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القسم رقم 18
"األصول غيرامللموسة بخالف الشهرة"
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين القسم رقم " 18األصول غير امللموسة
بخالف الشهرة" من املعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة واملتوسطة ،الصادر عن
مجلس املعاييرالدولية للمحاسبة ،كما صدرمن غيرأي تعديل.
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القسم 18

األصول غيرامللموسة بخالف الشهرة
نطاق هذا القسم
1.18

2.18

ينطبق هذا القسم على املحاسبة عن جميع األصول غير امللموسة بخالف الشهرة (انظر القسم " 19تجميع األعمال
ُ
والشهرة") واألصول غير امللموسة املحتفظ بها من قبل املنشأة للبيع في السياق العادي لألعمال (انظر القسم 13
"املخزون" والقسم " 23اإليراد").
ً
األصل غير امللموس هو أصل غير نقدي قابل للتحديد ليس له كيان مادي ملموس ،ويكون مثل هذا األصل قابال
للتحديد عندما:
ً
يكون قابال لالنفصال ،أي قابال أن ُيفصل عن املنشأة أو ُيجتزأ منها ،وأن ُيباع أو ُينقل أو ُيرخص أو ُيؤجر
(أ)
ُ
أو تتم مبادلته ،إما بمفرده أو مع عقد أو أصل أو التزام متعلق به ،أو
ينشأ عن حقوق تعاقدية أو حقوق نظامية أخرى ،بغض النظر ّ
عما إذا كانت تلك الحقوق قابلة للنقل أو
(ب)
قابلة لالنفصال عن املنشأة أو عن حقوق وواجبات أخرى.

3.18

ال ينطبق هذا القسم على ما يلي:
(أ)

األصول املالية ،أو

(ب)

حقوق التعدين واالحتياطيات املعدنية ،مثل النفط والغاز الطبيعي واملوارد غير املتجددة املشابهة.

اإلثبات
املبدأ العام إلثبات األصول غيرامللموسة
4.18

يجب على املنشأة أن تطبق ضوابط اإلثبات الواردة في الفقرة  27.2عند تحديد ما إذا كانت ستقوم بإثبات أصل غير
ً
ً
ملموس .وتبعا لذلك ،ال يجوز للمنشأة أن تثبت أصال غير ملموس على أنه أصل إال إذا:
(أ)

5.18
6.18
7.18

كان من املرجح أن تتدفق إلى املنشأة املنافع االقتصادية املستقبلية املتوقعة التي يمكن عزوها لألصل؛

كان من املمكن قياس تكلفة األصل أو قيمته بطريقة يمكن االعتماد عليها؛
(ب)
ً
كان األصل غير ناتج من نفقة تم تحملها داخليا على بند غير ملموس.
(ج)
يجب على املنشأة أن ّ
تقيم احتمالية املنافع االقتصادية املستقبلية املتوقعة باستخدام افتراضات معقولة يمكن
ِّ
دعمها تمثل أفضل تقديرات اإلدارة للظروف االقتصادية التي سوف توجد على مدى العمراإلنتاجي لألصل.
تستخدم املنشأة االجتهاد لتقييم درجة التأكد املرتبطة بتدفق املنافع االقتصادية املستقبلية التي يمكن عزوها إلى
استخدام األصل وذلك على أساس األدلة املتاحة في وقت اإلثبات األولي ،مع إعطاء أهمية أكبر لألدلة الخارجية.
ً
َ ً
ُ
ُيعد ضابط اإلثبات املتعلق باالحتمالية ،الوارد في الفقرة (4.18أ)ُ ،مستوفيا دائما لألصول غير امللموسة التي تقتنى
بشكل منفصل.
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االقتناء كجزء من عملية تجميع أعمال
8.18

يجب أن ُيثبت األصل غير امللموس الذي تم اقتناؤه ضمن عملية تجميع أعمال إال إذا كانت قيمته العادلة ال يمكن
قياسها بطريقة يمكن االعتماد عليها بدون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما في تاريخ االستحواذ.

القياس األولي
9.18

يجب على املنشأة أن تقيس األصل غير امللموس بشكل أولي بالتكلفة.

االقتناء املنفصل
10.18

تشمل تكلفة األصل غير امللموس الذي تم اقتناؤه بشكل منفصل:
(أ)

سعر شرائه ،بما في ذلك رسوم االستيراد وضرائب املشتريات غير القابلة لالسترداد ،بعد طرح الحسومات
التجارية والتخفيضات الالحقة،

(ب)

أية تكلفة يمكن عزوها بشكل مباشر إلى إعداد األصل لالستخدام املقصود له.

االقتناء كجزء من عملية تجميع أعمال
11.18

عندما ُيقتنى األصل غير امللموس ضمن عملية تجميع أعمال ،تكون تكلفة ذلك األصل غير امللموس هي قيمته العادلة
في تاريخ االستحواذ.

االقتناء عن طريق منحة حكومية
12.18

عندما ُيقتنى أصل غير ملموس عن طريق منحة حكومية ،فإن تكلفة ذلك األصل غير امللموس هي قيمته العادلة في
ً
التاريخ الذي يتم فيه تلقي املنحة أو تصبح فيه املنحة مستحقة التحصيل وفقا للقسم " 24املنح الحكومية".

عمليات تبادل األصول
13.18

قد ُيقتنى أصل غير ملموس في مقابل أصل أو أصول غير نقدية ،أو مزيج من أصول نقدية وغير نقدية .ويجب على
املنشأة أن تقيس تكلفة مثل هذا األصل غير امللموس بالقيمة العادلة إال إذا (أ) كانت معاملة التبادل تفتقر إلى
ُ
ُ
الجوهر التجاري ،أو (ب) كان من غير املمكن قياس القيمة العادلة ألي من األصل املستلم أو األصل املتنازل عنه
ُ
ُ
بطريقة يمكن االعتماد عليها .وفي تلك الحالة ،تقاس تكلفة األصل باملبلغ الدفتري لألصل املتنازل عنه.

ُ
األصول غيرامللموسة املتولدة داخليا
14.18

ً
يجب على املنشأة أن تثبت النفقات التي تم تحملها داخليا على بند غير ملموس ،بما في ذلك جميع النفقات على
ً
أنشطة كل من البحث والتطوير ،على أنها مصروف عندما يتم تحملها ،ما لم تكن تشكل جزءا من تكلفة أصل آخر
يستوفي ضوابط اإلثبات الواردة في هذا املعيار.
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15.18

16.18

وكمثال على تطبيق الفقرة السابقة ،يجب على املنشأة أن تثبت اإلنفاق على البنود اآلتية على أنه مصروف وال يجوز
لها إثبات مثل هذا اإلنفاق على أنه أصول غير ملموسة:
العالمات التجارية والشعارات وعناوين النشر وقوائم العمالء والبنود املشابهة من حيث الجوهر املتولدة
(أ)
ً
داخليا.
أنشطة اإلعداد والتجهيز للتشغيل (أي تكاليف اإلعداد والتجهيز للتشغيل) ،والتي تشمل تكاليف
(ب)
التأسيس مثل التكاليف النظامية وتكاليف السكرتارية التي يتم تحملها لتأسيس منشأة ذات شخصية
اعتبارية ،ونفقات افتتاح مقر أو عمل جديد (أي تكاليف ما قبل االفتتاح) ونفقات بدء عمليات جديدة
أو طرح منتجات أو عمليات جديدة (أي تكاليف ما قبل التشغيل).
أنشطة التدريب.
(ج)
أنشطة الدعاية والترويج.
(د)
نقل موقع أو إعادة تنظيم املنشأة كلها أو جزء منها.
(هـ)
ً
الشهرة املتولدة داخليا.
(و)
ً
ال تمنع الفقرة  15.18إثبات مبلغ مدفوع مقدما على أنه أصل عندما يتم القيام بالدفع مقابل السلع أو الخدمات
ً
مقدما قبل تسليم السلع أو أداء الخدمات.

عدم إثبات املصروفات السابقة على أنها أصل
17.18

ً
النفقات املتكبدة على أصل غير ملموس واملثبتة أوليا على أنها مصروف ال يجوز إثباتها في تاريخ الحق على أنها جزء من
تكلفة أصل.

القياس بعد اإلثبات
18.18

ً
يجب على املنشأة أن تقيس األصول غير امللموسة بالتكلفة مطروحا منها أي إطفاء متراكم وأي خسائر هبوط متراكم.
ويحدد هذا القسم متطلبات اإلطفاء .أما متطلبات إثبات الهبوط فيحددها القسم " 27الهبوط في قيمة األصول".

العمراإلنتاجي
19.18

لغرض هذا املعيار ،يجب اعتبار أن جميع األصول غير امللموسة لها عمر إنتاجي محدود .وال يجوز أن يزيد العمر
اإلنتاجي لألصل غير امللموس ،الذي ينشأ عن حقوق تعاقدية أو حقوق نظامية أخرى ،عن فترة الحقوق التعاقدية أو
ً
الحقوق النظامية األخرى ،ولكن يمكن أن يكون أقصر من ذلك اعتمادا على الفترة التي تتوقع املنشأة أن تستخدم
األصل خاللها .وإذا تم نقل الحقوق التعاقدية أو الحقوق النظامية األخرى ألجل محدود يمكن تجديده ،فيجب أن
يشتمل العمر اإلنتاجي لألصل غير امللموس على فترة أو فترات التجديد فقط إذا أمكن الحصول بدون تكلفة كبيرة
على أدلة تدعم التجديد من قبل املنشأة.

20.18

إذا لم يكن من املمكن تحديد العمر اإلنتاجي ألصل غير ملموس بطريقة يمكن االعتماد عليها ،فيجب تحديد العمر
ً
بناء على أفضل تقديرات اإلدارة ،ولكن ال يجوز أن يتجاوز العمر عشر سنوات.

فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء
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21.18

22.18

يجب على املنشأة أن تخصص املبلغ القابل لإلهالك ألصل غير ملموس على أساس منتظم على مدى عمره اإلنتاجي.
ُ
ويجب أن ُيثبت عبء اإلطفاء لكل فترة على أنه مصروف ،ما لم يتطلب قسم آخر من هذا املعيار أن تثبت التكلفة على
أنها جزء من تكلفة أصل مثل املخزون أو العقارات واآلالت واملعدات.
ً
يبدأ اإلطفاء عندما يكون األصل غير امللموس متاحا لالستخدام ،أي عندما يكون في املوقع الالزم وبالحالة الالزمة حتى
ً
يكون صالحا لالستخدام بالطريقة التي تستهدفها اإلدارة .ويتوقف اإلطفاء عندما ُيلغى إثبات األصل .ويجب على
املنشأة أن تختار طريقة اإلطفاء التي تعكس النمط الذي تتوقع أن تستهلك به املنافع االقتصادية املستقبلية لألصل.
وعندما ال تستطي ع املنشأة أن تحدد ذلك النمط بطريقة يمكن االعتماد عليها ،فيجب عليها أن تستخدم طريقة
القسط الثابت.

القيمة املتبقية
23.18

ً
يجب على املنشأة أن تفترض أن القيمة املتبقية لألصل غير امللموس تبلغ صفرا ،وذلك ما لم:
(أ)

يوجد تعهد من قبل طرف ثالث بأن يشتري األصل في نهاية عمره اإلنتاجي؛ أو

(ب)

توجد سوق نشطة لألصل:
ويمكن أن ُت َّ
حدد القيمة املتبقية بالرجوع إلى تلك السوق؛
()1
()2

ومن املرجح أن مثل تلك السوق ستكون موجودة في نهاية العمر اإلنتاجي لألصل.

إعادة النظرفي فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء
24.18

قد تشير عوامل ،مثل حدوث تغيير في الطريقة التي ُيستخدم بها األصل غير امللموس والتقدم التقني والتغيرات في
أسعار السوق ،إلى حدوث تغير في القيمة املتبقية لألصل غير امللموس ،أو في عمره اإلنتاجي ،منذ آخر تاريخ تقرير
سنوي .وعند وجود مثل هذه املؤشرات ،يجب على املنشأة أن تعيد النظر في تقديراتها السابقة ،وفي حالة اختالف
التوقعات الحالية ،فيجب عليها أن تعدل القيمة املتبقية أو طريقة اإلطفاء أو العمر اإلنتاجي .ويجب على املنشأة أن
ً
تحاسب عن التغير في القيمة املتبقية أو طريقة اإلطفاء أو العمر اإلنتاجي على أنه تغيير في تقدير محاسبي وفقا
للفقرات .18.10 - 15.10

إمكانية استرداد املبلغ الدفتري ـ خسائرالهبوط في القيمة
25.18

لتحديد ما إذا كانت قيمة أصل غير ملموس قد هبطت ،يجب على املنشأة أن تطبق القسم  .27ويوضح ذلك القسم
ُ
متى وكيف تراجع املنشأة املبلغ الدفتري ألصولها ،وكيف تحدد املبلغ القابل لالسترداد الخاص باألصل ،ومتى تثبت
خسارة هبوط في القيمة أو تعكسها.

السحب من الخدمة واالستبعادات
26.18

يجب على املنشأة أن تلغي إثبات األصل غير امللموس وأن تثبت املكسب أو الخسارة ضمن الربح أو الخسارة:
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(أ)
(ب)

عند االستبعاد؛ أو
عندما ال ُيتوقع تحقق منافع اقتصادية مستقبلية من استخدام األصل غير امللموس أو استبعاده.

اإلفصاحات
27.18

28.18

يجب على املنشأة أن تفصح ّ
عما يلي لكل فئة من فئات األصول غير امللموسة:
األعمار اإلنتاجية أو معدالت اإلطفاء املستخدمة.
(أ)
طرق اإلطفاء املستخدمة.
(ب)
ً
إجمالي املبلغ الدفتري وأي إطفاء متراكم ُ(مجمعا مع خسائر الهبوط املتراكم) في بداية ونهاية الفترة.
(ج)
ُ
البند أو البنود املستقلة في قائمة الدخل الشامل (وفي قائمة الدخل ،في حال عرضها) التي أدرج فيها أي
(د)
إطفاء ألصول غير ملموسة.
ُ
ظهر بشكل منفصل:
(هـ)
مطابقة للمبلغ الدفتري في بداية ونهاية الفترة ،ت ِّ
اإلضافات.
()1
االستبعادات.
()2
االقتناءات من خالل عمليات تجميع األعمال.
()3
اإلطفاء.
()4
خسائر الهبوط في القيمة.
()5
التغيرات األخرى.
()6
وال يلزم عرض هذه املطابقة للفترات السابقة.
ً
أيضا ّ
عما يلي:
يجب على املنشأة أن تفصح
وصف ألي أصل غير ملموس منفردُ ،يعد ذا أهمية نسبية للقو ائم املالية للمنشأة ،واملبلغ الدفتري ملثل
(أ)
(ب)

هذا األصل وفترة اإلطفاء املتبقية له.
ُ
ُ
لألصول غير امللموسة املقتناة عن طريق املنح الحكومية واملثبتة بشكل أولي بالقيمة العادلة (انظر الفقرة
:)12.18
ُ
القيمة العادلة املثبتة بشكل أولي لهذه األصول،
()1
()2

29.18

مبالغها الدفترية.

(ج)

حقيقة وجود أصول غير ملموسة ،للمنشأة حق مقيد فيها أو مرهونة كضمان اللتزامات ،واملبالغ الدفترية
ملثل هذه األصول.

(د)

مبلغ التعهدات التعاقدية باقتناء األصول غير امللموسة.

ُ
يجب على املنشأة أن تفصح عن إجمالي مبلغ نفقات البحث والتطوير املثبتة على أنها مصروف خالل الفترة (أي مبلغ
ً
النفقات التي تم تحملها داخليا على البحث والتطوير والتي لم تتم رسملتها على أنها جزء من تكلفة أصل آخر يستوفي
ضوابط اإلثبات الواردة في هذا املعيار).
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