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 األمثلة التوضيحية 

 
 ( ولكنها ال تمثل جزءًا منه .23هذه األمثلة معيار المحاسبة المصرى رقم )ترافق 

 
 تقييم األعمار اإلنتاجية لألصول غير الملموسة 

 
 ( .23تقدم اإلرشادات التالية أمثلة حول تحديد العمر اإلنتاجى لألصل غير الملموس وفقًا لمعيار المحاسبة المصرى رقم )

 
تصف كل من األمثلة التالية أصاًل غير ملموس مشترى ، والظروف والحقائق المحيطة بتحديد عمره اإلنتاجى ، والمحاسبة الالحقة 

 على أساس ذلك التحديد .
 

 : قائمة عمالء مشتراه  ( 1مثال )
 

ادرة على الحصول على منافع من عمالء وتتوقع أن تكون ق قائمةتقوم شركة تسويق عبر البريد المباشر بشراء  الحالة    :
 المعلومات الواردة فى القائمة لمدة سنة واحدة على األقل ، ولكن ال تزيد عن ثالث سنوات .

شهرًا وبالرغم  18قائمة العمالء خالل أفضل تقدير لإلدارة على مدار عمرها اإلنتاجى ، مثاًل قيمة يمكن أستهالك  المعالجة  :
لبريد المباشر قد تنوى إضافة أسماء عمالء ومعلومات أخرى إلى القائمة فى المستقبل من أن شركة التسويق عبر ا

، إال أن المنافع المتوقعة من قائمة العمالء المشتراه ترتبط فقط بالعمالء الموجودين فى تلك القائمة فى تاريخ 
( " 31بة المصرى رقم )شرائها . ويتم مراجعة قائمة العمالء فيما يخص اإلضمحالل وفقًا لمعيار المحاس

أضمحالل قيمة األصول " من خالل تقييمها فى نهاية كل فترة مالية لدراسة ما إذا كان هناك أى مؤشر على 
 قائمة العمالء .إمكانية إضمحالل قيمة 

 
  عاما   15براءة أختراع مشتراه وتنتهى خالل :  ( 2مثال )

 
  15لتقنية المشمولة ببراءة األختراع مصدرًا لتدفقات نقدية واردة صافية لمدة يتوقع أن يكون المنتج الذى تحميه ا الحالة    :

من القيمة العادلة  %60سنوات مقابل  5على األقل . ولدى المنشأة إلتزام من طرف ثالث بشراء تلك البراءة خالل 
 .سنوات  5بيع البراءة خالل  ةللبراءة فى التاريخ الذى تم شراؤها فيه ، وتنوى المنشأ

قيمة متبقية تساوى القيمة  معسنوات وهى عمرها اإلنتاجى لدى المنشأة ،  5يمكن استهالك قيمة البراءة على مدار  المعالجة  :
من القيمة العادلة للبراءة فى تاريخ شرائها . ويمكن أيضًا مراجعة البراءة فيما يخص  %60الحالية بمقدار 

( من خالل تقييمها فى نهاية كل فترة مالية لدراسة ما إذا 31لمصرى رقم )إضمحالل القيمة وفقًا لمعيار المحاسبة ا
 كان هناك أى مؤشر على إمكانية إضمحالل قيمتها .
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  عاما   50حقوق تأليف مشتراه ذات عمر قانونى متبقى مدته :  ( 3مثال )

 
المحمية بحقوق التأليف ستولد تدفقات نقدية  تحليل عادات العمالء واتجاهات السوق دلياًل على أن المواديبين  الحالة    :

 عامًا فقط . 30داخلة صافية لمدة 
عامًا . ويمكن أيضًا مراجعة حقوق  30ستهالك قيمة حقوق التأليف على مدار عمرها اإلنتاجى المقدر بمدة يمكن ا المعالجة  :

خالل تقييمها فى نهاية كل فترة  ( من31التأليف فيما يخص اإلضمحالل وفقًا لمعيار المحاسبة المصرى رقم )
 إضمحالل قيمتها .مالية لدراسة ما إذا كان هناك أى مؤشر على إمكانية 

 
 سنوات عشرترخيص بث مشترى ينتهى خالل :  ( 4مثال )

 
ا سنوات إذا قامت المنشأة بتوفير مستوى متوسط من الخدمة على األقل لعمالئه 10يتم تجديد ترخيص البث كل  الحالة    :

لتزمت بالمتطلبات التشريعية ذات الصلة . ويمكن تجديد الترخيص لفترة غير محددة بتكلفة متدنية . وقد تم  وا 
الترخيص لفترة غير محددة وتدعم  بإمكانها تجديدأن المنشأة المشتريه  وترىث شراء . دتجديده مرتين قبل أح

ض شديد على تجديد الترخيص . وال يتوقع أن يتم أعتراأى يكن هناك  لم،  األدلة قدرتها على ذلك . تاريخياً 
وقت فى المستقبل المنظور . لذلك ، من المتوقع أن أى استبدال التقنية المستخدمة فى البث بتقنية أخرى فى 

 يساهم الترخيص فى التدفقات النقدية الواردة الصافية للمنشأة لفترة غير محددة .
لى أنه ذو عمر إنتاجى غير محدد ألنه من المتوقع أن يساهم فى التدفقات النقدية يمكن معاملة ترخيص البث ع المعالجة  :

الواردة الصافية للمنشأة لفترة غير محددة . لذلك ، ال يتم أستهالك قيمة الترخيص حتى يتم تحديد عمر إنتاجى له. 
ًا لدراسة ما إذا كان هناك ( سنوي31ويتم اختبار إضمحالل قيمة الترخيص وفقًا لمعيار المحاسبة المصرى رقم )

 .مؤشر على إمكانية إضمحالل قيمته 
 

 ( 4تراخيص البث فى مثال ):  ( 5مثال )
  

قررت سلطة الترخيص الحقًا بأنها لن تقوم بتجديد تراخيص البث بعد اآلن ، ولكنها ستعرض التراخيص للمزايدة .  الحالة    :
سنوات قبل أن ينتهى .  3خيص ، يبقى لترخيص بث المنشأة مدة وفى الوقت الذى تم فيه أتخاذ قرار سلطة التر 

 وتتوقع المنشأة أن يستمر الترخيص فى المساهمة فى التدفقات النقدية الواردة الصافية حتى ينتهى الترخيص .
ى ، يتم استهالك ال يمكن تجديد ترخيص البث بعد اآلن ، فإن عمره اإلنتاجى ال يعد غير محدد . وبالتال هحيث أن المعالجة  :

سنوات ويتم اختباره مباشرة فيما يخص إضمحالل  3قيمة الترخيص المشترى خالل عمره اإلنتاجى المتبقى ومدته 
 .(31القيمة وفقًا لمعيار المحاسبة المصرى رقم )
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  حق تسيير خطوط جوية مشترى بين مدينتين ينتهى خالل ثالث سنوات  :  ( 6مثال )

 
يمكن تجديد حق تسيير الخطوط كل خمس سنوات ، وتنوى المنشأة المشترية أن تلتزم بالقوانين واألنظمة المعمول  الحالة    :

بها للتجديد . ويتم بشكل روتينى منح تجديدات حق تسيير الخطوط بأقل تكلفة وتم تجديدها تاريخيًا عندما إلتزمت 
وتتوقع المنشأة المشترية تقديم الخدمات لفترة غير محددة  شركة الخطوط الجوية بالقوانين واألنظمة المعمول بها .

ر ، بات المطاا) بو        أن تبقى البنية التحتية الداعمة ذات العالقة  تين من مطاراتهما المركزية وتتوقعبين المدين
يجارات مرافق مب حق تسيير  انى المطار(  فى مكانها فى تلك المطارات طالما أنها ال تزال تملكوالمنافذ ، وا 
 والتدفقات النقدية تلك اإلفتراضات . بالخطوط . ويدعم تحليل الطل

فى تقديم الخدمة الجوية لفترة غير محددة بين  ألن الحقائق والظروف تدعم قدرة المنشأة المشترية على االستمرار المعالجة  :
ذو عمر إنتاجى غير محدد . لذلك ،  المدينتين ، يتم معاملة األصل غير الملموس المرتبط بحق تسيير على أنه 

ال يتم استهالك قيمة حق تسيير الخطوط حتى يتم تحديد عمر إنتاجى له . ويتم إختباره فيما يخص إضمحالل 
كان هناك مؤشر على إمكانية إذا ( بشكل سنوى ودراسة ما 31القيمة وفقًا لمعيار المحاسبة المصرى رقم )

 إضمحالل قيمته.
 

الذى استحوذ على الحصة المة تجارية مشتراه ومستخدمة لتحديد وتمييز المنتج اإلستهالكى الرئيسى ع:    ( 7مثال )
  الرئيسية فى السوق فى السنوات الثمانية الماضية

سنوات بتكلفة متدنية .  10سنوات ، ولكنه قابل للتجديد كل  5تملك العالمة التجارية عمرًا قانونيًا متبقيًا مدته  الحالة    :
وتنوى المنشأة المشترية تجديد العالمة التجارية بشكل مستمر وتدعم األدلة قدرتها على ذلك . ويقدم تحليل كل من 
دراسات دورة حياة المنتج و اتجاهات السوق واإلتجاهات التنافسية والبيئية ، و فرص توسيع العالمة ، دلياًل على 

 خلة صافية للمنشأة المشترية لفترة غير محددة .دانقدية أن منتج العالمة التجارية سيولد تدفقات 
يمكن معاملة العالمة التجارية على أنها ذات عمر إنتاجى غير محدد ألنها من المتوقع أن تساهم فى التدفقات  المعالجة  :

د عمر النقدية الواردة الصافية لفترة غير محددة . لذلك ، ال يتم أستهالك قيمة العالمة التجارية حتى يتم تحدي
( بشكل 31إنتاجى لها . ويمكن أن يتم أختبارها فيما يخص إضمحالل القيمة وفقًا لمعيار المحاسبة المصرى رقم )

 سنوى لدراسة ما إذا كان هناك مؤشر على إمكانية إضمحالل قيمتها .
 

 سنوات والتى تميز منتج إستهالكى رئيسى 10عالمة تجارية مشتراه قبل :    ( 8مثال )
 

أعتبرت العالمة التجارية على أنها ذات عمر إنتاجى غير محدد عندما تم شراؤها ألنه كان من المتوقع أن يولد  ة    :الحال
منتج العالمة التجارية تدفقات نقدية واردة صافية لفترة غير محددة . إال أن منافسة غير متوقعة دخلت مؤخرًا إلى 

. وتقدر المنشأة أن التدفقات النقدية الواردة الصافية المولدة من  السوق وستقلل من المبيعات المستقبلية للمنتج
فى المستقبل المنظور . ولكن تتوقع المنشأة أن يستمر المنتج فى توليد  %20خالل المنتج ستكون أقل بنسبة 

 محددة بتلك المبالغ المخفضة. قدية الواردة الصافية لفترة غيرالتدفقات الن
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خفاض المقدر فى التدفقات النقدية الواردة الصافية المستقبلية ، تحدد المنشأة بأن المبلغ القابل لإلسترداد نتيجة لإلن المعالجة  :
المقدر للعالمة التجارية هو أقل من مبلغها المسجل . ويتم االعتراف بخسارة إضمحالل القيمة . وألنه ال يزال 

فإنه ال يتم أستهالك قيمتها ولكن يتم اختبار إضمحالل قيمتها يعتبر أن للعالمة التجارية عمرًا إنتاجيًا غير محدد ، 
إمكانية إضمحالل ؤشر على كل سنوى لدراسة ما إذا كان هناك م( بش31وفقًا لمعيار المحاسبة المصرى رقم )

 قيمتها .
 

 عالمة تجارية لخط من المنتجات تم شراؤها قبل عدة سنوات فى عملية تجميع أعمال :    ( 9مثال )
من  عامًا مع العديد 35المشتراه تنتج خط من المنتجات لمدة فى وقت عملية تجميع األعمال ، كانت المنشأة  حالة    :ال

بالشراء ، توقعت المنشأة المشترية اإلستمرار فى  اإلندماجالنماذج الجديدة المطورة التى تحمل العالمة . وفى تاريخ 
ة متعددة أنه لم يكن هناك حد للفترة التى تساهم فيها العالمة التجارية إنتاج الخط ، وأشار تحليل لعوامل اقتصادي

فى التدفقات النقدية الواردة الصافية . ونتيجة لذلك ، لم تقم المنشأة المشترية بإستهالك قيمة العالمة التجارية . 
 ولكن اإلدارة قررت مؤخرًا إيقاف إنتاج خط المنتج خالل السنوات األربع القادمة .

حيث أنه لم يعد العمر اإلنتاجى للعالمة التجارية غير محدد ، يتم إختبار المبلغ المسجل للعالمة التجارية فيما  لمعالجة  :ا
( ويتم إستهالك قيمته خالل عمره اإلنتاجى 31يخص إضمحالل القيمة وفقًا لمعيار المحاسبة المصرى رقم )

 سنوات . 4المتبقى ومدته 
 


