٥

 أمـا   ،مستقبليةالقتصادية اإلمنافع الالعوامل اإلقتصادية الفترة التى سيتم على مدارها الحصول على        

. العوامل القانونية فقد تقلل من الفترة التى تتحكم على مدارها المنشأة فى الحصول على تلك المنافع                 

 .ترات التى تتحدد طبقاً لهذه العوامل هو الفترة األقصر من الفاإلنتاجى  ويعتبر العمر
 

 :ال يكون تجديد الحقوق القانونية مؤكداً إال فى حالة توافر مجموعة من العوامل من أهمها  - ٩٦

وإذا كان  . يفيد بأنه سيتم تجديد الحقوق القانونية       ) قد يكون مبنياً على خبرة سابقة       (توافر دليل     ) أ(

  . دليل على موافقة الغيرالتجديد مشروط بموافقة الغير البد من توافر

توافر دليل على أنه سيتم إستيفاء الشروط الضرورية لتجديد الحق القانونى فى حالة وجود هذه                ) ب(

 .الشروط

نتهاء األساسـى ، أو أن      تراب تاريخ اإل   القيم العادلة لألصل غير الملموس مع إق       انخفاضعدم  ) ج(

. فى القيمة العادلة لألصل غير الملمـوس         االنخفاضتكلفة تجديد الحق األساسى ال تزيد عن قيمة         

المتوقـع  وفى حالة أن تكون تكاليف التجديد كبيرة وهامة مقارنة بالمنافع اإلقتـصادية المـستقبلية               

 أصـل   اقتنـاء  من التجديد عندئذ تمثل تكاليف التجديد من الناحية الموضوعية تكلفة            االحصول عليه 

  .غير ملموس جديد عند تاريخ التجديد
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  دة المحداإلنتاجية  الملموسة ذات األعمار رل غياألصو
   االستهالكفترة وطريقة 

على مدار االستفادة المتوقعـة       لألصل غير الملموس بطريقة منتظمة     لالستهالكيحمل المبلغ القابل     - ٩٧

 أى عندما يكون فى     لالستخدام عندما يكون األصل متاحاً      االستهالك ويبدأ   .له وفقاً ألفضل تقدير     منه

 فى تاريخ تبويـب     االستهالك ويتوقف   . بالتشغيل بالطريقة التى تراها اإلدارة      له  تسمح و حالة مكان  

ـ        ( األصل كأصل محتفظ به بغرض البيع      ) رض البيـع    ـأو أن يدخل ضمن مجموعة محتفظ بها بغ

غـرض  لاألصول غير المتداولة المحتفظ بها      ب "  الخاص )٣٢( رقم   المحاسبة المصرى طبقاً لمعيار   

 بهذا األصل أيهما أقرب و يجب أن تعكس         االعترافأو تاريخ عدم     " غير المستمرة لعمليات  البيع وا 

فـإذا لـم    .  لألصل   االقتصادية المستخدمة النمط الذى تستهلك به المنشأة المنافع         االستهالكطريقة  

ويعتـرف بعـبء    . يمكن تحديد ذلك النمط بصورة موثوق بها ، تستخدم طريقة القـسط الثابـت               

 كل فترة كمصروف ما لم يسمح أو يتطلب معيار محاسبة آخر أن يتم تضمينها فى القيمة                 الكاالسته

 .الدفترية ألصل آخر
 
 علـى أسـاس     لالستهالك لتحميل المبلغ القابل     االستهالك مجموعة متنوعة من طرق      استخداميمكن   - ٩٨

ثابـت والقـسط     القسط ال   ،  غير الملموس و تتضمن هذه الطرق      لألصل نتاجىاإلمنتظم على العمر    

 الطريقة المستخدمة على أسـاس الـنمط المتوقـع          اختيار و يتم    .المتناقص و طريقة وحدة اإلنتاج    

 وتطبق الطريقة بشكل ثابـت مـن فتـرة          .ألصلل المستقبلية المتوقعة    االقتصادية المنافع   الستهالك

 . المتوقعة لألصل  ديةاالقتصا هذه المنافع    الستهالكألخرى ما لم يكن هناك تغيير فى النمط المتوقع          

 المستخدمة لألصول غير الملموسـة التـى لهـا          االستهالكونادراً ما يوجد دليالً مقنعاً لدعم طريقة        

 أقل من المبلـغ النـاتج       استهالكمجمع   ) االستهالكطريقة  ( محددة و التى ينتج عنها       إنتاجيةأعمار  

 . طريقة القسط الثابت  استخدامعن 

  
 

 ضمن األرباح أو الخسائر إال أنه أحيانـاً مـا تـستخدم المنـافع               باالستهالك االعترافعادة ما يتم     - ٩٩

 مبلغ التحميـل    يمثلوفى هذه الحالة    .  المستقبلية لألصل بالكامل فى إنتاج أصول أخرى       االقتصادية

 جزء من تكلفة األصل اآلخر ويدخل ضمن قيمته الدفترية ، على سبيل المثـال               باالستهالكالخاص  

ألصول غير الملموسة المستخدمة فى أى عملية إنتـاج ضـمن القيمـة الدفتريـة                ا استهالكيدخل  

 ). المخزون )٢(  المحاسبة المصرى رقم معيارراجع( للمخزون 

  

  القيمة المتبقية 

 :يفترض أن القيمة المتبقية لألصل غير الملموس تساوى صفراً إال فى حالة  -١٠٠

   .اجىاإلنتعمره  تعهد طرف ثالث بشراء األصل فى نهاية   ) أ(

  .طة لألصلجد سوق نشا تو)ب(  أو

   المتبقية بما يتفق مع تلك السوق النشطة ةيمكن تحديد القيم) ١(و   

 اإلنتـاجى من المحتمل أن توجد مثل تلك السوق النشطة فى نهاية العمر            ) ٢(و             

  .لألصل 
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 وتعنـى   .القيمة المتبقية  محدد بعد خصم     إنتاجى لألصل الذى له عمر      لالستهالكيحدد المبلغ القابل     -١٠١

أى قيمة متبقية ال تكون صفراً أن المنشأة تتوقع التصرف فى األصل غير الملموس قبل نهاية عمره                 

 .اإلقتصادى
 

 األسـعار   باسـتخدام  من التصرف    لالسترداديتم تقدير القيمة المتبقية لألصل بناء على المبلغ القابل           -١٠٢

ظروف  ويعمل تحت    اإلنتاجىوقد وصل إلى نهاية عمره      السارية فى تاريخ التقدير لبيع أصل مشابه        

 فى نهاية كـل سـنة       األقلوتراجع القيمة المتبقية على     . لتى سوف يعمل فيها األصل      امشابهة لتلك   

معيـار  غير فى التقدير المحاسبى طبقاً ل     يتم المحاسبة عن التغير فى القيمة المتبقية لألصل كت        ومالية  

 المحاسـبية و    التقديراتيرات فى   يالتغوالسياسات المحاسبية   ب  اصالخ) ٥(المحاسبة المصرى رقم    

 .األخطاء
 

يزيد عـن القيمـة الدفتريـة        أو    بحيث يصبح معادالً  قد تزيد القيمة المتبقية لألصل غير الملموس         -١٠٣

صفراً وحتى تنخفض القيمة المتبقية بعد ذلك إلـى          االستهالك و فى هذه الحالة يكون مبلغ        .لألصل

 .ن القيمة الدفترية لألصل مبلغ أقل م
 

   وطريقتهاالستهالكإعادة النظر فى فترة 

 العمـر   أختلـف فإذا  .  و طريقته فى نهاية كل سنة مالية على األقل           االستهالكيعاد النظر فى فترة      -١٠٤

 وفقاً لذلك   االستهالك المتوقع لألصل عن التقديرات السابقة بصورة مؤثرة، يتم تغيير فترة            اإلنتاجى

 المتوقعة من األصل ، يتم تغيير طريقة        االقتصاديةن هناك تغيير جوهرى فى نمط المنافع        وإذا كا . 

نها تغييرات فى التقديرات المحاسبية     وتعامل تلك التغييرات على ا    . ديد   لتعكس النمط الج   االستهالك

يرات  و التغييرات فى التقد    السياسات المحاسبية الخاص  ب  ) ٥(المحاسبة المصرى رقم    بموجب معيار   

 .الفترات المستقبلية و للفترة الحالية االستهالكوذلك بتعديل قيمة ، المحاسبية و األخطاء
 

 غير مناسـب ، علـى سـبيل    اإلنتاجى أن تقدير العمر يظهرأثناء عمر األصل غير الملموس ، قد         -١٠٥

 إلى تغيير    القيمة أن فترة اإلستهالك تحتاج     اضمحالل بالخسائر الناتجة عن     االعترافالمثال قد يبين    

. 
 

فقد .  غير ملموس    أصلقد يتغير بمرور الوقت نمط تدفق المنافع اإلقتصادية المستقبلية المتوقعة من             -١٠٦

 . تصبح أكثر مالئمة من طريقة القسط الثابتك القسط المتناقص لإلستهالةتجد مثالً المنشأة أن طريق

  

  محددةإنتاجيةاألصول غير الملموسة التى ليس لها أعمار 
 . محددةإنتاجيةستهلك األصول غير الملموسة التى ليس لها أعمار ال ت -١٠٧
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يجب أن تقوم المنـشأة      قيمة األصول    باضمحالل الخاص   )٣١( رقم   لمعيار المحاسبة المصرى  طبقاً   -١٠٨

 القيمة وذلك بمقارنـة القيمـة   اضمحالل محدد للتحقق من إنتاجى األصل الذى ليس له عمر   باختبار

 :قيمة الدفترية وذلك القابلة لإلسترداد بال

  .سنوياً  ) أ(

  قيمة األصل غير الملموس اضمحاللعندما يكون هناك مؤشر على ) ب(و 

  

  اإلنتاجى فى تقدير العمر رإعادة النظ

 األحداث والظروف   استمرارية فى األصل غير الملموس الذى ال يستهلك كل فترة لتحديد            يعاد النظر  -١٠٩

 هـذه العناصـر تـتم       اسـتمرارية صل و فى حالة عدم       لهذا األ  إنتاجىالتى تدعم عدم تحديد عمر      

ر محدد المدة إلى محدد المدة كتغيير فى التقـديرات          ي من غ  اإلنتاجىالمحاسبة عن التغيير فى العمر      

 فـى   ات التغيير  و السياسات المحاسبية الخاص ب  )٥(لمعيار المحاسبة المصرى رقم     المحاسبية طبقاً   

 . المحاسبية و األخطاءالتقديرات
 

 ، فإن إعـادة      قيمة األصول    باضمحالل الخاص   ) ٣١( رقم   لمعيار المحاسبة المصرى  قاً للمعيار   طب -١١٠

 لألصل من غير محدد المدة إلى محدد المـدة تعـد مؤشـراً علـى إمكانيـة                  اإلنتاجىتقدير العمر   

 هذا األصل و نتيجة لذلك تقوم المنشاة بإجراء إختبار على هذا األصل للتحقق مـن                اضمحالل قيمة 

    مع قيمتـه الدفتريـة      المذكور المحددة طبقاً للمعيار     لالسترداد القيمة بمقارنة القيمة القابلة      ضمحاللا

 . القيمة اضمحالل كخسارة لالستردادو إثبات أى زيادة فى القيمة الدفترية عن القيمة القابلة 

  

   القيمة اضمحالل خسائر – القيمة الدفترية استردادقابلية 

) ٣١( رقـم     المـصرى    معيار المحاسبة  غير الملموس تطبق المنشأة       قيمة األصل  اضمحالللتحديد   -١١١

ويوضح هذا المعيار متى وكيف تقوم المنشأة بإعادة النظـر فـى             قيمة األصول    باضمحاللالخاص  

القيمة الدفترية ألصولها وكيف تحدد القيمة القابلة لإلسترداد ومتى تقوم باإلعتراف بالخسارة الناتجة             

 . القيمة أو ردها لاضمحالعن 

  

   األصول و التصرف فيها استغاللتوقف 

  : باألصل غير الملموس و يستبعد من الميزانية عند االعترافيتوقف  -١١٢

  .التصرف فيه  ) أ(

  . أو من التصرف فيه مستقبالًاستخدامه تحقق منافع إقتصادية مستقبلية من عدم توقع) ب(أو 
 
 األصل غير الملموس أو التصرف فيه علـى         استغالل تتحدد األرباح أو الخسائر الناتجة من توقف       -١١٣

أساس الفرق بين صافى عائد التصرف و القيمة الدفترية لألصل ، وتدرج تلك األرباح أو الخـسائر                 

 . باألصل  و ال يتم تبويب األرباح كإيراداالعتراففى قائمة الدخل وذلك عندما يتم التوقف عن 
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يـد  دو عند تح  ) ألخ  ... منها البيع أو الهبة     (  بعدة طرق    يجوز التصرف فى األصل غير الملموس      -١١٤

 رقـم   معيار المحاسبة المـصرى   تاريخ التصرف فى هذا األصل تطبق المنشأة الشروط الواردة فى           

 . باإليراد الناتج عن بيع البضائع لالعتراف وذلك  اإليرادب  الخاص ) ١١(
 

 ضـمن القيمـة الدفتريـة       باالعترافامت المنشأة    إذا ق  "٢١" الوارد فى الفقرة     االعترافطبقاً لمبدأ    -١١٥

الدفترية للجزء المستبدل    بالقيمة   االعتراف جزء من األصل عندئذ تتوقف عن        استبداللألصل بتكلفة   

 االسـتبدال م تكلفـة    و إذا تعذر على المنشأة تحديد القيمة الدفترية للجزء المستبدل يمكن أن تـستخد             

 . أو عندما تولد داخلياًاقتناءهوقت يمة الجزء المستبدل كمؤشر لمعرفة ق
  

  

مبـدئياً بقيمتـه    التصرف فى األصل غير الملمـوس  دعن بالمقابل الذى يتم الحصول عليه      االعترافيتم   -١١٦

 بالمقابل الذى يتم الحصول عليه      االعتراف تأجيل سداد قيمة اًألصل غير الملموس يتم          و فى حالة   .العادلة

 للمقابـل و المعـادل للـسعر        االسميةو يتم اإلعتراف بالفرق بين القيمة        .مبدئياً  بالمعادل للسعر النقدى    

 الذى يعكس الناتج الفعلى     اإليرادبالخاص  ) ١١(المحاسبة المصرى رقم    النقدى كإيراد فوائد طبقاً لمعيار      

 .على ما يتم الحصول عليه 
 

 

ـ  األصل غير الملموس الذى له مدة محددة عندما يتوقـف            استهالكال يتوقف    -١١٧  األصـل غيـر     تهالكاس

 هذا األصل بالكامل أو مبوب كأصل محتفظ به بغرض          استهالك ما لم يكن قد تم       االستخدامالملموس عن   

)  التصرف فيها ومبوبة كأصول محتفظ بها بغـرض البيـع            يتمأو ضمن مجموعة من األصول      ( البيع  

     غـرض البيـع   المحتفظ بها ل  صول غير المتداولة    الخاص باأل ) ٣٢(رقم  المحاسبة المصرى   طبقاً لمعيار   

  .غير المستمرةو العمليات 
  

  

  اإلفصاح 
  عام

يجب أن تفصح المنشأة عن ما يلى لكل فئة من فئات األصول غير الملموسة على أن يتم الفـصل بـين                      -١١٨

  :األصول غير الملموسة المنتجة داخلياً و األصول غير الملموسة األخرى 

  . المستخدمة إذا كانت محددةاالستهالكمحددة أو معدالت ددة وغير ال المحاإلنتاجيةاألعمار   ) أ(

 . المحددةاإلنتاجية المستخدمة لألعمار االستهالكطرق   ) ب(

فى كـل   )  القيمة   خسائر اضمحالل متضمناً مجمع    (  االستهالك القيمة الدفترية و مجمع      إجمالي)    ج(

  .من بداية ونهاية الفترة 

  .أدرج ضمنه إستهالك األصول غير الملموسة بند أو بنود قائمة الدخل الذى )    د(

  :لقيمة الدفترية فى بداية ونهاية الفترة موضحة لتسوية )  هـ(

اإلضافات لألصل غير الملموس مع الفصل بين اإلضافات المتولـدة داخليـاً و اإلضـافات                )١(

 .الناتجة عند تجميع األعمال
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ن مجموعة أصول يتم التصرف فيهـا  حتفظ بها بغرض البيع أو التى ضم  األصول المبوبة كم  )  ٢(و

 الخـاص   ) ٣٢( رقـم    المحاسـبة المـصرى    لمعيار   اًًمبوبة كمحتفظ بها بغرض البيع طبق     

و اإلسـتبعادات   غير المستمرة   غرض البيع و العمليات     صول غير المتداولة المحتفظ بها ل     باأل

 .األخرى 

 و  "٨٦" ،   "٨٥" ،   "٧٥" طبقاً  للفقرات     الزيادات أو النقص أثناء الفترة الناتجة عن إعادة التقييم        ) ٣(و

 القيمة المعترف بها أو التى يتم ردها مباشرة على حقوق الملكية طبقاً             اضمحاللالناتجة عن   

  . قيمة األصولباضمحالل الخاص ) ٣١( رقم لمعيار المحاسبة المصرى

خالل الفترة المحددة    التى تم اإلعتراف بها فى قائمة الدخل         ة القيم نقصالخسائر الناتجة عن    )  ٤(و

 ) .٣١(رقم  المصرى طبقاً لمعيار المحاسبة 

 الدخل من الخسائر الناتجة عن نقص القيمة أثناء الفتـرة بموجـب معيـار               ةما تم رده لقائم   )  ٥(و

 .، إن وجدت  )٣١(رقم  المصرىالمحاسبة 

 . به خالل الفترةاالعتراف الذى تم االستهالك)  ٦(و

 عمليـة  و ترجمة أى     العرض الناتج عن ترجمة القوائم المالية إلى عملة         صافى فروق العملة  )  ٧(و

 . الخاصة بالمنشأة عملة العرضبالعملة األجنبية إلى 

  التغيرات األخرى فى القيم الدقترية خالل الفترة) ٨(و

  

فئة األصول غير الملموسة هى مجموعة من األصول ذات طبيعة و إستخدام مشابه فى عمليات المنـشأة                  -١١٩

  :و قد تتضمن الفئات المنفصلة ما يلى 

  .  األسماء التجارية للسلع  ) أ(

 .أسماء المجالت والصحف    ) ب(و

  .رامج الكمبيوتر  ب)   ج(و

  .التراخيص وحقوق اإلمتياز )    د(و

حقوق الطبع والنشر و براءات اإلختراعات وغيرها من حقـوق الملكيـة الـصناعية و                 ) هـ(و

  .الخدمات والتشغيل

  .الوصفات والمعادالت و الصيغ والنماذج و التصاميم    )و(و

  .األصول غير الملموسة الجارى تطويرها  ) ز(و

و يتم دمج أو فصل هذه الفئات المذكورة بعاليه إلى فئات أكبر أو أصغر إذا كان هذا يؤدى إلـى                    

  .وجود معلومات موضوعية لمستخدمى القوائم المالية 

  

 قيمتهـا طبقـاً     اضـمحلت المعلومات الخاصة باألصول غير الملموسة التى       تقوم المنشأة باإلفصاح عن      -١٢٠

  .)"٥( إلى) ٣( )هـ(١١٨" باإلضافة للمعلومات الواردة فى الفقرة )٣١(رقم لمعيار المحاسبة المصرى 
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من المنشأة باإلفصاح عن طبيعة وقيمة التغير فى التقـديرات          ) ٥ (معيار المحاسبة المصرى رقم   يتطلب   -١٢١

بية التى لها تأثير جوهرى فى الفترة الحالية أو التى من المتوقع أن يكون لها تأثير جوهرى فـى                   المحاس

  : فى اإلنتاجىالفترات الالحقة وقد ينشأ هذا اإلفصاح من 

  ٠ لألصل غير الملموساإلنتاجىتقدير العمر    ) أ(

 .طريقة اإلستهالك  )ب(                                    أو

  .يم المتبقية الق  ) ج(أو

  

   :صح المنشأة أيضاً عما يلى فيجب أن ت -١٢٢

 القيمـة   تفـصح عـن    محدد يجب أن     إنتاجىبالنسبة لألصل غير الملموس الذى ليس له عمر           ) أ(

 له ، وعند إفصاح المنشأة عن هذه        إنتاجىالدفترية لألصل و األسباب المؤيدة لعدم تحديد عمر         

 أن األصل ليس له     فى اعتبار لتى لعبت دوراً مؤثراً     ا) العوامل(األسباب ، تحدد المنشأة العامل      

  . محددإنتاجىعمر 

ألصل غير الملموس وقيمته الدفترية وفترة اإلستهالك المتبقية له بصورة منفردة عندما            وصف ل  ) ب(

 .يكون هذا األصل هاماً و مؤثراً بالنسبة للقوائم المالية للمنشأة ككل 

ن طريق منح حكومية و المعترف بها مبدئياً بالقيمـة          بالنسبة لألصول غير الملموسة المقتناه ع       ) ج(

  :، تفصح المنشأة عن ) "٤٤"أنظر فقرة ( العادلة 

  .القيمة العادلة المعترف بها مبدئياً لهذه األصول  )١(

 . الدفترية لهذه األصولةالقيم) ٢(و

 .وهل تم قياسها بعد اإلعتراف طبقاً لنموذج التكلفة أم لنموذج إعادة التقييم ) ٣(و

التواجد الفعلى والقيمة الدفترية لألصول غير الملموسة التى توجد قيود على حقوق ملكيتها وكذا              ) د(

 .القيمة الدفترية لألصول غير الملموسة المرهونة كضمان لإللتزامات

  . قيمة اإلرتباطات التعاقدية الخاصة بإقتناء األصول غير الملموسة)هـ(

  

 لألصل غير الملمـوس     اإلنتاجىعبت دوراً هاماً فى الحكم بأن العمر        عندما تصف المنشأة العوامل التى ل      -١٢٣

 ".٩٠"غير محدد المدة ، تأخذ المنشأة العوامل الواردة فى الفقرة 
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 قياس األصول غير الملموسة بعد اإلعتراف بإستخدام نموذج إعادة التقييم 

 :لى ـ تقوم المنشأة باإلفصاح عما ي ،بطريقة إعادة التقييمفى حالة المحاسبة عن األصول غير الملموسة  -١٢٤

  :فئة األصول غير الملموسة   ) أ(

  .تاريخ سريان إعادة التقييم )١(

 .القيمة الدفترية لألصول غير الملموسة المعاد تقييمها  )٢(

القيمة الدفترية التى سوف يتم اإلعتراف بها إذا ما تم قياس فئة األصول غير الملموسة  المعاد                  )٣(

 ."٧٤"دام نموذج التكلفة الوارد فى الفقرة تقييمها بعد اإلعتراف بإستخ

قيمة فائض إعادة التقييم المرتبط باألصول غير الملموسة فى بداية ونهاية الفترة موضحاً التغيـرات               ) ب(و

  .و أى قيود على توزيع الرصيد على المساهمين. أثناء الفترة 

  .صولالطرق واإلفتراضات الهامة المطبقة لتقدير القيم العادلة لأل) ج(و

  

غرض اإلفصاح إال أنه ال يتم      قد يكون من الضرورى دمج فئات االصول المعاد تقييمها إلى فئات أكبر أل             -١٢٥

الفئات إذا كان ذلك سينتج عنه تجميع فئة من األصول غير الملموسة تتضمن مبالغ معـاد قياسـها                  دمج  

 .ج التكلفة و نموذج إعادة التقييمطبقاً لكل من نموذ

  

  لتطوير نفقات البحوث وا

يجب أن تفصح القوائم المالية عن إجمالى المبالغ التى تم إنفاقها على البحـوث والتطـوير والتـى تـم                     -١٢٦

 .اإلعتراف بها كمصروفات خالل الفترة 

  

ث والتطوير وكذا ما يمكن تحميلـه       وتشمل نفقات البحوث والتطوير كل ما أنفق مباشرة على أنشطة البح           -١٢٧

 لمزيد من اإلسترشاد بشأن نوع النفقـات التـى تـدرج            "٦٧" ، "٦٦"ت  راجع الفقرا ( على هذه األنشطة    

  )."١٢٦"لغرض متطلبات اإلفصاح فى الفقرة 

  

  معلومات أخرى

 : أن تقدم المنشأة المعلومات التالية الضرورىمن المفضل ولكن ليس من  -١٢٨

  .وصف أى أصل غير ملموس تم إستهالكه دفترياً وال يزال مستخدماً  ) أ(

 تتحكم فيها المنشأة ولكن لـم يـتم         ىلألصول غير الملموسة الهامة نسبياً والت     وصف مختصر   )  ب(و  

 اإلعتراف بها كأصول ألنها ال تتفق مع مقياس اإلعتراف باألصول غير الملموسة كما ورد فى              

  . المعيارهذا


