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الفصلئالتاسع

(األصول غٌر الملموسة والشهرة
الموارد المعدنٌة و المنح الحكومٌة)
االهداف :
 -١تقٌم ما إذا كانت التكلفة مؤهلة لرسملتها كأصل غٌر ملموس أو كشهرة.
-٢تقٌمما إذا كانت األصول غً الملموسة المعترف بها ذات عمر غٌر محدود
 -٣تطبٌق المعاٌر المتخصصة لالعتراف األولً باألصول المتعلقة بالتنقٌب عن
الموارد المعدنٌة ة تقٌٌمها.
 -4تطبٌق المعاٌر الالزمة ألغراض المحاسبة عن المنح الحكومٌة.
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أ -األصول غٌر الملموسة –االعتراف والقٌاس األولً
/1ماهً خصائص األصل غٌر الملموس؟
معٌار المحاسبة الدولً رقم ٌ 38عتبر األصل غٌر الملموس أصال قابال للتحدٌد وغٌر
نقدي ولٌس له وجود مادي ملموس وٌشمل تعرٌف األصل غٌر الملموس براءات
االختراع والعالمات التجارٌة وحقوق النشر وقوائم العمالء
والبرمجٌات واألفالم وٌشمل تعرٌف األصول غٌر الملموسة ثالثة شروط:لٌس لها وجود
مادي،الطبٌعة غٌر النقدٌة،والقابلٌة للتحدٌد.
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أ -غٌاب الوجود المادي :
فً كثٌر من الحاالت تتضمن األصول الغٌر ملموسة مكونات ملموسة  ,لكن الجزء
الملموس ٌعتبر عضٌا ً بالنسبة لقٌمة هذا البند

ب -الطبٌعة غٌر النقدٌة :
تعتبر بعض األصول التً تفتقر الى الوجود المادي مالٌة بطبٌعتها وال تعتبر اصوال
غٌر ملموسة فً مجال المحاسبة.

ج -القابلٌة للتحدٌد:
ٌكون األصل قابل للتحدٌد إذا كان إما :
أ -أن ٌكون قابالً لإلنفصال ,أي ان ٌكون قابل ألن ٌنفصل عن المنشئة أو أن ٌتجزأ
منها وٌمكن بٌعه او التصرف به.
بٌ -نشأ عن حقوق تقاعدٌة أو حقوق قانونٌة أخرى.
على سبٌل المثال تحقق براءة االختراع التً ٌتم انشاؤها كال المعٌارٌن إذ ٌمكن بٌعها
للطرف اآلخر وتمنح براءات االختراع الحقوق القانونٌة للمالك.
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 .2ماهي المبالغ التي يجب على المنشأة رسملتها كأصول غير ملموست؟

األصول غٌر
الملموسة المقتناة

األصول غٌر
الملموسة المطورة
داخلٌا ً

• 2أ) االصول غٌر الملموسة المقتناة :
• بشكل عامٌ ,جب ان تسجل المنشأت األصول الغٌر ملموسة بالقٌمة
العادلة فً تارٌخ اقتنائها اذ تم اقتناؤها من طرف اخر غٌر ذات
عالقة

.

مثال :اقتنت شركة بومباردٌه ما مقدارة  150ملٌون من االصول الغٌر
ملموسة ألدوات برنامج القضاء فً  2013وتسجل الشركة هذه
المعاملة عل النحو التالً :
ح/أصول غٌر ملموسة – أدوات برنامج الفضاء
150ملٌون
ح/نقد (أو أي طرٌقة دفع أخرى)
150ملٌون

2ب -تكالٌف األصول غٌر الملموسة المطورة داخلٌا المعٌار الدولً رقم:38

مرحلة البحث تعتبر
مصروف.

مرحلة التطوٌر ٌتم
رسملتها وٌمكن ان ٌنتج
عنها منافع مستقبلٌة

الفقرة(ٌ)57جب ان ٌثبت األصل غٌر الملموس الناشئ عن التطوٌر (أو عن مرحلة
التطوٌر لمشروع داخلً)إذا استطاعت المنشأة تقدٌم دلٌل على جمٌع ماٌلً:
(أ) الجدوى الفنٌة من استكمال األصل غٌر الملموس بحٌث ٌكون متاح لالستخدام او اللبٌع.
(ب)النٌة فً ان تستكمل المنشأة األصل غٌر الملموس وأن تستخدمه أو تبٌعه.
(ج)قدرتها على استخدام األصل غٌر الملموس او بٌعه.
(د)الكٌفٌة التً سٌولد بها األصل غٌر الملموس المنافع االقتصادٌة المستقبلٌة المحتملة
فمن بٌن أمور أخرى تستطٌع المنشأة أن تدلل على وجود سوق لمخرجات األصل غٌر
الملموس او لالصل غٌر الملموس ذاته او على منفعة األصل غٌر الملموس اذا كان
ٌستخدم داخلٌا.
(هـ)توفر الموارد الفنٌة والمالٌة والموارد األخرى الستكمال التطوٌر والستخدام األصل
غٌر الملموس او بٌعه.
(و) قدرتها على ان تقٌس بطرٌقة موثوق بها النفقة التً ٌمكن إعزاؤها الى األصل غٌر
الملموس خالل تطوٌره.

الشكل  4-9معالجة تكالٌف األصول غٌر الملموسة المطورة
داخلٌا ً
مرحلة البحث
على سبيل المثال :توليد
معرفة جديدة ،البحث
عن مواد جديدة ،تقييم
منتجات جديدة

مصروف

مرحلة التطوٌر
على سبيل المثال:
التصميم ،والبناء،
واختبار انتاج نموذج
أولي أو تجريبي

رسملة

مابعد مرحلة التطوٌر
يكون األصل غير
الملموس جاهزاً
لالستخدام المقصود

مصروف

تدلل المنشؤة على أن مشروع التطوير يحقق جميع المعايير الستة الواردة
بمعيار المحاسبة الدولي  38الفقرة .57

3ب -األصول غٌر الملموسة-القٌاس الالحق
ٌمكن قٌاس األصول غٌر الملموسة باستخدام نموذج التكلفة التارٌخٌة أو نموذج
إعادة التقوٌم.
تعتمد المعالجة المحاسبٌة الالحقة لألصل غٌر الملموس بالنسبة للقٌمة المرسملة
على ما اذا كانت الحٌاة اإلنتاجٌة محددة أو غٌر محددة.
 /1-3األصول الملموسة ذات العمر اإلنتاجً غٌر المحدد
 ال ٌوجد أي أساس معقول لتحدٌد الفترة التً على أساسها ٌتم تخصٌص تكلفة
هذه األصولٌ .جب أن تقوم المنشأة بتقٌٌم مدى وجود هبوط فً قٌمة هذه
األصول سنوٌا ً.
 /2-3األصول الملموسة ذات العمر اإلنتاجً المحدد:
تقوم المنشأة بتخصٌص إطفاء األصول غٌر الملموسة ذات العمر اإلنتاجً المحدد
على العمر اإلنتاجً لها.

 -4التخلص من األصول غٌر الملموسة
وٌمثل الفرق بٌن المتحصل من األصل والقٌمة الدفترٌة له مكاسب أو خسائر والتً
تتدفق من خالل المكاسب أو الخسائر .وتستبعد المنشأة كالً من التكلفة ومجمع
اإلطفاء من الحسابات.

 -5الشهرة
 على الرغم من أن الشهرة تعتبر من األصول غٌر الملموسة ،إال أنها أصل ٌتمفصله عن «األصول غٌر الملموسة».
 -شهرة المحل = تكلفة شراء المنشأة األعمال – صافً القٌمة العادلة لألصول

قامت شركة باول قامت بشراء شركة سوك المحدودة مقابل  $60ملٌون .وبعد تحلٌل
قاٌمة الركز المالً لشركة سوك ،قدرت شركة باول المبالغ التالٌة للقٌم العادلة
لمجموعة األصول وااللتزامات :
الشكل  :6-9حساب الشهرة الناتجة عن شراء شركة باول لشركة سوك المحدودة

القيمة بآآلف $

القيمة الدفترية

القيمة العادلة

نقد

5000

5000

حسابات المدينين

20000

19500

المخزون

15000

14000

العقارات واآلآلت والمعدات

50000

45000

األصول غير الملموسة (براءة اختراع)

1

9500

إجمالي األصول

90001

93000

إجمالي اإللتزامات

()50000

()50000

صافي األصول

40001

43000

سعر الشراء

60000

الشهرة (سعر الشراء-القيمة العادلة لصافي األصول)

17000

لماذا ال ٌنظر إلى الشهرة كأصل غٌر ملموس لألغراض المحاسبٌة؟
ال ٌنظر إلى الشهرة وبصفة خاصة الشهرة المحاسبٌة على انها اصل غٌر ملموس ألنها غٌر
قابلة للتحدٌد بصورة منفصلة والتً تعتبر إحدى ثالث خصائص لألصل غٌر الملموس وبدال
من ذلك تمثل الشهرة المحاسبٌة الزٌادة فً سعر شراء منشأة األعمال عن القٌمة العادلة
لألصول القابلة للتحدٌد.

 -6العرض واإلفصاح:
ٌتم االفصاح عن األصول غٌر الملموسة فً مجموعات وكل مجموعة تتشابه فً الطبٌعة
واالستخدام وتشمل هذه الفئات من األصول غٌر الملموسة على سبٌل المثال براءات االختراع
وحقوق الطبع وبرامج الحاسب والتراخٌص والرسوم والنماذج الصناعٌة.وٌجب على المنشأة
تحدٌد بشكل منفصل األصول غٌر الملموسة التً ٌتم تطوٌرها داخلٌا واألصول غٌر الملموسة
المقتناة.

