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مقدمة

غير  أصوًال  البرمجيات  صناعة  وسوق  قطاع  في  العاملة  الشركات  معظم  تمتلك 
ملموسة؛ ويمكن أن تكون هذه األصول عنصًرا مهًما لتكون قادرة على العمل بنجاح 
في  المعلومات  تقنية  سوق  ونمو  وتطوير  االستثمارية  البيئة  تعزيز  في  يسهم  بما 

المملكة العربية السعودية. 

العالية من عدم  المادي والدرجة  للوجود  الملموسة  بصفة عامة، تفتقد األصول غير 
حتمية منافعها المستقبلية، وهذا المعيار ال يعتبر أمرا قاطعًا. حيث أن افتقاد الوجود 
الملموسة؛  الملموسة وغير  للتفرقة بين األصول  المادي ال يعد بمفرده معيارًا كافيًا 
طويلة  االستثمارات  المدينين،  حسابات  البنوك،  ودائع  مثل  األصول  بعض  فهناك 
كأصول  المحاسبون  يصنفها  ذلك  ومع  الملموس،  المادي  الوجود  تفتقد  األجل 

ملموسة.

الدرجة  هي  الملموسة  غير  لألصول  األساسية  الخاصية  أن  المحاسبين  بعض  ويعتقد 
التي يمكن الحصول عليها  بالمنافع المستقبلية  التأكد فيما يتعلق  العالية من عدم 
من استخدام هذه األصول. لهذا فإن العديد من األصول غير الملموسة تكون قيمتها 
تخضع  ما  وعادة  محددة  غير  أعمار  ذات  وهي  فقط،  بعينها  منشأة  على  مقصورة 

لتقلبات كبيرة في قيمتها ألن منافعها تقوم على المزايا التنافسية.

بالغ  أمر  هو  األصول  لهذه  المستقبلية  المنافع  وتوقيت  مقدار  تحديد  فإن  ولهذا 
الصعوبة مما يؤدي لبعض من التحديات في التقييم. وفي الواقع فإن بعض األصول 
الملموسة لها خصائص مماثلة لما سبق دون أن يعلن تعرضها لمثل هذه التحديات. 
عرض  المحاسبين  بعض  يفضل  الملموسة،  غير  األصول  تعريف  تحدي  حل  ولصعوبة 

هذه ضمن األصول بالقوائم المالية على أساس الُعرف السائد.
الملموسة، مثل: حقوق االختراع وحقوق الطبع  أنواع شائعة من األصول غير  وهناك 
والنشر واالمتيازات والشهرة، والعالمات التجارية أو األسماء التجارية، المعرفة الفنية 

للموظفين، قوائم العمالء، باإلضافة إلى البرمجيات والتطبيقات الحاسوبية.

الملموسة  غير  األصول  إلثبات  المستقبلية  اآلفاق  إليضاح  محاولة  الدليل  هذا  وفي 
لمصاريف  المحاسبية  المعالجة  وكذلك  الحاسوبية،  والتطبيقات  كالبرمجيات 
البرمجيات والتطبيقات الحاسوبية ضمن اعمال تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة؛ 
حسب األنظمة والمعايير المطبقة بالمملكة العربية السعودية وفقًا للمعايير الدولية 
الصادرة من مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS) ومجلس معايير المحاسبة 

الدولية (IASB) والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 
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نطاق الدليل 

تـــم اعداد هذا الدليل للمســـاعدة والتوضيـــح ورفع الوعي لدى الشـــركات العاملة فـــي قطاع تقنية 

المعلومـــات والتقنيات الناشـــئة بالمنافـــع االقتصاديـــة لألصول غير الملموســـة، وكيفية تســـجيل 

مصروفـــات البحوث والتطوير للبرمجيات حســـب األنظمـــة والمعايير المطبقة فـــي المملكة العربية 

الســـعودية، وهذا ال يعفي الشـــركات من المســـئولية في بذل الجهود لدراســـة التسجيل المحاسبي 

لمصاريف البحوث والتطوير الخاصة بها واستشارة بيوت الخبرة في ذلك. 
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تعريفات ومصطلحات1

هي الفترة التـــي ُيتوقع أن يكون األصل خاللها متاحًا لالســـتخدام من قبل 

المنشـــأة؛ أو عدد وحدات اإلنتاج، أو ما شـــابهها، الُمتوقع أن تحصل عليها 

المنشأة من األصل

العمر اإلنتاجي

هي قدرة األصل بمفرده أو باالشتراك مع غيره من األصول على المساهمة، 

بشكل مباشر أو غير مباشر، في تحقيق تدفقات نقدية للمنشأة
المنافع

المستقبلية

مجموعة مـــن العوامل التي تؤثر  علـــى قيمة المنشـــأة أو مقدرتها على 

اكتساب اإليراد وال يمكن تمييزها بشكل مستقل عن المنشأة او عن بعضها 

أو عن بعض أصول المنشأة األخرى

الشهرة

هو مورد ُمسيطر عليه من قبل منشأة نتيجة ألحداث سابقة؛ 

وُيتوقع منه تدفق منافع اقتصادية مستقبلية الى المنشأة

األصل

هي األصول غير النقدية القابلة للتحديد وليس لها جوهر مادي ملموس
األصول

 غير الملموسة

هو المبلغ الذي ُتثبت به المنشأة األصل في قائمة المركز المالي بعد طرح 

أي مجمع إطفاء ومجمع خسائر الهبوط في قيمته
المبلغ الدفتري

هي مبلغ النقـــد أو ُمَعاِدالت النقد المدفوع أو القيمـــة العادلة لعوض آخر 

ُقدم القتناء أصل في وقت اقتنائه أو تشييده
التكلفة

ھـــو انقضاء أصـــل أو تحمل التزام - أو كالھما معـــًا - خالل فترة زمنية معینة 

نتيجة إنتاج الســـلع أو بیعھا، أو الســـماح للوحدات األخرى باستخدام أصول 

المنشأة أو تأدية خدمات للغیر و غیر ذلك من األنشطة التي تستھدف الربح 

وتشكل العمليات الرئيسية المستمرة للمنشأة

المصروف

هو التخصيص المنتظم للمبلغ القابل لالســـتهالك لألصـــل غير الملموس 

على مدى عمره اإلنتاجي
اإلطفاء

هو دراسة مبتكرة ومخططة ُتنفذ مع توقع اكتساب فهم ومعرفة علمية أو 

فنية جديدة
البحث

هي المبلغ الذي يزيد به المبلغ الدفتري ألصل عن المبلغ الممكن استرداده 

منه
خسارة الهبوط

هـــو تطبيق نتائج بحث أو معرفة اخرى على خطة أو تصميم إلنتاج مواد خام، 

أو أجهـــزة، أو منتجات، أو عمليـــات، أو نظم أو خدمات جديدة أو محســـنة - 

بشكل جوهري، وذلك قبل البدء في اإلنتاج التجاري أو االستخدام

التطوير

1. معيار األصول غير الملموسة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين رابط

جدول رقم (1): تعريفات ومصطلحات
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أصل الرسملة

األصل الرأســـمالي هـــو عادًة عبارة عن نفقات تكلفتها المنشـــأة، وهذه التكاليف امـــا أن تكون إنفاق 

(مصروف قائمة الدخل) بشـــكل مباشر، أي نفقات ال يتوقع منها أي عائد، أو أن تكون نفقات لها عائد. 

وتنقســـم األخيرة لقســـمين هما مصروف فترة: وهو أي مصروف له عائد حالي مثل اإليجارات، ورواتب 

الموظفين، وبنود التكاليف األخرى تستفيد منه المنشأة خالل فتره محددة؛ أو ان تكون مصروف رسملة: 

وهو مصروف له عائد مســـتقبلي كشـــراء مبنى، أو بناء مصنع، أو تصميم وتطوير التطبيقات والبرامج 

الحاسوبية والذي يتوقع أن تســـتفيد منه المنشأة على مراحل وفترات ُمستقبلية، وقد يعود مصروف 

الرســـملة بمنافع اقتصادية مثل أن يعطي للمنشأة ميزة تنافســـية أو تسهيل ممارسة األعمال وغيره 

من المنافع االقتصادية األخرى.

الرســـملة عبارة عن تســـجيل التكاليف الرئيسية كرأس مال حتى لو لم يحدث شـــراء أصول فعلية. ويتم 

القيام بذلك لتوزيع تأثير التكاليف على عدة فترات محاسبية. والمثال األكثر شيوعًا على ذلك هو تطوير 

البرمجيات أو شـــراء رخصة برمجيات. وهـــي اصطالحًا عبارة عن مجموع األموال المتاحة للشـــركة على 

المدى الطويل. فإذا كان هذا المجموع أكثر مّما يمكن الشـــركة توظيفه ســـّمي مغاالة في الرســـملة 

.(undercapitalization) وإذا كان أقل من هذا المجموع سّمي نقص في الرسملة ،(overcapitalization)

الشكل رقم (1): أصل الرسملة

هل يوجد 
عائد؟

ال
نعم

ال
نعم

هل 
العائد

مستقبلي؟

انفاق

أصلمصروف
(رسملة)

انفاق
(مصروف قائمة الدخل)

مصروف
فترة
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أصل غير ملموس

األصل غير الملموس كما سبق تعريفه هو عادة غير نقدي، وليس له وجود مادي، وله قدرة على تزويد 

أو  أحداث وقعت  نتيجة  الحق فيه  المنشأة  واكتسبت  المستقبل.  المنافع في  أو  بالخدمات  المنشأة 

عمليات تمت في الماضي. 

وقد يكون األصل غير الملموس قابل للتمييز بشكل مستقل، بمعنى يمكن فصله عن باقي األصول، 

ومن أمثلة ذلك: العالمات التجارية، حقوق الطبع والنشر، النماذج والتصاميم الصناعية، وحقوق االمتياز 

والتراخيص، البرمجيات والتطبيقات الحاسوبية. 

غير قابل للتمييز بشكل مستقل مثل الشهرة والمهارات والكفاءات  وقد يكون األصل غير الملموس 

اإلدارية والفنية.

تطويرها عند  أو  ملموسة،  غير  موارد  اقتناء  عند  التزامات،  تتحمل  أو  مواردها،  المنشآت  تنفق  عادة، 

أو الحفاظ عليها أو تحسينها، مثل المعرفة العلمية أو الفنية وتصميم وتطبيق عمليات أو نظم جديدة 

الماركات  أسماء  ذلك  في  (بما  التجارية  والعالمات  بالسوق  والمعرفة  الفكرية  والملكية  والتراخيص 

التجارية وأسماء المنشورات). ومن األمثلة الشائعة للبنود التي تشملها هذه العناوين العريضة: برامج 

الحاسب اآللي وبراءات االختراع وحقوق التأليف والنشر وأفالم الصور المتحركة وقوائم العمالء وحقوق 

خدمة الرهن العقاري وتراخيص الصيد وحصص االستيراد واالمتيازات والعالقات بالعمالء أو الموردين 

ووالء العمالء والحصة السوقية وحقوق التسويق.  

أمثلة على األصول غير الملموسة

الشكل رقم (2): أمثلة على األصول غير الملموسة

الشهرةبراءات االبتكار حقوق الطبع  العالمات التجارية

الوصفات السرية، المعادالت، 
النماذج، التصميمات والطرازات

الرخص وحقوق 

االمتياز 

حقوق الملكية 
الصناعية

األصول غير الملموسة 
تحت التطوير

برامج الحاسب اآللي 
والتطبيقات االلكترونية

حقوق الخدمات 
والتشغيل
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معايير األصول غير الملموسة

ارقام  إلى  العملية  الحاالت  لتسجيل  المنشأة  لدى  المحاسب  يستخدمها  التي  اللغة  هي  المعايير 

لتحديد  الملموسة  غير  األصول  معايير  وتهدف  الشركة)،  واقع  لعكس  للشركة  المالية  (الحسابات 

المعالجة المحاسبية لها، وكيفية قياس المبلغ الدفتري لألصول غير الملموسة، واإلفصاحات المحددة 

غير  لألصول  واإلثبات  والقياس  االعتراف  متطلبات  يحدد  أنه  بمعنى  أي  الملموسة.  غير  األصول  عن 

بحيث  المالية  القوائم  في  عنها  واإلفصاح  وعرضها  الحاسوبية،  والتطبيقات  كالبرمجيات  الملموسة 

تظهر القوائم المالية بالمركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها. ويحدد هذا المعيار متطلبات االعتراف 

للمنشآت  المالية  القوائم  في  الملموسة  غير  األصول  عن  واإلفصاح  والعرض  واإلثبات  والقياس 

الهادفة للربح، بغض النظر عن حجمها وشكلها النظامي.

المعايير  تطبيق  ميالدية؛   2017 العام  بداية  منذ  والمحاسبين  للمراجعين  السعودية  الهيئة  واعتمدت 

والتي  المالية؛  السوق  في  المدرجة  المنشآت  على  الكاملة  بنسختها   (IFRS) المالي  للتقرير  الدولية 

شملت معيار المحاسبة الدولي رقم (38) (IAS 38)  المعني باألصول غير الملموسة؛ كما اعتمدت منذ 

بداية العام 2018 ميالدية تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي للشركات المتوسطة وصغيرة الحجم 

(IFRS for SMEs). على المنشآت األخرى والتي شملت األصول غير الملموسة تحت القسم رقم (18) من 

المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت المتوسطة والصغيرة الحجم.

IFRS IFRS for SME IPSASB

IFRS for SME’s Sections from 1 to 35FULL IFRS Includes “IFRS 1, 2 _17” 
+ “IAS 1, 2, 7 _41” + IFRIC + SIC

الشكل رقم (3): معايير األصول غير الملموسة
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تقييم األصول غير الملموسة

في  ملموسة  غير  أصوًال  المثال،  سبيل  على  األلعاب،  صناعة  في  العاملة  الشركات  معظم  تمتلك 

الرغم من أن األصول غير الملموسة ال تحتوي على جوهر مادي ملموس،  ميزانيتها العمومية. على 

لهذه  األمثلة  ومن  بنجاح.   العمل  على  قادرة  لتكون  للشركات  مهًما  عنصًرا  تكون  أن  يمكن  أنها  إال 

األصول المنصات واأللعاب والبرامج األخرى الخاصة بعمليات الشركة.

منفصل،  بشكل  عليها  الحصول  تم  سواء  الملموسة،  غير  األصول  جميع  على  المعايير  هذه  تنطبق 
أو المكتسبة من خالل اندماج األعمال، أو التي تم إنشاؤها داخلًيا.

به، وذلك  المنتج داخلًيا مؤهًال لالعتراف  الملموس  إذا كان األصل غير  قد يكون من الصعب تقييمها 
بسبب مشكالت في تحديد:

• ما إذا كان األصل المحدد سيولد منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة ومتى؛ و
تكاليـــف األصل بشـــكل موثوق. ففي بعـــض الحاالت، ال يمكـــن تمييز تكلفة إنشـــاء األصل غير    •
الملمـــوس داخليًا عـــن تكلفة الحفاظ على الشـــهرة المنتجة داخليـــًا للكيان أو تعزيزهـــا أو إدارة 

العمليات اليومية.

ومجمـــل القول، باإلضافـــة إلى االمتثال لمعاييـــر التأهل كأصل غير ملموس ومعايير المحاســـبة 
المذكورة أعاله، لتقييم ما إذا كانت األصول غير الملموســـة المنتجة داخليًا تفي بمعايير االعتراف، 

فإنه يتعين على المنشأة تصنيف توليد األصول إلى مرحلتين: مرحلة البحث ومرحلة التطوير.

IAS 38
حسب تعريف األصول غير 

الملموسة؛ ليكون األصل غير 

ملموس، يجب أن تتحقق 

المعايير التالية:

يفتقر للجوهر المادي

يمكن التعرف عليه

غير نقدي 

تتحكم به المنشأة 

يتوقع أن يوفر منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة

االطالقمنتجالتطويرالبحثالفكرة

الشكل رقم (4): تقييم األصول غير الملموسة

الشكل رقم (5): تصنيف توليد األصول –مرحلتي البحث والتطور

مرحلة التطوير مرحلة البحث
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التمييز بين مرحلة البحث ومرحلة التطوير

• األنشطة التي تهدف إلى اكتساب معرفة جديدة؛

• البحث والتقييم واالختيار النهائي لتطبيقات نتائج البحوث أو المعارف األخرى؛

• البحث عن بدائل للمواد أو األجهزة أو المنتجات أو العمليات أو األنظمة أو الخدمات؛ 

• الصياغة والتصميم والتقييم واالختيـــار النهائي للبدائل الممكنة للمواد أو األجهزة أو المنتجات

أو العمليات أو األنظمة أو الخدمات الجديدة أو المحسنة.

وعنـــد التطوير بهدف تطبيق نتائج البحث أو المعارف األخرى على خطة أو تصميم إلنتاج مواد أو أجهزة 

أو منتجات أو عمليات أو أنظمة أو خدمات جديدة أو محســـنة بشكل كبير، قبل بدء اإلنتاج أو االستخدام 

التجاري. فيتم رسملة ومعالجة تكاليف التطوير كأصول غير ملموسة؛ وال يشمل التطوير صيانة أو تعزيز 

العمليات الجارية.

من األمثلة على أنشطة البحث ما يلي

تصميم وبناء واختبار النماذج والنماذج األولية قبل اإلنتاج أو ما قبل االستخدام؛ و  •

تطوير التطبيقات والبنية التحتية والتصميم الرسومي، و  •

تطوير المحتوى (يندرج المحتوى قيد التطوير، إلى الحد الذي يتم تطويره فيه ألغراض أخرى غير   •

اإلعالن عن منتجات وخدمات الشركة والترويج لها).

إذا لم تكن الشـــركة في وضع يمكنها من التمييز بين مرحلتين من مشروعها الداخلي إلنشاء األصل غير 

الملموس، فيجب معالجة تلك التكاليف كمصروفات كما لو كانت قد تحملتها في مرحلة البحث فقط.

من المهم أيًضا مالحظة أنه عندما يشـــير المعيار إلـــى التطوير، ال يلزم بالضرورة أن يكون مرتبطًا بابتكار 

جديد تماًما؛ بل يجب أن يكون جديًدا على الشركة بعينها.

من األمثلة على أنشطة التطوير ما يلي

لقد عرف معيار المحاسبة الدولي 38 مرحلة البحث ومرحلة التطوير على النحو المبين في التعريفات 

في  المرحلتين  بين  التمييز  على  قادرة  تكون  أن  إلى  تحتاج  الشركة  فإن  وعليه،  أعاله.  والمصطلحات 

مشاريعها.  ويجب احتساب التكاليف المنسوبة إلى األنشطة التي تندرج تحت كل مرحلة. فعند مرحلة 

مؤهل  شيء  أي  رسملة  يمكن  أخرى،  ناحية  ومن  كمصروفات.   تعالج  أدناه)  موضح  هو  (كما  البحث 

للتطوير، إذا كان يفي بمعايير االعتراف التي سيتم مناقشتها بمزيد من التفصيل الحقًا.

البحث  تكاليف  معالجة  يتم  جديد؛  تقني  أو  علمي  وفهم  معرفة  اكتساب  بهدف  البحث  فعند 

كمصروفات عند تكبدها.
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شروط إثبات األصول الغير ملموسة

هنالك شـــروط ال بد من تحققهـــا إلثبات األصول غير الملموســـة المنتجة داخليًا والناشـــئة عن مرحلة 

التطويـــر. فإذا نشـــأ أصل غير ملمـــوس داخليًا من مرحلة تطوير المشـــروع، فإنه تتم رســـملة النفقات 

المنسوبة مباشرة من التاريخ الذي يمكن أن تثبت فيه الشركة:  

كيف ســـيولد األصل غير الملموس منافع اقتصادية مســـتقبلية محتملة. ويمكن، مثًال، للشركة   .1

إثبـــات وجود ســـوق لمخرجـــات األصل غير الملمـــوس أو األصل غيـــر الملموس نفســـه أو إذا تم 

استخدامه داخليًا، بمعنى آخر فائدة األصل غير الملموس.

2. أن لديها نية الســـتكمال األصل غير الملموس بحيث أنها ســـوف تكون متاحة لالستخدام أو بيع.؛ 

وقد يكون من الصعب الحصول على هذا الدليل ألنه يعتمد على نية اإلدارة.

3. توفر الكفاية الفنية والمالية وغيرها من الموارد الالزمة الستكمال تطوير واستخدام أو بيع األصل 

غيـــر الملموس.  ال يلزم تأمين الموارد المالية وغيرها من الموارد الالزمة إلكمال التطوير في بداية 

المشـــروع.  قد تكون الشـــركة قادرة على إثبات قدرتها على تأمين هـــذه الموارد من خالل خطط 

األعمال وخطـــط التمويل الخارجية التي أبدى العمالء المحتملون أو المســـتثمرون أو المقرضون 

اهتمامهم بها.

4. قدرتها على استخدام أو بيع األصول غير الملموسة.

5. الجـــدوى الفنية لالنتهاء من األصل غير الملموس بحيث أنها ســـوف تكون متاحة لالســـتخدام

أو بيع.  

6. قدرتها على القياس الموثوق به للنفقات المنسوبة إلى األصل غير الملموس أثناء تطويره. قد 

تتطلب الشـــركة نظام تقدير تكاليف مجهًزا بشكل مناسب (بما في ذلك على سبيل المثال نظام 

لحفظ الوقت إذا تم اســـتخدام الموارد البشـــرية للشـــركة في تطوير األصل) لتحديد تكلفة اإلنتاج 

بشكل موثوق.

الشكل رقم (6): شروط إثبات األصول غبر الملموسة

الكفاية الفنية 
والمالية الالزمة

1
نية الستكمال 

األصل غير 
الملموس

2
منافع اقتصادية 

مستقبلية 
محتملة

3

القدرة على 
البيع 

واالستخدام

4
الجدوى 

الفنية

5
القياس 

الموثوق به 
للنفقات

6
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تكلفة األصول غير الملموسة المنتجة داخليًا

عند االعتراف األولي، يجب قياس األصل غير الملموس بالتكلفة إذا كان من المحتمل أن تتدفق المنافع 

االقتصادية المســـتقبلية الخاصة باألصل إلى الشـــركة أم ال، ومن ثم يمكن قياس تكلفة األصل بشكل 

موثوق.

وتتضمن تكلفة األصل غير الملموس المنتج داخليًا النفقات المنسوبة مباشرة إلعداد األصل لالستخدام 

المقصود منه. ويتم احتساب التكاليف على أنشطة التدريب وأوجه القصور المحددة وخسائر التشغيل 

األولية عند حدوثها، وتثبت تلك التكاليف على انها مصروف.

إن التكلفة التي ســـيتم االعتـــراف بها هي مجموع النفقات المتكبدة من التاريخ الذي يســـتوفي فيه 

األصل غير الملموس معايير االعتراف ويحظر إعادة رسملة المصروفات المعترف بها سابًقا كمصروف.

وتشتمل التكاليف المنسوبة مباشـــرة على جميع التكاليف الالزمة إلنشاء وإنتاج وإعداد األصل ليكون 

قادرًا على التشغيل بالطريقة التي حددتها اإلدارة. من األمثلة على التكاليف المنسوبة مباشرة هي:

العناصر التالية ليست من مكونات تكلفة األصل غير الملموس الذي تم إنشاؤه داخلًيا:

• البيـــع والنفقات اإلدارية والنفقات العامة األخرى ما لم يكن من الممكن أن ُتعزى هذه النفقات 

بشكل مباشر إلى إعداد األصل لالستخدام؛

• عدم الكفاءة المحددة وخسائر التشغيل األولية المتكبدة قبل أن يحقق األصل األداء المخطط له؛ 

• اإلنفاق على تدريب الموظفين على تشغيل األصل.

ويتم تحديد إيقاف الرســـملة عند اكتمال مرحلة اختبار البرنامج ويكون البرنامج جاهًزا للتشغيل.  ويجب ان 

تعالج التكاليف المتكبدة بعد إتمام اختبار القبول النهائي واإلطالق بنجاح؛ كمصروفات.

االعتراف هو كيفية قياس وتسجيل عناصر القوائم المالية، مثًال متى يتم االعتراف باإليراد أو المصروف أو االصل أو الخسارة أو الربح أو غيرها.

المــــــــواد 

والخدمات

تكلفة المواد 

والخدمات 

المستخدمة أو 

المستهلكة في 

تكوين األصل غير 

ملموس

تكلفة مزايا 

الموظفين 

الناشئة عن 

توليد األصول 

غير الملموسة

رسوم تسجيل 

الحقوق 

القانونية 

والتظيمية 

اطفاء براءات 

االختراع 

والتراخيص 

المستخدمة 

لتوليد األصول 

غير الملموسة

الشكل رقم (7): أمثلة التكاليف المنسوبة مباشرة إلنشاء وإنتاج وإعداد األصل غير الملموس

1
رواتــــــــب 

الموظفين
2

رســــــوم 

التسجـيل
3

اطفاء البراءات 

والتراخيص
4
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بعد إطالق أو تدشين األصل غير الملموس

قد تكون هناك فترة بعد إطالق األصل تعتبر محتســـبة كجزء من مرحلة التطوير، على سبيل المثال في 

حالة تطوير النظام األساســـي. يمكن أن تعتبر األنشـــطة لتحســـين وظائفه للتعامل مع أحجام أكبر من 

الالعبين مثًال تطويًرا. ومع ذلك، هذا ال يعني بالضرورة أن الشـــركة ســـتكون قادرة على رســـملة جميع 

النفقات ذات الصلة.  حيث يحتاج إلى:

• تعزيز الفوائـــد االقتصادية المحتملة لألصل.  نظًرا لطبيعة األصول غير الملموســـة، في كثير من 

الحـــاالت ال توجد إضافـــات على هذا األصل أو اســـتبدال جزء منه. ومن المرجـــح أن تحافظ معظم 

النفقـــات الالحقة على المنافـــع االقتصادية المســـتقبلية المتوقعة المضمنـــة في األصل غير 

الملموس الحالي، بدًال من تلبية تعريف األصل غير الملموس ومعايير االعتراف في المعيار.

• استيفاء المعايير الستة المذكورة أعاله لالعتراف بتكاليف التطوير كأصل.

تكلفة األصول التي ال يمكن رسملتها

من المهم معرفة أنه ال يمكن رســـملة بعض نفقات التطوير. والســـبب الرئيســـي وراء ذلك هو أنه من 

الصعب للغاية التمييز بين هـــذه النفقات وتكاليف تطوير األعمال التجارية ككل. حيث أنه يحظر المعيار 

المحاسبي الدولي 38 االعتراف بالعالمات التجارية التي تم إنشاؤها داخلًيا وإعالنات التسمية الرئيسية 

وعناوين النشر وقوائم العمالء والعناصر المماثلة من حيث الجوهر.

تتضمن األمثلة على أنواع التكلفة التي ال يمكـــن تمييزها عن تكاليف تطوير األعمال ككل والتي يجب

أن يتم إنفاقها:

1. تكاليف التأسيس التي تشمل النفقات األولية إلنشاء كيان قانوني، والنفقات على فتح شركة 

أو عمل جديد (تكاليف ما قبل االفتتاح)، والنفقات على بدء عملية جديدة أو إطالق منتج أو عملية 

جديدة.

2. تكاليف التدريب.

3. تكاليف اإلعالن والترويج.

4. مصاريف االنتقال.

5. تكاليف إعادة التنظيم لكل الشركة أو جزء منها.
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متى يمكن للشركة االستفادة من تكاليف البرمجيات وتطويرها

مع نمو عدد شـــركات البرمجيـــات وحجمها، فإنه من المهـــم إلقاء بعض الضوء علـــى تكاليف البرامج 
المرسملة.  تكاليف البرمجيات المرسملة هي تكاليف مثل رواتب المبرمجين، واختبار البرامج والتكاليف 
العامة المباشـــرة وغير المباشـــرة األخرى التي يتم رســـملتها في الميزانية العمومية للشركة بدًال من 

تكبدها كمصروفات.

لكي تكون الشـــركة قادرة على االستفادة من تكاليف تطوير البرمجيات، يجب أن يكون البرنامج الجاري 
تطويـــره مؤهًال بناًء على معاييـــر معينة منصوص عليها بموجب معايير التقريـــر المالي المعتمدة من 
الهيئة الســـعودية للمراجعين والمحاســـبين.  وبشـــكل عام، هناك مرحلتان من تطوير البرمجيات حيث 

يمكن للشركة االستفادة من تكاليف تطوير البرمجيات:
- مرحلة تطوير التطبيق (أي الترميز/التكويد) للبرامج المعدة لالستخدام الداخلي للشركة.

- المرحلة التي يتم فيها تحقيق "الجدوى التقنية" للبرامج التي سيتم بيعها أو تسويقها للجمهور.

هنالك تطابق في التعامل المحاســـبي مع رسملة وإطفاء البرامج مقارنة بالتعامل مع الموجودات غير 
الملموسة: حيث تتم رسملة التكاليف ثم يتم إطفاءها من خالل قائمة الدخل.

تتضمـــن أمثلة البرامج لالســـتخدام الداخلي برامج المحاســـبة الداخلية وأنظمـــة إدارة عالقات العمالء 

وأنظمة إدارة موارد الشركة.  ال يمكن بيع هذه األنواع من البرامج والتطبيقات واألنظمة للجمهور. 

برامج مطورة لالستخدام الداخلي

الحالة

مرحلة المشروع (مرحلة ما قبل الترميز/التكويد) 

مرحلة تطوير التطبيق (مرحلة الترميز/التكويد)

مرحلة التنفيذ (البرنامج مباشر وجاري استخدامه)

المعالجة/ المعاملة المحاسبية

مصروفات

رسملة؛ باستثناء التكاليف اإلدارية والعمومية المتعلقة بالتطوير

مصروفات

يتضمن أمثلة ذلك البرامج التي سيتم بيعها أو تأجيرها أو تسويقها لمستخدمين خارجيين.

البرامج التي تبيعها الشركات أو تسوقها للعمالء

الحالة

دراسة الجدوى ما قبل التقنية

البرنامج ممكن تقنيًا ولكنه غير متوفر للبيع

متاح للبيع 

المعالجة/ المعاملة المحاسبية

مصروفات

بشكل عام رسملة مع بعض االستثناءاتمصروفات

مصروفات على تكلفة البيع

جدول رقم (2): حاالت البرامج المطورة لالستخدام الداخلي والمعالجة المحاسبية

جدول رقم (3:)حاالت البرامج التي تبيعها الشركات أو تسوقها للعمالء والمعالجة المحاسبية
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التحول من شركات تعتمد على األصول الملموسة إلى البرمجيات

مع تحول المجاالت االقتصادية من القطاعات الصناعية إلى المجاالت التقنية، تســـتمد نسبة كبيرة من 
الشركات قيمتها من األصول غير الملموسة تبدأ من براءات االختراع التقنية وحتى رأس المال البشري. 
وتشـــير الدراســـات إلى أن الواليات المتحدة األمريكية هي الرائدة في هذا التحول، وشهدت األسواق 
العالمية تحول مشـــابه ألن قيمة األصول غير الملوسة كنسبة من سوق رأس المال تتزايد بشكل نسبي 

مقارنة باألصول الملموسة. 

أشار مؤشر (MSCI) لألسواق الناشئة في منشور أصدر في عام 2018م إلى أن أكثر من 80% من القيمة 
المؤسســـية لمؤشر ســـتاندرد اند بورز S&P 500 تكمن في األصول غير الملموسة مثل براءات االختراع 

واألسماء والعالمات التجارية والبرامج الحاسوبية وعمليات االستحواذ على تقنية المعلومات.

مع زيادة عمليات تقييم الشركات الدوائية والتقنية والخدمية يجب مراعاة ما يلي: 
- أن طبيعة األصول في هذه الشـــركات غالبًا ما تكون غير ملموسة مثل براءات االختراع، والبرامج 

الحاسوبية والخبرة ورأس المال البشري.
- تختلف طريق تعامل المحاسبة لالستثمار في هذه األصول عن االستثمار في األصول الملموسة 

للمنشآت الصناعية.

قد ينتج عن هذا عدم اتســـاق المدخالت األساسية التي تستخدم في التقييم مثل اإليرادات والتدفقات 
النقدية والعائد على رأس المال.

وقد يدرك الســـوق قيمة العالمة التجارية والتي تنعكس في القيمة الســـوقية. ولكنها ال تســـجل في 
القوائم المالية. ويشـــير هذا إلى رأي الســـوق في القيمة التي حددها المســـتثمرون للعالمة التجارية 

وسمعة الشركة. ويمكن ظهور مثل هذه القيم الحقًا نتيجة عمليات استحواذ مستقبلية.

كما زادت أهمية األصول غير الملموسة بـالـنـسـبــــة إلجـمـالــــي الـقـيـمـة في الـعـديـد مـن الـشـركـات 
الـمدرجــــة في مؤشر ستاندرد أند بورز بـشـكـل هـائـل، ووفقًا لتحليل أهم 250 شركة مدرجة؛ فإن قطاع 
االتصاالت واإلعالم هو أعلى األصول غير الملموســـة نســـبة من القيمة السوقية وتبعه قطاع الرعاية 

الصحية2 :

األصول غير الملموسة كنسبة من القيمة السوقية
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ضابط معيار تطوير البرمجيات

ال يحدد المعيار ضابط معين لتحديد متى يكون التطوير جديد على شركة بعينها ولكن يعطي أمثله على 

انشطة التطوير كالتالي:

I. تصميم وإنشاء واختبار نماذج أولية ونماذج ما قبل اإلنتاج أو ما قبل االستخدام؛

II. تصميم أدوات وموجهات وقوالب تنطوي على تقنية جديدة؛

III.  تصميم وإنشاء وتشغيل مصنع تجريبي ليس بحجم مجد اقتصاديا لإلنتاج التجاري؛

IV. تصميم وإنشـــاء واختبار بديل مختار من مواد أو أجهزة أو منتجات أو عمليات أو نظم أو خدمات 

جديدة أو محسنة.

وتخضـــع عمليه التحديد لتقديرات اإلدارة كما ال يوجد ســـلطة محددة لتحديد تلـــك الضوابط ولكن يجب

ان تكون هناك سياسة واضحة تتضمن مشاركة اإلدارة الفنية والمالية.

ويحـــدد المعيار ضوابط رئيســـية إلثبات بند على أنه أصل غير ملموس، أن تدلل المنشـــأة على أن البند 

يستوفي ضوابط االثبات االتية:

ال يجوز إثبات األصل غير الملموس إال في حالة استيفاء كل مما يلي:  .1

• أن يكون من المرجح أن تتدفق إلى المنشأة المنافع االقتصادية المستقبلية المتوقعة التي 

يمكن عزوها إلى األصل؛ 

• أن يمكن قياس تكلفة األصل بطريقة يمكن االعتماد عليها

يجـــب على المنشـــأة أن تقيم ترجيـــح المنافع االقتصادية المســـتقبلية المتوقعة باســـتخدام   .2

افتراضـــات معقولة لهـــا ما يدعمها، والتـــي تمثل أفضـــل تقديـــرات اإلدارة لمجموعة الظروف 

االقتصادية التي ستوجد على مدى العمر اإلنتاجي لألصل

تستخدم المنشأة االجتهاد الشـــخصي لتقييم درجة التأكد المرتبطة بتدفق المنافع االقتصادية   .3

المستقبلية التي يمكن عزوها إلى اســـتخدام األصل وذلك على أساس األدلة المتاحة في وقت 

اإلثبات األولي، مع إعطاء وزن أكبر لألدلة الخارجية.
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إطفاء التكاليف المرسملة

يجب على المنشأة أن تقيم ما إذا كان العمر اإلنتاجي لألصل غير الملموس محدد، أو غير محدد.

 فـــإذا كان العمر االنتاجـــي محدد فيجب ان تقيم المنشـــأة العمر اإلنتاجي أو عدد وحـــدات اإلنتاج أو ما 

شـــابهها التي تشـــكل ذلك العمر. يجب أن يخصص المبلغ القابل لإلطفاء ألصل غير ملموس ذي عمر 

انتاجـــي محدد على اســـاس منتظم على مدى عمـــره االنتاجي، ويجب أن يبدأ االســـتنفاد عندما يكون 

االصل متاحًا لالستخدام. 

ويجب أن يعد األصل غير الملموس من قبل المنشـــأة أن له عمر إنتاجي غير محدد عندما ال تكون هناك 

نهاية متوقعة؛ اســـتنادا إلى تحليل جميع العوامل ذات الصلة للفترة التي يتوقع خاللها أن يولد األصل 

صافي تدفقات نقدية داخلة للمنشأة.

يعّرف المعيار الدولـــي إلعداد التقارير المالية معيار16 عقد اإليجار بأنه "عقد، أو جزء من عقد، ينقل الحق 

في اســـتخدام األصل (األصل األساســـي) لفترة زمنية مقابل االعتبار".  وتوضـــح الفقرتان (9) و (9 ب) من 

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية معيار 16 أن العقد ينقل الحق في استخدام األصل إذا كان العميل، 

طوال فترة االستخدام، لديه كالهما:

• الحق في الحصول إلى حد كبير على جميع المنافع االقتصادية من استخدام األصل (أصل محدد)؛
• الحق في توجيه استخدام ذلك األصل.

توضح الفقـــرة (ب9) إلى (ب 31) من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية معيار 16 إرشـــادات التطبيق 

حول تعريف عقد اإليجار. ومن بين المتطلبات األخرى، يحدد دليل التطبيق أن للعميل بشـــكل عام الحق 

في توجيه استخدام األصل من خالل امتالك حق اتخاذ القرار لتغيير الكيفية والغرض من استخدام األصل 

طوال فترة االســـتخدام. ووفًقا لذلك، في العقد الذي يحتوي على عقد إيجار، يتنقل حق اتخاذ القرار من 

صاحب األصل إلى العميل من تاريخ بداية عقد اإليجار.

إن الحق في الحصول على وصول مســـتقبلي إلـــى برمجيات المورد الذي يعمل علـــى البنية التحتية 

السحابية للمورد ال يمنح العميل في حد ذاته أي حقوق التخاذ القرار حول كيفية استخدام البرنامج وألي 

غرض - يتمتع المورد بهذه الحقوق، على ســـبيل المثال، تحديـــد كيفية ووقت تحديث البرنامج أو إعادة 

تكوينه، أو تحديد األجهزة (أو البنية التحتية) التي ســـيتم تشغيل البرنامج عليها. وبناًء على ذلك، إذا كان 

العقد ينقل للعميل فقط الحق في الحصـــول على حق الوصول إلى برمجيات التطبيق الخاص بالمورد 

خالل مدة العقد، فإن العقد ال يحتوي على عقد إيجار البرمجيات.

إرشادات بشأن عقد إيجار البرمجيات
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الحظت اللجنة الخاصة والمســـؤولة عن تفســـيرات المعايير الدولية ألعـــداد التقارير المالية أنه إذا كان 

العقـــد ينقل للعميل فقط الحق فـــي الوصول إلى برمجيات التطبيق الخاصـــة بالمورد- مزود الخدمة - 

خالل مـــدة العقد، فـــإن العميل ال يتلقى أصًال غير ملموس من البرمجيات فـــي تاريخ بدء العقد. حيث ال 

يمنح الحـــق في الوصول المســـتقبلي إلى برنامـــج المورد، في تاريـــخ بدء العقـــد، وال يمكن للعميل 

االســـتفادة على الحصول على الفوائد االقتصادية المســـتقبلية المتدفقة من البرنامج نفسه وتقييد 

وصول اآلخرين إلى تلك الفوائد.

العقـــد الذي ينقل للعميل فقط الحق في الحصـــول على حق الوصول إلى برامج تطبيقات المورد في 

المســـتقبل هو عقد خدمة. يتلقى العميل الخدمة - الوصول إلـــى البرنامج - على مدار مدة العقد. وإذا 

دفـــع العميل للمورد قبـــل أن يتلقى الخدمة، فإن هذا الدفع المســـبق يمنح العميـــل الحق في خدمة 

مستقبلية وهو أحد األصول للعميل.

توفر المتطلبات الواردة في المعايير الدولية ألعداد التقارير المالية أساًســـا مناســـًبا للكيان لحســـاب 

الرســـوم المدفوعة أو المســـتحقة لتلقي الوصول إلى برامج تطبيقات المورد فـــي البرامج كترتيبات 

خدمـــة. وبناًء علـــى ذلك، قررت اللجنة عـــدم إضافة هذه المســـألة إلى جدول أعمالهـــا الخاص بوضع 

المعايير.

إرشادات حول البرمجيات كأصل غير ملموس
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آفاق رسملة األصول غير الملموسة

وصلت األصول غير الملموســـة إلى مكانة بارزة في عالم األعمال في أواخر القرن العشرين وستستمر 

بالتأكيد في احتالل مركز الصدارة في المســـتقبل. تختلف األصول غير الملموسة بطبيعتها عن األصول 

الملموســـة (المادية والمالية).  هذه االختالفات مسؤولة عن اإلمكانات الفريدة لألصول غير الملموسة 

لتوليد قيمة اقتصادية هائلة ونمو، على مستوى الشركات وعلى المستوى الوطني. 

وقد زادت االســـتثمارات في األصول غير الملموســـة، بما فـــي ذلك البحث والتطويـــر (R&D) وتطوير 

البرمجيات، بشـــكل ملحوظ خالل العشـــرين عاًما الماضية، وظلت االستثمارات في األصول الملموسة 

(مثل المبانـــي والمرافق ومعدات المصانع) دون تغيير إلى حد كبير. وُيعزى التحول نحو االســـتثمار في 

رأس المـــال الفكري إلـــى التطورات غير المســـبوقة في تقنيـــة المعلومات واالتصـــاالت واإلنترنت 

والمنافســـة المخيفة التي سببتها عولمة الســـوق في العصر الحديث، حيث أنه ال ترتبط القيمة فقط 

بتخصيص رأس المال أو األصول الملموســـة، ولكـــن أيًضا باالبتكار والمعرفة، والتـــي تعتبر من الموارد 

الرئيسية المنتجة للثروة

وفي مؤسســـات البحـــث والتطوير، تعتبـــر األصول غير الملموســـة محرًكا رئيســـًيا لالبتـــكار والقيمة 

التنظيميـــة. كما يعد تخصيص وتوزيع الموارد غير الملموســـة قراًرا اســـتراتيجًيا مهًما للمنظمات، ويتم 

تحديد األصول غير الملموســـة كمورد رئيسي ومحركًا ألداء المؤسسة وخلق القيمة، والميزة التنافسية، 

وما تولده من قيمة للمساهمين ونمو الشركة. 

وقد تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية من أصل غير ملموس، وتشمل اإليرادات من بيع المنتجات 

أو الخدمات أو التوفير في التكاليف أو غير ذلك. والفوائد الناتجة عن اســـتخدام األصل من قبل الشركة. 

على ســـبيل المثال، قد يقلل اســـتخدام الملكية الفكرية في عملية اإلنتاج مستقبًال من تكاليف اإلنتاج

أو الخدمة المســـتقبلية بدًال من زيادة اإليرادات المستقبلية؛ (فعلى ســـبيل المثال، نظام عبر اإلنترنت 

يســـمح للمواطنين بتجديد رخص القيادة بشكل أسرع عبر اإلنترنت، سيؤدي إلى تقليل عدد الموظفين 

المطلوبين في المكتب لتأدية هذه الوظيفة مع زيادة سرعة المعالجة).

كما أن البرمجيات المرســـملة يتم رسملتها أوًال ثم يتم استهالكها بدًال من صرفها.  وسيؤدي ذلك إلى 

انخفـــاض النفقات المبلغ عنهـــا وبالتالي ارتفاع صافي الدخل، وبالمالحظة فإن قرار الرســـملة لغرض 

مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا ال يستلزم فعل الشيء نفسه لألغراض الضريبية.  نتيجة لذلك تفضل 

الشركات التي تتطلع إلى إظهار دخل صاٍف أعلى ألغراض رسملة تكاليف البرمجيات.

وقد أصـبـحــــت األصول غـيــــر الملموسة مـثـل أسـمــــاء العالمات الـتـجـاريــــة والـتـراخـيـص وعالقات 

العمالء الموردين والبراءات والـبـرامــــج المطورة بـشـكـل مـلـحــــوظ عـامـل أسـاسـي لـقـيـمـة األعمال 

في الـممـلـكــــة، ويـتـمـاشــــى ذلــــك مــــع رؤيــــة المملكة 2030 في تـنـويــــع االقتصاد الـسـعـودي. 

وسـيـسـتـمـر تـركـيـز أصـحـاب المصلحة بما في ذلــــك اإلدارة والمساهمين والـهـيـئـات الـتـنـظـيـمـيـة 

عـلــــى تـطـويـر األصل غـيــــر الملموسة في المستقبل الـقـريـب حـيـث أصـبــــح تـطـويـر هـذه األصول 

وتـنـمـيـتـهـا وحمايتها حجر أساس للحصول على أعمال رائدة وزيادة قيم رأس مالها.
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لقد أصبحت األصول غير الملموسة محددات أساســـية للقيمة الدفترية المحاسبية للشركات والسوق 

وكذلك قيمة حقوق الملكية، ومع تطور المبادئ التوجيهية الجديدة لالعتراف باألصول غير الملموسة 

وتقييمها واإلبالغ عنها. فيحتاج المديرون إلى فهم طبيعة وقيمة األصول غير الملموسة لديهم لتكون 

قادرة على تعزيز المركز التنافســـي لشركاتهم وتعظيم ثروة المســـاهمين.  والخطوة األولى في هذا 

االتجاه هي تعريف وتصنيف األصول غير الملموســـة على أساس ذلك. خصوصًا بأن هنالك 166 دولــــة 

حـالـًيــــا تعتمد عـلـى الـمعـايـيـر الـدولـيـة إلعداد الـتـقـاريـر المالية (IFRS) وغـيـرهـا مـن الـدول والجهات 

القضائية التي تسمح لشركاتها باعتمادها أو االمتثال بها.

وقد تكون محاســـبة األصول غير الملموســـة، خاصة لتلك التي يتم إنشـــاؤها داخلًيا باستخدام الموارد 

الداخلية، صعبة.  ويمكن أن تكون جوانـــب معينة من عملية االعتراف ذاتية ألنها تعتمد بطبيعتها على 

نية اإلدارة.  ويمكن أن تكون جوانب القياس األخرى أكثر دقة وقد تحتاج إلى االعتماد على أنظمة قوية 

اللتقاط البيانات.  لذلك من الضروري معالجة جميع هذه الجوانب بشـــكل كاٍف في الوقت المناســـب 

قبل أن تتخذ اإلدارة قرار "الرسملة مقابل المصروفات".

ولقد تم توثيق أهمية قيمة األصول غير الملموســـة على نطاق واســـع في الكثير من المؤلفات. في 

حين أن البحث والتطوير قد وجد دائًما أنه مرتبط باألرباح الالحقة وعوائد األســـهم، وساعد في الحصول 

على القروض والتســـهيالت المالية، باإلضافة إلى تجسير اإلستحواذات واإلندماجات للشركات والذي 

يدعم وجهة النظر القائلة بضرورة رسملة نفقات البحث والتطوير.

وختامًا ال يعفي هذا الدليل الشركات العاملة في قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة بتسجيل 

نفقات البحوث والتطوير لألصول غير الملموســـة، واالستعانة بالضوابط والمعايير النظامية المطبقة 

بالمملكة العربية الســـعودية والجهات النظامية لذلك، واستشـــارة بيوت الخبرة للمعالجة المحاسبية 

الالزمة. 

ويمكن الوصول لبيان ببيوت الخبرة المحلية ومكاتب المحاسبة القانونية المرخص لها بمزاولة المهنة؛ 

من الهيئة الســـعودية للمراجعين والمحاســـبين؛ عبر الرابط ، ويمكن التحقق من صالحية الشـــهادة من 

خالل خدمة التحقق اإللكتروني عبر الرابط  .
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