
الموجودات غیر الملموسة
تمثل الموجودات غیر الملموسة احد انواع الموجودات التي تظھر في المیزانیة العمومیة و 

تتمیز ھذه الموجودات بما یلي:

لیس لھا كیان مادي ملموس..١
عمرھا االنتاجي طویل نسبیاً یمتد الكثر من سنة..٢
المستقبلیة.عدم التأكد من منافع ھذه الموجودات.٣

تصنیف الموجودات غیر الملموسة:

تصنف الموجودات غیر الملموسة وفق الخصائص التالیة:

امكانیة التحدید: حیث توجد بعض الموجودات غیر الملموسة التي یمكن تحدیدھا .١
بصورة منفصلة عن الموجودات االخرى و موجودات غیر ملموسة ال یمكن تحدیدھا 

دات االخرى.بصورة منفصلة عن الموجو
اسلوب الحصول علیھا: حیث یمكن الحصول على موجود ملموس بمفرده او ضمن .٢

مجموعة موجودات او من خالل االندماج مع شركات اخرى او یتم اكتشافھ او تطویره 
داخلیاً بواسطة المشروع.

العمر االنتاجي: بعض الموجودات غیر الملموسة عمرھا االنتاجي محدد وفق القانون .٣
تفاقیات التجاریة و ھنالك موجودات غیر ملموسة عمرھا غیر محدد و مرتبط او اال

بعوامل اقتصادیة.
قابلیتھا لالنفصال عن الشركة: بعض الموجودات غیر الملموسة تكون منفصلة عن .٤

الشركة و یمكن التصرف بھا بشكل منفرد، و موجودات غیر ملموسة یرتبط وجودھا 
ف بھا بشكل منفصل.بوجود المشروع و ال یمكن التصر

كلفة شراء الموجودات غیر الملموسة:

تسجل الموجودات غیر الملموسة عند الحصول علیھا بالكلفة ( سعر الشراء+ مصاریف 
الشراء) حتى تصبح جاھزة لالستخدام للغرض الذي اشتریت من اجلھ.

نار و دفعت دی٧٠٠٠/ اشترت احدى الشركات براءة اختراع منتوج جدید بمبلغ ١مثال 
دینار نقداً.١٠٠٠مصاریف تسجیل براءة االختراع 

المطلوب/ تسجیل قیود الیومیة الالزمة؟



اما اذا تم الحصول على احد الموجودات غیر الملموسة عن طریق المبادلة بموجودات اخرى 
فتسجل الموجودات غیر الملموسة على اساس القیمة الدفتریة للموجودات المتنازل عنھا او 

یمتھا السوقیة ایھما اكثر وضوحاً في التحدید.ق
٢٠٠/ حصلت احدى الشركات على براءة اختراع تطویر منتوج جدید مقابل اصدار ٢مثال 

دینار و قد كانت القیمة السوقیة ١٠سھم عادي من اسھم راس المال القیمة االسمیة للسھم الواحد 
دینار.١١عند االصدار 

قیود الیومیة الالزمة؟المطلوب/ تسجیل

و في حالة الحصول على عدة موجودات غیر ملموسة بسعر واحد فتوزع كلفة الحصول 
علیھا باستخدام مفھوم ( القیمة السوقیة النسبیة )

دینار:١٠٠٠٠٠/ حصلت احدى الشركات على الموجودات غیر الملموسة التالیة بسعر ٣مثال 
دینار.٣٠٠٠٠براءة اختراع قیمتھا السوقیة .١
دینار.٤٠٠٠٠حقوق تألیف قیمتھا السوقیة .٢
دینار.٨٠٠٠٠شھرة المحل قیمتھا السوقیة .٣

المطلوب/ تسجیل قیود الیومیة الالزمة؟

اطفاء الموجودات غیر الملموسة:

و ذلك خالل یعرف االطفاء على انھ تحویل تكلفة االصول غیر الملموسة الى مصروفات 
عمر االصل االنتاجي. و بالرغم من صعوبة تحدید العمر االنتاجي لھذه االصول اال ان مجلس 

سنة، و خاللھا ٤٠معاییر المحاسبة المالیة قد حدد فترة اطفاء ھذه االصول بمدة ال تزید عن 
م یتم جعل حساب مصروفات اطفاء االصل مدیناً و حساب االصل دائناً، و ھناك من یستخد

الطریقة غیر المباشرة في التسجیل اال ان ھذا االجراء نادر االستخدام. كما یجب االشارة الى ان 
الطریقة المتبعة في احتساب و تحدید قیمة قسط االطفاء ھي طریقة القسط الثابت و من النادر 

جداً استخدام طریقة اخرى من الطرق المتعارف علیھا.

انواع الموجودات غیر الملموسة:

ھناك عدة انواع من الموجودات غیر الملموسة سوف نتطرق لبعض منھا و كما یلي:

اوالً: براءة االختراع

و ھي حقوق مطلقة صادرة عن جھات مسؤولة في الدولة تخول صاحبھا ان یكون 
المستخدم الوحید لما تم اختراعھ و تسجیلھ و حصل على براءة اختراع بھ، و عادة ما تكون 

ة یحمي فیھا القانون صاحب براءة االختراع من اي اعتداء على حقوقھ تمثل العمر ھناك فتر
االنتاجي لبراءة االختراع، و یتم تحدید العمر االنتاجي لبراءة االختراع بموجب نصوص 

سنة في حین یكون ١٥القوانین الصادرة في كل بلد، فعلى سبیل المثال في العراق یكون عمرھا 
لوالیات المتحدة االمریكیة، و ذلك ابتداءاً من تاریخ تقدیم الطلب للحصول سنة في ا١٧عمرھا 



على ھذه البراءة، و یكون ھذا العمر ثابت سواء استخدمت براءة االختراع من قبل جھة واحدة 
او عدة جھات فاذا تم شراء براءة اختراع من جھة معینة بعد استخدامھا لعدد من السنین فان 

فیھا براءة االختراع تطرح من العمر االنتاجي االجمالي.المدة التي استخدمت

١٠٠٠٠٠اشترت شركة البصرة الصناعیة براءة االختراع بمبلغ ٢٠١٥/ ١/١/ في ٤مثال 
سنة.٢٠دینار و بعمر انتاجي 

؟٢٠١٥المطلوب/ اثباد قیود الشراء و قیود االطفاء لسنة 

ریة براءة اختراع منتج معین من شركة اشترت شركة االتحاد التجا١/٥/٢٠١٥/ في ٥مثال 
سنوات قبل ٥دینار علماً ان براءة االختراع كانت قد استخدمت لمدة ٢٤٠٠٠اخرى بمبلغ 

بیعھا لشركة االتحاد.
؟٢٠١٥المطلوب/ اثبات القیود الالزمة للشراء و االطفاء لسنة 

ثانیاً: العالمة التجاریة
او ایة وسیلة یلجأ الیھا الشخص المنتج او الموزع ھي عبارة عن حرف او كلمة او رمز 

بغرض تمییز بضاعتھ عن بضاعة االخرین. و تعتبر العالمة التجاریة اصل غیر ملموس تعود 
ملكیتھ لمن یقوم باكتشافھ او شراءه وفق الطرق المعتادة، و ال یجوز الي جھة استغاللھا بدون 

المة التجاریة من االصول غیر محددة العمر ما اذن مسبق من قبل المالك االصلي، و تعتبر الع
لم یصدر قانون او تعلیمات بخالف ذلك، و تتحدد تكلفة العالمات التجاریة على اساس سعر 
شرائھا مضافاً الیھا كافة المصاریف الضروریة للحصول علیھا. و یتم معالجة تكلفة العالمة 

صروف على الفترات المحاسبیة، على التجاریة عند الشراء عن طریق رسملتھا و اطفاؤھا كم
ان ال تزید المدة عن اربعین عاماً، اما في حالة التوقف عن استخدامھا الي سبب فیجب اطفاء 
كافة التكالیف المتبقیة و تحمیلھا على ایرادات الفترة التي تم التوقف خاللھا عن االستخدام. اما 

تعزیز سمعة العالمة التجاریة كالحمالت المصروفات التي تنفقھا الوحدة االقتصادیة في سبیل
االعالنیة فتعالج في اغلب االحیان كمصاریف ایرادیة.

٥٠٠٠اشترت شركة البصرة عالمة تجاریة الحد منتوجاتھا بمبلغ ١/١/٢٠٠٥/ في ٦مثال 
سنة، و خالل ٤٠دینار، و قد قدر عمرھا ٥٠٠تسجیلھا و اشھارھا مبلغ دینار و انفقت الجل

دینار كحملة اعالنیة عن العالمة التجاریة في الصحف ١٠٠٠نفس السنة صرفت الشركة مبلغ 
و المجالت، اال انھ في نھایة السنة العاشرة توقفت الشركة عن استخدام العالمة التجاریة نتیجة 

تحقیق االرباح.توقفھا عن االسھام في 
المطلوب/

احتساب تكلفة العالمة التجاریة و اثباتھا في الدفاتر، مع اثبات مصاریف الحملة .١
االعالنیة.

و اثباتھ في الدفاتر.٢٠٠٥احتساب قسط االطفاء لسنة .٢



و اثباتھ في الدفاتر، و اثبات المعالجة المحاسبیة ٢٠١٤احتساب قسط االطفاء لسنة .٣
المة التجاریة.لتخلي الشركة عن الع

ثالثاً: حقوق النشر و التألیف
ھي حقوق تعطي لصاحبھا ان كان مؤلفاً او رساماً او موسیقیاً الحق فیما توصل الیھ من 
مؤلف او لوحة او غیرھا و ھذه الحقوق یمكن بیعھا او شراؤھا. و عند الحصول على ھذه 
الحقوق تسجل بالكلفة ( سعر الشراء + المصروفات الالزمة للشراء) على ان تطفى ھذه 

العمر االنتاجي او العمر القانوني ایھما اقل و بطریقة القسط الثابت و الحقوق على اساس 
الطریقة المباشرة بالتسجیل.

رابعاً: مصروفات التأسیس
و ھي مصاریف تنفق عند تأسیس الشركة و خاصة الشركات المساھمة مثل تكالیف اعداد 

عن طریق المصارف و عقد الشركة و نظامھا الداخلي و تكالیف اصدار االسھم و بیعھا
غیرھا، حیث تسجل الشركة جمیع ھذه المصاریف و تجمع في حساب واحد ھو حساب 
مصاریف التأسیس و التنظیم، و ھو احد حسابات الموجودات غیر الملموسة تمتد منفعتھ الكثر 

سنوات و بطریقة ٥من سنة حیث تطفأ ھذه المصروفات على اساس عمر انتاجي ال یتجاوز 
ثابت.القسط ال

خامساً: شھرة المحل
و ھي احد االنواع المتمیزة للموجودات غیر الملموسة و یقصد بھا قدرة الشركة على 
تحقیق ارباح تفوق ارباح المشاریع المماثلة، و ان ھذه القدرة ناتجة عن تفاعل عدة عوامل من 

اھمھا:
وجود كادر اداري متمیز و تعامل جید مع الزبائن..١
كز مالي قوي.و جود مر.٢
وجود مكانھ استراتیجیة متمیزة..٣

و لغرض تسجیل شھرة المحل في السجالت المحاسبیة و اظھارھا في المیزانیة العمومیة 
یجب تقدیر قیمتھا اذ ان ھناك طریقتان لتقدیر قیمة شھرة المحل ھما:

طریقة التقییم الشامل: بموجب ھذه الطریقة یتم تقییم جمیع الموجودات و المطلوبات و .١
عادًة تستخدم ھذه الطریقة في حالة ضم او شراء شركات حیث تحتاج الشركة المشتریة 

الى تقدیر قیمة شھرة المحل للشركة المشتراة و یتم ذلك باتباع الخطوات التالیة:
ة للموجودات وفق المعادلة التالیة:احتساب صافي القیمة السوقی.أ

مجموع القیم السوقیة للمطلوبات–صافي القیمة السوقیة للموجودات = مجموع القیم السوقیة للموجودات 



طرح صافي القیمة السوقیة للموجودات من كلفة الشراء و الفرق یعتبر شھرة محل .ب
الشركة المشتراة:

لسوقیة للموجوداتصافي القیم ا–شھرة المحل = كلفة الشراء 

قامت شركة البصرة التجاریة بشراء شركة االتحاد و ادماجھا معھا، ١٥/١/٢٠١٦/ في ٧مثال 
كاالتي:٣١/١٢/٢٠١٥و كانت قائمة المركز المالي لشركة االتحاد في 

شركة االتحاد
قائمة المركز المالي

المطلوباتالموجودات
٥٠٠٠٠الصندوق                         
٢٥٠٠٠٠المصرف                         
٣٥٠٠٠٠المدینون                          
٧٥٠٠٠٠المخزون                         
١٩٠٠٠٠٠االصول طویلة االجل           

 ------------
٣٣٠٠٠٠٠مجموع االصول                 

٨٠٠٠٠٠متداولة                مطلوبات
١٧٠٠٠٠٠رأس المال                       
٨٠٠٠٠٠االرباح المحتجزة                

 ------------
٣٣٠٠٠٠٠

دینار الى شركة االتحاد. ٢٥٠٠٠٠٠و قد تم االتفاق على ان تقوم شركة البصرة بدفع مبلغ 
المطلوب/ تحدید قیمة شھرة المحل و ذلك باستخدام طریقة التقییم الشامل؟ علماً ان تقدیرات 

الخبراء للقیمة السوقیة الصول شركة االتحاد كانت كما یلي:

المبلغالبیان
تداولة:الموجودات الم

الصندوق 
المصرف
المدینون
المخزون

٥٠٠٠٠
٢٥٠٠٠٠
٣٥٠٠٠٠
٧٢٠٠٠٠

١٣٧٠٠٠٠مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات الثابتة:

معدات
مكائن
مباني

اراضي

٥٠٠٠٠
٤٠٠٠٠٠
٥٠٠٠٠٠
٧٥٠٠٠

١٠٢٥٠٠٠مجموع الموجودات الثابتة
)٨٠٠٠٠٠(المطلوبات المتداولة

١٥٩٥٠٠٠القیمة السوقیة لصافي موجودات الشركة



طریقة الدخل غیر االعتیادي: بموجب ھذه الطریقة یتم تقدیر شھرة محل الشركة المشتراة .٢
على اساس الدخل او االرباح فوق االعتیادیة التي تحققھا الشركة و باتباع الخطوات التالیة:

ارباح سنوات سابقة و من خالل متوسط تقدیر االرباح السنویة المستقبلیة باستخدام .أ
ارباح السنوات السابقة.

احتساب االرباح االعتیادیة للشركة المشتراة عن طریق معدل الربح االعتیادي .ب
للصناعة.

معدل الربح االعتیادي للصناعة× االرباح االعتیادیة= القیم السوقیة الصافیة للموجودات 
احتساب االرباح فوق االعتیادیة..أ

االرباح االعتیادیة–االرباح فوق االعتیادیة = االرباح المستقبلیة 
د.  اختیار معدل خصم مناسب لخصم االرباح فوق االعتیادیة و الوصول الى قیمة شھرة      

المحل للشركة المشتراة.

معدل الخصم المناسب÷ قیمة شھرة المحل = االرباح فوق االعتیادیة 

اشترت شركة میسان جمیع االسھم المصدرة لشركة الخلیج ذات ١/١/٢٠١٥/ في ٨مثال 
السمعة الجیدة في السوق و ذلك بھدف دمجھا معھا و كانت قائمة المركز المالي لشركة الخلیج 

في تاریخ الشراء كما یلي:

شركة الخلیج
قائمة المركز المالي

المطلوباتالموجودات
٥٠٠٠٠المصرف                     

٧٠٠٠٠لمدینون                      ا
٨٤٠٠٠المخزون                     
٢٠٠٠٠٠صافي المباني                
١٠٦٠٠٠صافي المكائن                

١١٠٠٠٠دائنون                        
٢٠٠٠٠٠راس المال                   
٢٠٠٠٠٠االرباح المحتجزة            

٥١٠٠٠٠االجمالي                     ٥١٠٠٠٠االجمالي

دینار عن عملیة الشراء و ٨٠٠٠٠٠و بعد مفاوضات بین الشركتین دفعت شركة میسان مبلغ 
كانت القیمة السوقیة لموجودات و مطلوبات شركة الخلیج كما یلي:

دینار، صافي المباني ٢٤٤٠٠٠دینار، المخزون ٧٠٠٠٠دینار، المدینون ٥٠٠٠٠المصرف 
دینار.١١٠٠٠٠دینار، الدائنون ١٤٦٠٠٠دینار، صافي المكائن ٣٠٠٠٠٠

و قد كانت ارباح شركة الخلیج خالل الخمس سنوات السابقة كما یلي:
، ٢٠١٢دینار لسنة ٢٢٠٠٠٠، ٢٠١١دینار لسنة ١١٠٠٠٠، ٢٠١٠دینار لسنة ١٢٠٠٠٠
.٢٠١٤لسنة ١٦٠٠٠٠، ٢٠١٣دینار لسنة ١٤٠٠٠٠

% و معدل الخصم ١٥و ان معدل الربح االعتیادي للصناعة التي تعمل فیھا شركة الخلیج 
%.٢٥المناسب 



المطلوب/ تقدیر قیمة شھرة المحل بطریقة التقییم الشامل و طریقة الدخل فوق العادي و اثبات 
قیود الشراء؟

التي قدرت قیمتھا السوقیة في / اشترت شركة ذي قار اصول و خصوم شركة المثنى و ٩مثال 
تاریخ الشراء كما یلي:

دینار، صافي ٢٥٠٠٠٠دینار، المخزون ١٥٠٠٠٠دینار، المدینون ١٠٠٠٠٠الصندوق 
دینار.١٥٠٠٠٠دینار، الدائنون ٤٠٠٠٠٠الموجودات الثابتة 

دینار عن عملیة الشراء و ان معدل ربح ٨٠٠٠٠٠فاذا علمت ان شركة ذي قار دفعت مبلغ 
٩٠٠٠٠% في حین ان متوسط ارباح شركة المثنى للسنوات السابقة ١٠الصناعة االعتیادي 

%.٢٥دینار و ان معدل الخصم المناسب 
المطلوب/ تقدیر قیمة شھرة المحل لشركة المثنى و تسجیل قید الشراء باستخدام طریقة التقییم 

الشامل مرة و طریقة الدخل غیر االعتیادي مرة اخرى؟

اشترت شركة میسان جمیع االسھم المصدرة لشركة االتحاد ذات ١/١/٢٠١٥/ في ١٠مثال 
السمعة الجیدة في السوق و ذلك بھدف دمجھا معھا و كانت اصول و خصوم شركة االتحاد في 

تاریخ الشراء كما یلي:
٥٠٠٠٠دینار، المصرف ٣٠٠٠٠دینار، اوراق دفع ٩٠٠٠٠دینار، مدینون ٨٠٠٠٠دائنون 
دینار، صافي ٨٠٠٠٠دینار، احتیاطیات ١٢٠٠٠٠دینار، قروض ١٨٤٠٠٠مخزون دینار، ال
دینار، ١٠٠٠٠٠دینار، االرباح المحتجزة ١٠٦٠٠٠دینار، صافي المكائن ٢٠٠٠٠٠المباني 

دینار.٢٢٠٠٠٠راس المال 
دینار عن عملیة الشراء و ١٠٠٠٠٠٠و بعد مفاوضات بین الشركتین دفعت شركة میسان مبلغ 

القیمة السوقیة المتفق علیھا لبعض موجودات شركة االتحاد كما یلي:كانت 
دینار.١٣٠٠٠٠دینار، صافي المكائن ٢٣٠٠٠٠دینار، صافي المباني ٢٥٠٠٠٠المخزون 

و قد كانت ارباح شركة الخلیج خالل الخمس سنوات السابقة كما یلي:
، ٢٠١٢دینار لسنة ١٢٠٠٠٠، ٢٠١١دینار لسنة ١٦٠٠٠٠، ٢٠١٠دینار لسنة ١٥٠٠٠٠
.٢٠١٤لسنة ١٧٠٠٠٠، ٢٠١٣دینار لسنة ١٥٠٠٠٠

% و معدل الخصم ٢٠و ان معدل الربح االعتیادي للصناعة التي تعمل فیھا شركة الخلیج 
%.١٥المناسب 

المطلوب/ تقدیر قیمة شھرة المحل بطریقة الدخل غیر االعتیادي و اثبات قیود الشراء؟


