






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

  . آخرىطيها معيار محاسباألصول غير الملموسة التى يغ) أ(
  المـصرى األصول المالية ، كما جاء تعريفها فـى معيـار المحاسـبة             ) ب(و

."عرضال -األدوات المالية"  )٢٥(رقم 
راجع معيار المحاسبة المصرى   ( التنقيبأصول   وتقييم   وقياساالعتراف  ) ج(و

  ")التنقيب وتقييم الموارد التعدينية "  )٣٦(رقم 
ستخراج الثروات المعدنيـة    اأو تطوير و    عن  علقة بالتنقيب   النفقات المت  ) د(و

والزيت و الغاز الطبيعى والموارد غير المتجددة المتـشابهة وحقـوق           
.التعدين الخاصة بها 





  : المذكور قرين كل منها بالمعنى فى هذا المعيار  التاليةتستخدم المصطلحات-٨
ر الملمـوس    األصل غي   قيمة  من لالستهالكهو التحميل المنتظم للقيمة القابلة       : االستهالك

   .منهمدار االستفادة المتوقعة على 
   :األصل هو مورد

  .تتحكم فيه المنشأة نتيجة ألحداث سابقة ) أ(
. للمنشأةاقتصادية منافع منه أن تتدفق من المرجح) ب(و

 االسـتهالك  خـصم مجمـع       بعد قائمة المركز المالى   األصل فى    قيمة  هى  :القيمة الدفترية 
  .ضمحاللاالتجة عن الخاص به ومجمع الخسارة النا

هى مبلغ النقدية أو ما فى حكمها المدفوع أو القيمة العادلة للمقابل الذى قدم من                : التكلفة
 االعتراف أو المبلغ الخاص بهذا األصل عند إنشائهو  أاقتنائهأجل الحصول على األصل عند 

ل معيار المحاسـبة     مث المحاسبة المصرية األخرى   لمعايير طبقاَ للمتطلبات المحددة     أولياًبه  
  ." المدفوعات المبنية على أسهم  " )٣٩(المصرى رقم 



هى تكلفة األصل ، أو أى قيمة أخرى بديلة للتكلفة ناقصاً القيمة             : لالستهالكالقيمة القابلة   
  .المتبقية له 

 وغيرها من المعارف على خطة أو تصميم ما بغـرض           األبحاثهو تطبيق نتائج     : التطوير
جديد أو محسن بشكل جوهرى لمواد و أدوات أو منتجات أو عمليات أو أنشطة           تقديم إنتاج   

  .أو خدمات وذلك قبل البدء فى اإلنتاج على نطاق تجارى 
هى القيمة الحالية للتدفقات النقدية التى تتوقع المنشأة أن           :من وجهة نظر المِنشأة    ةالقيم

هاية العمر اإلفتراضى له أو التى  المستمر ألصل ومن التصرف فيه فى ناالستخدامتنشأ من   
   .التزامتتوقع تكبدها عند تسوية 

السعر الذى يتم استالمه من بيع أصل أو دفعه لنقل التزام في معاملـة         هى   : العادلة   ةالقيم
  . في السوق في تاريخ القياسنمنظمة بين المشاركي

  . المتوقع إسترداده منههى الزيادة فى القيمة الدفترية لألصل عن المبلغ: ضمحاللاالخسارة 
  .هو أصل ذا طبيعة غير نقدية يمكن تحديده وليس له وجود مادى  : ألصل غير الملموسا

هى األموال المحتفظ بها واألصول التى سوف تحصل بمبالغ          : األصول ذات الطبيعة النقدية   
  .محددة  وأنقدية ثابتة 

تفهم معرفة علمية أو فنية     هى فحص ودراسة أصلية مخططة من أجل إكتساب و         : األبحاث
  .جديدة 

 لألصل  اإلنتاجىهى صافى القيمة المتوقع الحصول عليها فى نهاية العمر           : القيمة المتبقية 
 كان األصل فى العمر و الحالة المتوقعة له فـى نهايـة             إذابعد خصم تكاليف التخلص منه      

  . له اإلنتاجىالعمر 
  :هو إما أن يكون  : العمر اإلنتاجى

  .تتوقع المنشأة أن تنتفع خاللها باألصل  التىالفترة) أ(
عدد وحدات اإلنتاج أو عدد وحدات مناسبة أخرى تتوقع المنشأة الحصول عليهـا             ) ب(أو    
  . األصل هذامن 



    :يكون األصل قابالً للتحديد عندما-١٢
 عن المنشأة أو بيعه أو التنازل عنه أو الترخيص به           عزلهفصله أو   يمكن  ) أ( 

  . ذا صلة التزامل منفرد أو مع عقد أو أصل أو أو تبادله سواء بشك
ينشأ عن حقوق تعاقدية أو غيرها من الحقوق القانونية بغض النظر عن     ) ب(أو    

مدى إمكانية التنازل عن هذه الحقوق أو فصلها عن المنشأة أو عن أى             
  . أخرى التزاماتحقوق أو 







 مستقبلية يمكن أن تنسب اقتصادية أن تتدفق إلى المنشأة منافع المرجحكان من ) أ(
  . صل إلى األ

   .بدرجة يعتمد عليهاكان من الممكن قياس تكلفة األصل ) ب(      و  
 المستقبلية مستخدمة فى ذلـك      االقتصادية تدفق المنافع    احتماليةتحدد المنشأة   -٢٢

 منطقية معقولة تمثل أفضل تقدير تقوم به إدارة المنـشأة للظـروف       افتراضات
. لألصل  التى سوف تسود خالل العمر اإلفتراضىاالقتصادية

 .بالتكلفة  عند االعتراف األولى يقاس األصل غير الملموس -٢٤







نفقـات األبحـاث    عند المحاسبة عـن      " ٦٢"إلى  " ٥٤"  من تطبيق الفقرات يتم  -٤٢
  :والتطوير التى 

 بشكل منفصل المقتناة تحت التنفيذ أو التطوير األبحاثشروعات ترتبط بم )أ( 
  .التى يعترف بها كأصل غير ملموس و األعمال أو عند تجميع

. المشروع اقتناء تكبدها بعد تم) ب(و





 .كأصلال يعترف بالشهرة المتولدة داخلياً -٤٨



أو أثناء مرحلة البحـث       (األبحاثال يعترف باألصل غير الملموس الناشئ عن        -٥٤
أو نفقات مرحلـة    ( ويتم اإلعتراف بنفقات األبحاث       .)الخاصة بمشروع داخلى  

.كمصروف فور إنفاقها ) األبحاث الخاصة بمشروع داخلى 



ع أو من مرحلة تطوير مشرو(يعترف باألصل غير الملموس الناتج عن التطوير -٥٧
  : ما يلى  كلإذا توافرت لدى المنشأة) داخلى 

  دراسة جدوى فنية إلستكمال األصل غير الملموس بما يجعله متاحـاً للبيـع            ) أ(
  .أو لإلستخدام

. غير الملموس إلستخدامه أو لبيعهاألصلة لدى المنشأة إلستكمال توافر الني) ب( و
  .قدرة المنشأة على إستخدام أو بيع األصل غير الملموس )  ج( و
معرفة ما إذا كان األصل غير الملموس سوف يكون قادراً على تحقيق منافع     )د(و

ويمكن للمنشأة أن توضح مدى توافر سوق لما   . إقتصادية مستقبلية محتملة    
كـان  و إذا أ ،ينتجه هذا األصل غير الملموس أو لألصل غير الملموس نفسه      

سوف يتم إستخدام هذا األصل داخلياً فيكون لدى المنشاة القدرة على تحديـد          
  .منفعة إستخدام هذا األصل غير الملموس 

مدى توافر الموارد الفنية والمالية والموارد األخرى الكافية إلستكمال تطوير    ) هـ(و
  .ستخدام أو بيع األصل غير الملموساو 

فقات المنسوبة لألصل غير الملموس خالل فتـرة        قدرة المنشأة على قياس الن    ) و(و
   .يعتمد عليهاالتطوير بدرجة 



 وحقوق النشر وقـوائم العمـالء       البيانات التجارية العالمات التجارية للسلع و     -٦٣
، ال يعترف بهـا    داخلياً تولدهاوالبنود األخرى المشابهة فى جوهرها والتى يتم        

.كأصول غير ملموسة





  : فور إنفاقها ما لم  كمصروفات يعترف بالنفقات التى تتعلق بالبنود غير الملموسة-٦٨
تشكل هذه النفقات جزءا من تكلفة األصل غير الملمـوس وينطبـق عليهـا              ) أ(

إلـى  " ١٨" الفقـرات مـن      راجع( باألصل غير الملموس     االعترافاييس  مق
"٦٧.("  

 به كأصل غير    االعتراف األعمال و ال يمكن      عند تجميع  البند   اقتناء قد تم    يكن) ب(     أو  
المتضمنة فى تكلفة وتجميع    ( وإذا كان األمر كذلك تمثل هذه النفقات          ، ملموس
معيـار   راجـع  ( االقتناءرة فى تاريخ    جزء من المبلغ المنسوب للشه    ) االعمال

  ).)٢٩( رقم المحاسبة المصرى



إنـشاءها  وبالمثل عندما يكون قد تم  . ما تمتلكها يكون للمنشأة الحق فى البضاعة عند       -أ٦٩
 ويكون للمنشأة الحق فـى طلـب التوريـد     ، المورد طبقاً لشروط عقد التوريد   عند

وتكون الخدمة قد قدمت عندما تكون قد أديت مـن المـورد طبقـاً              . مقابل الدفع   
دمـة  لشروط عقد توريد الخدمة مع المنشأة وليس عندما تستخدمها المنشأة لتقديم خ           

  .أخرى مثل تقديم خدمة اإلعالن للعمالء 

. "٧٤" نموذج التكلفة الوارد فى الفقرة أن تطبقمنشأة ال على-٧٢

 منها مجمع مخصوماير الملموس بالتكلفة  يتم إثبات األصل غاألولى االعترافبعد -٧٤
.ضمحاللاالخسائر  ومجمع  االستهالك



 لألصل غير الملموس محدداً أو غير محدد ،      اإلنتاجى المنشأة ما إذا كان العمر       تقدر-٨٨
صل أو عدد وحداتـه اإلنتاجيـة أو   لهذا األاإلنتاجى فإذا كان محدداً تحدد مدة العمر      

 محدد عندما ال إنتاجى و تعتبر المنشأة أن األصل ليس له عمر           .الوحدات المشابهة 
يوجد حداً منظوراً للمدة التى يتوقع فيها األصل أن يحقق تـدفقات نقديـة للـداخل                

.للمنشأة وذلك بناء على تحليل لجميع العوامل ذات الصلة 



س تم أقتناء الحق فيه من خـالل عمليـة      ويقاس العمر اإلنتاجى ألصل غير ملمو     
ـ              مـنح الحـق    هتجميع أعمال بالفترة التعاقدية المتبقية من العقد الذى تم بموجب

  .وال يتضمن فترات التجديد





   .اإلنتاجىعمره  تعهد طرف ثالث بشراء األصل فى نهاية ) أ(
  : و طة لألصلجد سوق نشا تو)ب(  أو

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

من المحتمل أن توجد مثل تلك السوق النـشطة فـى           ) ٢(و             
  . لألصل اإلنتاجىنهاية العمر 





  .التصرف فيه) أ(
  . أو من التصرف فيهاستخدامه تحقق منافع إقتصادية مستقبلية من  توقعإنعدام) ب(أو 



 المستخدمة  االستهالكت  ددة وغير المحددة أو معدال     المح اإلنتاجيةاألعمار  ) أ(
  .إذا كانت محددة

. المحددةاإلنتاجية المستخدمة لألعمار االستهالكطرق ) ب(
خـسائر  متـضمناً مجمـع      (  االستهالك القيمة الدفترية و مجمع      إجمالي)    ج(

  .فى كل من بداية ونهاية الفترة ) ضمحاللاال
  .ألصول غير الملموسة بند أو بنود قائمة الدخل الذى أدرج ضمنه إستهالك ا)    د(
   :اً بهالقيمة الدفترية فى بداية ونهاية الفترة موضحلتسوية )  هـ(

 المولـدة اإلضافات لألصل غير الملموس مع الفصل بـين اإلضـافات        )١(
.داخلياً واإلضافات الناتجة عند تجميع األعمال



حتفظ بها بغرض البيع أو التى ضـمن مجموعـة          األصول المبوبة كم   ) ٢(و
 لمعيار  اًم التصرف فيها مبوبة كمحتفظ بها بغرض البيع طبق  أصول يت 

صول غير المتداولة المحتفظ بهـا      األ" ) ٣٢( رقم   المحاسبة المصرى 
.و اإلستبعادات األخرى  "غير المستمرةغرض البيع و العمليات ل

الناتجـة عـن   خـالل الفتـرة     التخفيضات المعترف بهـا   الزيادات أو   ) ٣(و
 إلى الدخل الشامل – إن وجدت –تم ردها مباشرة  أو التى يضمحاللاال

.)٣١( رقم لمعيار المحاسبة المصرى طبقاً اآلخر
  األربـاح  التى تم اإلعتراف بها فـى        اإلضمحاللالخسائر الناتجة عن    )  ٤(و

 خالل الفتـرة طبقـاً لمعيـار المحاسـبة     ) قائمة الدخل( أو الخسائر  
) .٣١(رقم  المصرى 

لألربـاح أو الخـسائر      والتى تم ردها    ) إن وجدت  (خسائر اإلضمحالل ) ٥(و
.)٣١(رقم  المصرىأثناء الفترة بموجب معيار المحاسبة 

. خالل الفترة بهالمعترف االستهالك)  ٦(و
صافى فروق العملة الناتج عن ترجمة القوائم الماليـة إلـى عملـة             )  ٧(و

 عملـة العـرض   بالعملة األجنبيـة إلـى   عملية و ترجمة أى  العرض
.لخاصة بالمنشأة ا

. خالل الفترة التغيرات األخرى فى القيم الدفترية) ٨(و



 القيمة تفصح عن محدد أن إنتاجىبالنسبة لألصل غير الملموس الذى ليس له عمر ) أ(
 لـه ، وعنـد إفـصاح    إنتاجىألصل و األسباب المؤيدة لعدم تحديد عمر  الدفترية ل 

التى لعبت دوراً مـؤثراً  ) العوامل(المنشأة عن هذه األسباب ، تحدد المنشأة العامل      
  . محددإنتاجى أن األصل ليس له عمر فى اعتبار

ألصل غير الملموس وقيمته الدفترية وفترة اإلستهالك المتبقية له بصورة     وصف ل ) ب(
.فردة عندما يكون هذا األصل هاماً و مؤثراً بالنسبة للقوائم المالية للمنشأة ككل من

بالنسبة لألصول غير الملموسة المقتناه عن طريق منح حكومية و المعترف بها            ) ج(
  :، تفصح المنشأة عن ) "٤٤" فقرة راجع(  بالقيمة العادلة أولياً

   .القيمة العادلة المعترف بها مبدئياً لهذه األصول)١(
. الدفترية لهذه األصولةالقيم) ٢(و

وكذا  وقيمتها الدفترية    ا قيود على حقوق ملكيته    وجود أصول غير ملموسة هناك      ) د(
.القيمة الدفترية لألصول غير الملموسة المرهونة كضمان لإللتزامات

  . قيمة اإلرتباطات التعاقدية الخاصة بإقتناء أصول غير ملموسة)هـ(



قياس األصول غير الملموسة بعد اإلعتراف بإستخدام نموذج إعادة التقييم 












