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   المقدمة
عد  بالرغم من بُ ف  .شھدت دول العالم تحوالٍت كبیرةٍ خالل العقود الماضیة كنتیجة للتطورات التقنیّة المتسارعة

  ت المسافا  تالشيإلى    التقنیاتتزاید وتیرة استخدام البرمجیات وأجھزة الحاسوب وغیرھا من    أدى  ،المسافات 
الشبكة الدولیة    منھاعبر شبكات عالمیة  وتزاید  والتواصل تحقق    االتصال وھذا    ،المتعاملینبین    التواصل  تعزیزو

 .للمعلومات

جوھریة وجذریة   تحوالت  أحدثتثورة رقمیة  إلى  الدولیة للمعلومات  الشبكة  في استخدام  االنتشار الكبیر  أدى  
أو اقتصاد    ، الرقمي  االقتصاد عرف بیُ جدید  اقتصادي  نظام    ورسخت أسس،  النُظم   وغیّرت االقتصاد  في ھیكل  

  ، لیشمل العدید من القطاعات االقتصادیة  ھااتسع نطاقعنھ أثار ملموسة    وھو ما نتج  ،الشبكة العنكبوتیة العالمیة
  والمؤسساتاألفراد    مكنو  مستویات الرفاه االقتصادي   ھذا النظام كما عزز      .التجاریة، واإلدارة العامة  عمالاألو

بینھم    التواصل  من ا   الشراء  اتقرار  واتخاذجراء مقارنات األسعار  إلفیما  المنتجات والخدمات    رختیابالتالي 
فرضھا التطور البشري في مجاالت    حتمیةً   ضرورةً بات التحول الرقمي ترفاً أو خیاراً، بل لم یعد     .لھم   األنسب
     .احتیاج اإلنسان دائماً إلى بلوغ ما ھو أفضلعززھا الرقمیة، و التقنیات

التي تتطلب التعامل معھا لتعظیم الفائدة والتقلیل  إن أي تطور ھیكلي یصاحبھ العدید من الفرص وكذلك التحدیات  
السلبیة.   تأثیراتھا  الورقة  لقيتفي ھذا اإلطار،  من  التي صاحبت ظھور    ھذه  المتنامیة  التحدیات  الضوء على 

  الرقمیة وآلیات لشركات والمؤسسات  بام ذات الصلة  الرقمي على البیانات المالیة والمحاسبیة والقوائ  االقتصاد
زال  یوتداعیاتھا الزالت مستمرة ومتزایدة وأغلبھا ال   فریدٍة   تحدیاتٍ   باعتبارھااإلفصاح والعرض المناسبة لھا  

 محل النقاش والدراسة. 

الصدد، ھذا  البیانات    في  ونزاھة  وطبیعة  كفایة  والمحاسبیة  تؤثر  القرارات  المالیة  على  عنھا  اإلفصاح  وآلیة 
والسیاسات    االستثماریة القواعد  تطویر  یستلزم  مما  وتخصیصھا،  الموارد  توجیھ  وعلى  والمالیة  واإلداریة 

التي بزغت في سیاق االقتصاد الرقمي  والمعاییر المالیة الدولیة لتشمل التعامل مع خصوصیة بیانات الشركات  
  ، والدولیة  المالیةالناشئة عن ممارسة أعمالھا وأنشطتھا عبر األسواق    تزاماتوااللاً على طبیعة أصولھا  ستأسی 

      ص.من خالل تقنیات رقمیة متزایدة التطور وبالغة التعقید والتخص

 مفھوم االقتصاد الرقمي وأھم خصائصھ وأدواتھ  :أوالً 

 مفھوم االقتصاد الرقمي  . 1

المستخدم  االقتصاد "   مفھوم   إن إلى    الرقمي"  یشیر  حالیاً  (أي    عملیةبكثرة  الرقمي  الواسع    ستخدام االالتحّول 
للمعلومات   الدولیة  انتشاراً    تأصبحالتي  للتقنیات والشبكة  القطاعاتوتأثیراً  أكثر  الحیویة وخاصةً    في جمیع 

االقتصاد    "دیلویت" المتخصصة في تقدیم الخدمات االستشاریة،  شركةعرفت    من جانبھا،  .)1(منھا)  االقتصادیة
الشبكة نشاط اقتصادي یربط بین مالیین الناس والشركات واألجھزة والبیانات والعملیات یومیاً عبر  "الرقمي بأنھ  

الزیادة  الرقمي، بما یعني استمرار    لالقتصادفائق السرعة العمود الفقري    االتصالیعتبر     ."الدولیة للمعلومات
عبر    االتصالفي   واآلالت  والمؤسسات  الناس  للمعلوماتالشبكة  بین  وإنترنت    الدولیة  المحمولة  والھواتف 

 . )2(األشیاء

بكونھ   لالقتصاد الرقمي  والتنمیة  االقتصاديالتعریف المقترح من قِبل منظمة التعاون    اإلشارة إلىكذلك  یمكن  
المدخالت الرقمیة بما في ذلك التقنیات، والبُنیة التحتیة   استخدام   التي تعتمد على  االقتصادیةیمثّل "جمیع األنشطة  

مدخالت رقمیة على دعمھا وتعزیزھا بشكل   استخدام التي یساعد األنشطة والخدمات الرقمیة، والبیانات أو تلك  
 .)3("والقطاع الحكوميكبیر، بما یشمل جمیع المنتجین والمستھلكین 

 
 البوابة الرسمیة لحكومة دولة اإلمارات العربیة المتحدة، االقتصاد الرقمي.   لمزید من التفاصیل یمكن الرجوع إلى  )1(
 .  المرجع السابق ذكره )2(
 . المرجع السابق ذكره )3(
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على   أن  سبق،  ما  بناًء   " األساسيالتعریف  "  یتضمن  حداھماإالرقمي    لالقتصادتعریفات  عدة    ثمةنالحظ 
 (Core definition)  األنشطة    یحتويالذي وخدمات    االقتصادیةعلى  وسلع  الرقمي  المحتوى  لمنتجي 

إلى األنشطة   إضافةً   الذي یشتمل  (Narrow definition)  "التعریف الضیق"وتقنیة المعلومات، و  االتصاالت
، فیما على مدخالت رقمیة  بصورة أساسیة  التي تعتمد  االقتصادیةاألنشطة    "التعریف األساسي"المتضّمنة في  

" إلى)  (Wide definition  "الواسع  التعریفیشتمل  التعریفین    االقتصادیةاألنشطة    إضافةً  وفق  المتضمنة 
بشكل  المُ   االقتصادیةاألنشطة    علىالسابقین،   الرقمیة  ستخدامبإكبیر  حفزة  یُمكن    .المدخالت  تعریف  بینما 

الٌمحفزة    المجتمعیةالتفاعالت    الذي یشتمل على كافةالمنظور األوسع واألشمل  بكونھ یمثل    " المجتمع الرقمي"
 .  )4(من خالل الرقمنة

 الرقمي   االقتصادخصائص . 2

بشكل آمن   متطلبات حمایتھا وحفظھا  لبیانات باإلضافة الىالواسع ل  واالنتشارالتطور المستمر والمتالحق  إن  
بإجراءات   یعرف  ما  المعلوماتيوھو  ھذه    تطبیقإلى  إضافة    ،األمن  تسخیر  شأنھا  من  التي  اإلستراتیجیات 

نتج عن  .  الرقمي  االقتصاد  دعائم أبرز  من    یُعتبران  المعلومات وتحلیلھا وتفسیرھا بشكٍل فعّال لمتخذي القرار
أصبح األمن الخاص بالمعلومات أو ما ثم   ومنمن البیانات،  كبیرة الحجم بین كمیاٍت   وثیق ومتداخل ذلك ترابطٌ 

البیانات    ضرورةً سیبراني  بال باألمن  یعرف   ھذه  على  كبیرة  للحفاظ  قیمة  ذات  باتت    االقتصادإطار  في  التي 
  .الرقمي

الرقمي، حیث تشّكل أساس تبادل المعرفة التي یقوم علیھا النظام الرقمي    لالقتصادتمثل العمود الفقري  البیانات  ف
إلنتاج السلع والخدمات الرقمیة. وھذا الدور الجدید    اقتصاديعامل  أھم  بمثابة رأس المال ونھا  إ بأكملھ، حیث  

توقع  في ھذا اإلطار،  .  )5(  وكذلك على مستقبل الحوسبةللمؤسسات  التنافسیة    اتللبیانات لھ آثار على اإلستراتیجیّ 
،  " اقتصاد البیانات الجدید"بعنوان    "اقتصادیة دبي"بالشراكة مع    "دبي للمستقبل"تقریر حدیث أصدرتھ مؤسسة  

ملیار دوالر   243.4إلى  ،2020ملیار دوالر في عام    70.5قیمة سوق البیانات الضخمة عالمیاً من نحو    ارتفاع
من الناتج المحلي اإلجمالي   في المائة  10و  في المائة  7یشكل ما بین    أن ھذا القطاع علماً و،  2027بحلول عام  

  كبیرةً   لعدد من االقتصادات المتقدمة مثل ألمانیا والمملكة المتحدة وھولندا، حیث تكتسب البیانات المفتوحة أھمیةً 
 . لدورھا المحوري في تعزیز جھود الحكومات لبناء اقتصاٍد معرفي ذكي ومتطور

یانات الضخمة ونظم تحلیلھا نمواً مطرداً على مستوى العالم، فیما تشكل عملیات جمع البیانات  ویشھد سوق الب 
تقلیدیة   مبتكرة غیر  أعمال  ونماذج  جدیدة  وأسواقاً  یولّد فرصاً  بذاتھ  قائماً  اقتصادیاً  قطاعاً  وتوظیفھا  وتحلیلھا 

الدور الجدید  مع  و  .  التقنیات المستقبلیةباستخدام خوارزمیات البرمجة وتقنیات الذكاء االصطناعي وغیرھا من  
  كما أصبحت كذلك مجاالً لزیادة اإلیرادات وتعزیز الربحیة   تعوّل علیھا أصبحت الشركات  ، للبیانات كرأس مال

عن    المستمركما یقود الموقع الجدید للبیانات في سلسلة القیمة المؤسسات إلى البحث للتنافس ما بین المؤسسات.  
 .)6( والمتمثل في البیانات والتقنیات المبتكرة  طرق أفضل الستخالص القیمة من رأس المال الجدید

ى البحث عن  إن تنوع البیانات وسرعتھا وحجمھا المتزاید باستمرار، یدفع المؤسسات في ظل العالم الرقمي إل
أدوات إدارة أكثر فاعلیة لحفظھا بشكٍل آمن والتأكد من دقتھا وسالمتھا ومالئمتھا باستمرار في بیئة عمل یكتنفھا  

ً التغیّر المستمر   من عوامل اإلنتاج وتشّكل قیمة مضافة.  كونھا باتت جزًء رئیسا
،  قواعد البیاناتبما یشمل  نظمة إدارة البیانات الكبیرة،  الحلول المتطورة أل أھمیة    وتناميأدى ذلك إلى ظھور  

تزاید سرعة   ناتجة عنتزامن ذلك مع تحدیات    .ومستودعات وأنظمة إدارة البیانات الكبیرة ألغراض تحلیلھا
 تشار البیانات. تزاید ان في ظلووتیرة األعمال 

العالم   في  للنجاح  األساسیة  الشروط  كأحد  اآلخرین  مع  التعاون  دون  بمفردھا  العمل  یمكنھا  شركة  توجد  ال 
االفتراضي، وبناًء على نموذج العمل المختار یجب على الشركة ذات الصلة تحدید أنشطتھا األساسیة والتعاون 

عالم رقمي أزال الحدود وعوائق االتصال  في سیاق  لداعمة  مع المؤسسات األخرى للمساعدة في تنفیذ العملیات ا
 .وشركاء المحتوى والتجار والموردین وما إلى ذلك منتجيبین 

 
صندوق النقد العربي، سلسلة  ). "نحو بناء مؤشر مركب لرصد تطور االقتصاد الرقمي في الدول العربیة"،  2021ھبة عبد المنعم، وسفیان قعلول ()4(

 مایو. دراسات اقتصادیة، 
(5)Andrew W. Lo (2016). “The Rise of Data Capital”, MIT Technology Review Custom Produced in Partnership 

with Oracle. 
 ). "تقریر اقتصاد البیانات الجدید"، مؤسسة دبي للمستقبل 2021خلفان بلھول، ومحمد شاعل السعدي ( )6(

https://www.oracle.com/ae-ar/database/what-is-database.html


 

6 
 

السریع    االتصالالطلب المتزاید على التطبیقات واألجھزة التي تساعد على  الرقمي    القتصادلمن السمات األخرى  
الیومیة المتزایدة عبر    االتصاالتالرقمي تنبثق من طبیعتھ القائمة على    االقتصادبالمعلومات. لذلك فإن سمات  

 :   التالیة الرئیسة  الخصائصالرقمي بعدد من  االقتصاد، یتمیز ق ما سبفةً إلى الدولیة للمعلومات. إضا الشبكة 

 البیانات   سھولة الوصول أو المرور إلى مصادر •

شبكات المعلومات   في  مشاركةالاألفراد والمؤسسات على  مرھون بشكل أساسي بقدرة    الرقمي  االقتصاد  تطور
كما یمثل توفر البنیة التحتیة المالئمة   .من مصادرھا المختلفة  والوصول إلى البیاناتالدولیة للمعلومات  الشبكة  و

  المھارات . كما تعد  الرقمي  االقتصاد في  المساھمة  من ثم  الفعّال في تلك الشبكات و  الشتراك لأحد الركائز الرئیسة  
 مثل بطاقات االئتمان  اإللكترونیةاستخدام األموال  والقدرة على    المالیةوالموارد    والتدریب  التعلیمقدرات  و  الفردیة

 من المقومات الضروریة لنجاح االقتصاد الرقمي.

 الرقمي   االقتصادالمنافسة في ظل وطبیعة ھیكل السوق  •
ھیكل بالتالي ف، والتنافســـیةالمراكز   حســـینؤدي إلى توتالمعلومات على درجة المنافســـة وأســـالیبھا    تقنیةؤثر  ت

ــوق ــاد الرقمي  الســ ــتویین علىواالبتكار    تقنیةال  تطبیقدرجة   بناًء على  یتحدد في إطار االقتصــ المحلي    المســ
یواجھ العمالء   االفتراضـــيفي العالم  ف،  المنافســـة بشـــكل كبیر في إطار االقتصـــاد الرقميتزداد  كما   .والدولي

ــرـكات التي تـقدم منتـجات أو ـخدـمات مـماثـلة،   ــلـعة أو الـخدـمة  مجموـعة متنوـعة من الشــ ینظر  وعـند اختـیار الســ
بنظیراتھا   المســتھلك في معامالتھ إلى الشــركات التي تقدم منتجات أو خدمات أرخص وأفضــل وأســرع مقارنةً 

تمر العمیل   ركات  لتوفر العدید من البدائل الُمتاح الوصـول إلیھا بدون تكلفة كبیرة، بالتالي یـس في البحث عن الـش
 .أكبر  التي تقدم لھ فائدة 

 االبتكار  •
تقدم المؤسسات منتجاتھا وخدماتھا لجمھور المستھلكین على مدى  والعالم االفتراضي  في إطار االقتصاد الرقمي  

عالم الحقیقي، كما أنھ من الالمؤسسات في  عوضاً عن الثماني ساعات المعتادة لعمل  ساعة    األربعة والعشرین
االبتكار السریع من أجل البقاء والتواجد   بدون السعي المستمر نحوالصعب للغایة الحفاظ على المیزة التنافسیة، 

   في خضّم المنافسة. 

 البیانات المالیةتأثیر االقتصاد الرقمي على    ثانیاً:

لیشمل البیانات التي   امتد الرقمي على ھیكلیة المشروعات وأسالیب إدارتھا فحسب، بل    االقتصادلم یقتصر تأثیر  
التقاریر المالیة واإلفصاح عن نتائج األعمال حیث أوضح الكثیر من الخبراء    ، تشّكل حجر الزاویة في إعداد 

الشركات  ب  الخاصةالرقمي على النواحي المالیة والتجاریة بأن آلیة عمل البیانات    االقتصاد والمتابعین لتأثیرات  
 تعلقة بالشركات والمؤسسات التقلیدیة.  تختلف عن تلك الموأھمیتھا الرقمیة 

ــائر البیانات المالیة  البعض  رح طُ   ،بناًء علیھ ــلبي مع خس ــكل س ــتثمرون بش ــؤال التالي، "لماذا یتفاعل المس الس
أن البیانات المالیة  وھو ما یُشـــیر إلى لشـــركة رقمیة؟"    بالنســـبة  مثل ھذه الخســـائر  تقلیدیة ویتجاھلونلشـــركة  
یرون أن نتائج  كما  .  )7(بالدقة المطلوبة  الشــــركات الرقمیة الحدیثة  تخلقھالتقاط القیمة التي  إ  تســــتطعلم    التقلیدیة

بة التقلیدیة  األعمال وفق نظم   ات الرقمیة واً في تقییم أداء اغیر مھمة فعلیباتت  المحاـس ـس یما في   التقنیةلمؤـس الـس
التقنیة  محرك القیمة الرئیس لشــركات   التقلیدیة على أن تعكسنماذج أو قواعد المحاســبة المالیة    ظل عدم قدرة 

 .وتحقیق األرباحالعوائد    زیادة ممثالً في تنامي أصولھا غیر الملموسة التي بإمكانھا العمل على 

الماضــیة أو نحو ذلك،  اً  مدار المائة عامعلى   إلى أنھبعنوان "نھایة المحاســبة"  في الســیاق ذاتھ، أشــار كتاب  
تماشـیاً مع ما خلصــت  ".  األسـواق المالیةالمسـتثمرین في قرارات    دعم  في  "أصـبحت التقاریر المالیة أقل فائدةً 

أصــبح ھناك و  للمألوف الســابقة فإن البیانات المالیة للشــركات الرقمیة أصــبحت مغایرةً  واآلراءإلیھ الكتابات  
    )8( .الرقمیة  اتلشركل  المتزایدة   قیمةالمن البیانات المالیة لفھم    ھذا النوعفي محاولة استخدام   صعوبة

 
(7)Govindarajan. V, et al (2018). “Why Financial Statements Don’t Work for Digital Companies” publisher, 

February. 
(8)Ibid.  
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ــار إلى أنھ ومن أھمھا    المركز الماليمن أجل اإلفصــاح عن األصــول في ، یجب أن تتوفّر عدد من المعاییر  یُش
یكمن التحدي بالنسبة للعدید من شركات  بالتالي  للشركة.    ومملوكةً " " أو "مادیةً أن تكون ھذه األـصول "ملموسةً 

الرقمیة، في أن معظم أـصولھا تعتبر غیر ملموـسة (بیانات، برامج، عالمات تجاریة، حـسن  الـشركات  التقنیة أو  
ــیة  تتكون  كما   إلخ).    ... نیة، تقنیات، براءات اختراع ، ــاسـ ــركات النماذج األعمال األسـ ــركات    لتقنیةشـ والشـ

ــتراتیجـی ة من اإلســ ة، والبـحث والتطویر    اتالرقمـی ام  التقنيالتنظیمـی ة، والنـظ ارـی ات التـج ات والعالـم ، والمنتـج
ــبـكات الـبائعین، والعالـقات   ـــبة والبرمجـیات  ووالعمالء، وقواـعد البـیاـنات    االجتـماعـیةاإلیكولوجي، وشــ الحوســ

ــین والعلماء والعاملین في  ــري (المھندسـ ــة لنجاح تلك  ،  )مجال البرمجیاتورأس المال البشـ كلھا عوامل رئیسـ
أنظمة بیئیة كبیرة تمتد إلى الخارج متخطیة المعاییر التقلیدیة الخاصـة   في إطار  النظر إلیھا ویُمكنالمؤسـسـات  

إدارة ھذه الشـركات مبنیة في األسـاس على التوسـع الالمحدود لصـالح المسـتھلك على حسـاب  ف  ،ةالشـركحدود  ب
وغیرھا من الشــركات التي تعتمد على   )9(مثل أوبر، وأمازون، وإیر بي إن بي   . فالشــركاتالتنظیمیةالنواحي  

ومن ثم  أو مخزون لإلفصـاح عنھ،   مادیة مھمة ألصـول ھاامتالكجمیعاً ھو عدم    بینھاالقاسـم المشـترك  و  التقنیة
  البیانات التي تفصح عنھا القوائم المالیة للشركات الرقمیة.  مدلوالتعلى  یؤثر كافة ماسبق

 المعاییر المحاسبیة أساس إعداد البیانات المالیة  . 1

بشكل كبیر ومؤثر على كافة األنشطة    وانعكاسھالھائلة والمتالحقة التي یشھدھا العالم    االقتصادیةنتیجة للتطورات  
ومناحي الحیاة المختلفة، تزامناً مع بروز القطاع الخاص كأحد ركائز التنمیة المستدامة في دول العالم، وزیادة  

عالمي جدید قائم على فصل الملكیة عن اإلدارة    اقتصاديعالمیاً وما صاحبھ من والدة نظام    االقتصادي  االنفتاح
لعولمة المالیة، إضافة ا   تأثیراً وتداخلھا من خالل عدة ركائز لعل أھمھا وأكثرھا    القتصادیةاوتشابك المصالح  

الدولیة   المؤسسات  دور  تنامي  لیغطي  لیمتدإلى  عدد   نشاطھا  من    أكثر  المزید  لجذب  المختلفة  الدول  من 
تبعھ  االستثمارات وما  الدول،    االدولیة  بین  المنافسة  حدة  زیادة  الخالفظھرت  من  المالیة  بعض  والقضایا  ات 

 والمحاسبیة الجدیدة.  

ثم   المالي  من  بالشأن  والمھتمون  المسؤولون  أھمیة   واالقتصاديأدرك  والمحاسبي بصفة خاصة  بصفة عامة 
المعلومات والبیانات المالیة في عالم یكتنفھ التغییر المستمر وصعوبة التنبؤ باألحداث، والحاجة الملحة في ظل 

المناسبة    المبادئفي تحدید  الموجھیرات الجوھریة إلى وجود معاییر محاسبیة تكون بمثابة ھذه التحدیات والمتغ 
قوائم مالیة ُمعبّرة، إذ تعد الوظائف والمھام المحاسبیة    وفق  بانتظام اإلفصاح عنھا  لتتبع وعرض األداء المالي و 

وتوجیھ أعمالھا ومساعدة القائمین    ةالمتباینبأنواعھا    تاسالمؤسالتي تساعد في ضبط أعمال    المھمةأحد األدوات  
  االقتصاد وتعزز مساھمتھا في تقویة وتدعیم    تاسالمؤس تلك    استمرارتكفل    سلیمةت  اقرار   تخاذالعلى إدارتھا  

  .الوطني ودفع عجلة التنمیة

المبادئ المحاسبیة وعدم إظھار تطبیق  غیاب  أن    استنتاج   یمكن  ،التجارب والخبرات المتراكمة  الرجوع إلىوب
السبب وراء    كانونقص اإلفصاح والشفافیة  العادلة    البیانات والمعلومات الحقیقیة التي تعبّر عن األوضاع المالیة

 .  )10(فقدان الثقة في المعلومات المالیة وھو ما نتج عنھمؤسسات  عدة  انھیار أداء

وتقدیراً للدور الحیوي الذي تلعبھ المخرجات المحاسبیة التي تعد بمثابة بیانات متخصصة وعلى رأسھا القوائم  
ما توفره من معلومات آنیة وتفصیلیة ومنتظمة ومعبرة لمستخدمي التقاریر  ب  االقتصاديالمالیة على المستوى  

بتنظیم سیاساتھا المحاسبیة وقواعدھا    الدولقامت    ، واالستثمار  التمویلوالمالیة، وتأثیرھا على قرارات التخطیط  
تحكم    ،معاییر محاسبیة  وضعوضع أسس وقواعد لمھنة المحاسبة من خالل  تركز على  المالیة وبدأت الجھود  

المختلفة تبعاً المحاسبیة  بعد ذلك صدور المعاییر    واستمرقواعد العرض واإلفصاح العادل في التقاریر المالیة،  
ألعمال التي یقوم بھا مدققو الحسابات ویصدرون على أساسھا  ل  المنسقتنظیم  الالقوائم المالیة و  لحاجة مستخدمي
 . )11( الرأي المحاسبي

 
(9)Ibid . 

  معاییر المحاسبة الدولیة في القطاع العام نحو إدارة مالیة متطورة". " . )2018( دیلویت آند تاتششركة  )10(
أثر التحول إلى معاییر التقاریر المالیة الدولیة على جودة المعلومات المحاسبیة وقیمة الشركات المسجلة في بیئة األعمال  ). "2014مجدي ملیجي (  )11(

 نظریـة تطبیقیـة". السعودیة دراسـة 
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في ھذا السیاق، فإن زیادة فاعلیة البیانات والمعلومات المحاسبیة یتطلب تنظیماً في استخدامھا وتوظیفھا بشكل 
عادل ومتسق لتحقیق الغایة منھا، ویكون ذلك من خالل وضع سیاسات وقواعد محاسبیة ومعاییر دولیة منظمة 

الدولیة  المحاسبیة الدولیة. تطلب وضع المعاییر بالمعاییر المحاسبیة فیما یُعرف وعرض ھذه البیانات  الستخدام 
  العالمیة واإلقلیمیة والمحلیة  واالقتصادیةوصیاغتھا جھداً وتعاوناً حتى القت قبوالً عالمیاً في األوساط المالیة  

 عدد من الخصائص أھمھا:   بھا توفّر كونھا ییتناسب مع نمو حجم األعمال وطبیعتھا وتنوعھا وذلك  بما

على  ،عالیةالالجودة   - والتغلب  المحاسبیة  المعاییر  توحید  یمیز    ف االختال  من خالل  مھنة   مزاولةالذي 
 المواضیع التي تكون مجاال للمعاییر.   إزاءالوطنیة  المحاسبة

أھم ما یمیز المعاییر لیس ما   باتومن ثم  نتیجة لما تقدمھ من حلول ترضي مختلف مستعملیھا،    ،المرونة -
 .بل ما تمنعھ  ،بھتسمح 

 تدریجي.  طواعیة وبشكل تطبیقھا بت  آسمح للمنشیُ حیث  ،بنص قانوني عدم إلزامیة التطبیق -
 .   الضریبیةالمحاسبة عن البیئة القانونیة و استقاللیةإلى مبدأ    االستناد -

وعرض البیانات المالیة والمحاسبیة وفق ھذه األسس الدولیة والقواعد المرجعیة ظھور قوائم   استخدام نتج عن  
األداء  وتبرز    األنشطة التجاریةنتائج المعامالت و  توّضح معتمدة توثق وسجالت  "بأنھا  تعّرف  منسقة عالمیاً  مالیة  

  الحكومیة، بتدقیق  توالوكاالالشركات المالیة،  بحسب المعاییر الدولیة تلتزم كافة المؤسسات و  ."المالي للمؤسسة
  للقوانین المحاسبیةتخضع    كّل مؤسسةمحاسبیة مستقلة. حیث تلتزم    تجھا  من قِبل  ونتائج أعمالھا  المالیة  ھابیانات

  محاسبیة  لغایات وأھداف  محددة   جرد  اتعملیتزامناً مع القیام بالدورة المحاسبیة،    نھایةعند    مالیة  إعداد قوائم ب
والمحللین  واألفراد    جھات ألغراض مختلفة، كالمستثمرین، ستخدم القوائم المالیة من قِبل عدّة  . تُ وإداریة  انونیةقو

األداء المالي الخاص بالمؤسسة،    النتائج وتقییم   وذلك ألھمیتھا في تحلیل  ، وأصحاب المصلحة،المالیین، والدائنین 
ة المالیة لھا، ونسبة الربح المحتملة، ویُعدّ التقریر السنوي  اتجاه نمو سعر سھم المؤسسة، وتقییم الحال  وتحدید 

 في ھذا الصدد.  الخاص بالمؤسسة من أھم المصادر الموثوقة للبیانات المالیة 

ً ھمم  اً نزاھتھا دوربشأن  تلعب القوائم والبیانات المالیة إضافة إلى الرأي المستقل   في تنظیم أسلوب تزوید وإحاطة    ا
 قدرة المؤسسة  تعكستقییم أداء المؤسسة و  لھم   تیسرمستخدمي البیانات المحاسبیة بالمعلومات التي  والمعنیین  

  ،في ھذه القوائم من شأنھ أن یفقدھا أھمیتھا  ضمنةالمُ في المعلومات    ضبابیة  ومن ثم فأي،  ا تحقیق أھدافھ  على
الوثوق    لیمكنالذي یتطلب أن تتسم البیانات المنشورة بقدر معقول من المصداقیة    االستثمار  اتعلى قرار  ؤثریو

   .تقییم أداء المؤسسات والوقوف على مراكزھا المالیةو والرقابة لتخطیطل علیھا  واالتكال بھا

ً ملموس  اً لھا تأثیركل ھذه التحدیات كان   في تطویر أسالیب اإلفصاح والنشر وكیفیة إیصال مخرجات النظام    ا
القرار وذلك من    اتخاذمھمة    لتسھل لھم   المناسب  لوقت افي    یضمن صحتھا  المحاسبي إلى المستخدمین بشكل

إیجاد الدولیة   تتماشىممارسات محاسبیة    وتطویر  خالل  المحاسبة  ا،  مع معاییر  الدولي وقواعد اإلبالغ  لمالي 
لقوائم  االمعلومات التي توفرھا    اتسام موحد وواضح للقوائم المالیة من خالل    رأيلتوحید اللغة المحاسبیة وإعطاء  

 .)12(علیھا واالعتماد بھاوالمعقولیة لتعزیز إمكانیة الوثوق  واالتساقالمالیة بقدر من المصداقیة 

 :  فیما یليبذلك فإن خصائص المعلومات المحاسبیة تتلخص 

األمر  یتطلب  حیث  القوائم المالیة،  المتضمنة في  ، وھي أحد أھم الخصائص األساسیة للمعلومات  القابلیة للفھم
ھم  تتضمن المعلومات الالزمة التي تمكنوأن    ،المستخدمین لھذه المعلوماتللفھم من قبل    أن تكون تلك القوائم قابلةً 

 دراستھا وتحلیلھا بالقدر المالئم من العنایة.  من 

من البیانات ألغراض التحلیل والمقارنة بین الفترات المختلفة مما   االستفادة، والمقصود إمكانیة  قابلیة المقارنة
 یتطلب توحید أسس اإلعداد.  

بناًء على القرار    تخاذال  متوقعة في المستقبلبأحداث    التكھن  حیث تمكن القوائم المالیة المستخدمین من،  المالئمة
 في الماضي أو الحاضر.   حدثت  بیانات

   . مادي   وعدم وجود خطأ   المالیة وتؤكد الحیادیة   المعلومات الثقة والمصداقیة بصحة    القوائم المالیة تضمن  ،  الموثوقیة 
 
 ، مجلة الباحث. "). "خیار الجزائر بالتكیف مع متطلبات اإلفصاح وفق معاییر المحاسبة الدولیة2009دار أحمد، وسفیر محمد (غز )12(
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عند    اه نتباالدرجة من    تبنيو  الحیطة والحذرأخذ    المالیةعـدي البیانـات  علـى مُ ، یتوجب  الموثوقیةمبدأ  لتعزیزاً  
الزمة تقدیرات  أیة  األصول    تعكس  بحیث  ،إجراء  الحقیقي    والخصوم بیانات  المالي  الموقف  األعمال  ونتائج 

 .البیانات المالیة محایدة وموثوقة والعادل للمؤسسة ومن ثم تكون

ً   كما تمت اإلشارة  قد    البیاناتإالّ أن مستخدمي تلك    المعلومات المحاسبیة بالمالئمـة والموثوقیـة  ، تتصفمسبقا
في    ، ألنھفـي اتخاذ القرارلیھا  إاالستناد  ، والخاصة بھذه المعلومات  الفھم والتحلیلفي    التحدیاتتواجھھم بعض  

  أغراض واستیعابھا، إضافة إلـى اخـتالف    قراءتھامستخدمي القوائم المالیة على    تفاوت في قدرة   ثمةھناك  الواقع  
 مستخدمي تلك البیانات.  

  :التاليسة على النحو عناصر رئی أربعةالقوائم المالیة  تتضمن

أحد القوائم التي توضح وتحلل إیرادات المؤسسة خالل فترة زمنیة محددة غالباً    عّرف بأنّھیُ   :بیان الدخل .1
   كما یتضمن المصروفات المرتبطة بتحقیق ھذه اإلیرادات. ،ما تكون سنة

المالي .2 ممتلكات  ی  : المركز  وما  من  المؤسسة  وضح  من  یترتب  أصول  وحقوق التزاماتعلیھا   ،
ككّل    الموقفو   ،مساھمینلل لھا  تاریخ  المالي  القواعد    میزانیةالإعداد    ویتم   .  محددفي  بحسب  دوریاً 

 نھایة السنة). أو   نصف سنویة،ربع سنویة،  ،العمل الداخلیة، (قد تكون شھریة حولوائ

 :ھي ةعناصر رئیسثالثة   علىالمركز المالي  شتملی

الموارد    :األصول • كالنقد   بحوزة التي    المالیةتُمثّل  الودائع،  و،  المؤسسة  في  االستثمار  أرصدة 
تتضمن ف ، وطویلة األجل. أما األصول الثابتة الحسابات المدینة قصیرة األجلو االستثمارات المالیة، و

ملموسة أصولالممتلكاتك  أصول  والمعدات،  اآلالت  األراضي،  ملموس  ،  االختراع،    ةغیر  كبراءة 
  .نیات قتوال حسن نیة، و عالمات تجاریة، والبرامج، وال، البیانات 

مجموع    :االلتزامات • المؤسسةتمثل  بھا  تدین  التي  المالیة  المعامالت    المبالغ  أو  التمویل  خالل  من 
وحسابات دائنة    مصروفات المستحقةكال  التجاریة. تصنف االلتزامات إلى حسابات دائنة قصیرة األجل 

 .   كالقروض البنكیة والسندات طویلة األجل

، أي المبالغ  (الخصوم)   األصول مخصوماً منھا االلتزامات  تمثل  :المساھمین أو حقوق الملكیةحقوق   •
تكون حقوق  ت  .المؤسسةالمترتبة على    االلتزاماتللمستثمرین أو المالكین بعد دفع جمیع    ة العائد المتبقیة  

 االحتیاطیات واألرباح المحتجزة. والمساھمین من رأس المال المدفوع، 

  المبالغ   حجم   یوّضحأي أنھ  ،  األموال من وإلى المؤسسةحركة  تدفق  إلى  یُشیر  :  بیان التدفقات النقدیة .3
  االستثمار.أو نشاط التمویل  و من نشاط العملیات،  والمدفوعة خالل فترة معینةالمالیة المستلمة 

في الزیادة    تسھم حیث  ،  ملكیةالفي حقوق  السنوي  شیر إلى التغیر  : یُ التغیر في حقوق المساھمین  بیان .4
تملك  مھتمین ب  حیث یصبح المزید من المستثمرین  ،القیمة السوقیة للشركةرفع  حقوق المساھمین في  

   أسھم الشركة.

 أدوات تحلیل القوائم المالیة . 2

للبیانات المالیة  یُ  بأنھ عملیة مراجعة منتظمة ومنظمة  لحصول على معلومات ل مؤسسة  للعرف التحلیل المالي 
األداء  ،القرارات  تخاذال  تستخدم  المالي ووالتنبؤ.    ،وتقییم  التحلیل  المالیة    یجب  ،لغایة  البیانات  جمع وتصحیح 

التحلیل المالي تقییم ركائز رئیسة تتمثل في    یستھدفالقرار وطبیعتھ.    اتخاذ تقدیمھا بشكل مختصر یتناسب مع  ل
األداء والتخطیط خالل    اتجاھاتإضافة إلى    ،التركیبة المالیة للمؤسسة، والدورة التشغیلیة، وإدارة رأس المال

   فترات زمنیة كافیة ومناسبة. 

ــتـخدم لھـناك   ً ـھذه األدوات    تـباینیعكس  و  ،تحلـیل القوائم الـمالـیةـعدة أدوات تســ الـحاـجة المرجوة من   في  اختالـفا
 استخدام نتائج التحلیل.   بالتالي تباین فيالقوائم المالیة  ھذه    استخدام 

 كالتالي:نوعین من أنواع التحلیل  تحلیل القوائم المالیة  ل  المستخدمة  األدوات األساسیة  تتضمن

 أخرى.  وفترة مالیة  بینالقوائم المالیة   في بیانات تغیرال ونسب  تحلیل القیم المالیة،  التحلیل األفقي •
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ستخدم  یوأساسي في تلك القائمة    بند نسبة كل عنصر من عناصر القائمة المالیة إلى    ، أي تحلیلالتحلیل الرأسي •
الممتلكات    نسبة أو  قیاس نسبة النقد    على ذلك   ومن األمثلة  ، القائمة المالیةنسبة توزیع عناصر  كأساس لقیاس  

ً التحلیل الرأسي  بھذا یكون    إلى إجمالي األصول.    والمعدات  لكل عنصر في  بقیاس النسب المئویة    مھتما
المالیة   المالیة  القائمة  العناصر  بعض  إجمالیات  اإلدارة  بما  من  المالیة  على  یساعد  القوائم  مكونات  فھم 

كانت تلك    في القوائم المالیة سواءً   العناصربین بعض    الروابطھذا التحلیل    إضافة لذلك، یوضح  .سھولةب
 وقائمة الدخل.  المركز الماليمشتقة من قائمة  عناصرأم  في نفس القائمة المالیة العناصر

أو    ، وقت زمني  في أيشأة  تقییم مستویات السیولة في المن من  ن استخدام بیان المركز المالي  مكّ یُ   ، كرلما ذُ إضافة  
المؤسسة في التمویل  ھل تعتمد  بمعنى  المصادر التي تستخدمھا المؤسسة للتمویل،    لتحدیدتقییم ھیكل رأس المال  

 المدیونیة.   على على رأس المال أم 

 األصول غیر الملموسة والعالم الرقمي   ثالثاً:

غیر    على الرغم من كونھا  ذلك  اإلجمالیة التي تمتلكھا المؤسسة  األصولضمن  األصول غیر الملموسة  تندرج  
 ً بناًء على قیمتھا التي یتم تسجیلھا وتوثیقھا في القیود    ،محسوسة وال یمكن رؤیتھا وإنما یتم تقدیرھا معنویاً ومادیا

أھم األمثلة على ھذا   . منبنود الرئیسةالباعتبارھا أحد  المركز الماليتوثیقھا في فضالً عن المحاسبیة،  والدفاتر
. ھذه األصول  حقوق النشر وغیرھا، و لعالمات التجاریةوالقیمة السوقیة لاالختراع،    اتالنوع من األصول براء 

ً   على الرغم من طبیعتھا غیر المادیة، إال أنھا تمثل جزءً   السیما الرقمیة منھا   في تقدیر أصول المؤسسات  مھما
 عند الشروع في عملیات االستحواذ أو الدمج أو بیع حصة من الشركة في األسواق المالیة لمستثمر رئیس. 

موضوع   بتناول  االھتمام  الملموسة  یأتي  غیر  المالیة األصول  المراكز  عرض  عند  عنھا  اإلفصاح  وأھمیة 
حسن من ویُ   ،قة في المؤسسات نطالقاً من الحرص على توافر قدر أكبر من الشفافیة بما یعزز الث إللمؤسسات  

ویُ  أقل  بتكلفة  التمویل  الذي بدوره یسھم في حصولھا على  المدیین    ربحیتھاعزز من  تصنیفھا االئتماني،  على 
تكون   الملموسة من مؤسسة ألخرى، حیث  باإلفصاح عن األصول غیر  االھتمام  یتفاوت  والطویل.  المتوسط 

 ً  . ؤسسات الصغیرة من المذلك ب المؤسسات الكبیرة أكثر اھتماما

والفعّ  الحیوي  الدور  العالمیة  المالیة  األزمات  من  المستفادة  والدروس  التجارب  درجة  أظھرت  تلعبھ  الذي  ال 
المؤسسات واألسواق المالیة أیضاً على   اإلفصاح والشفافیة المتعلقة باألصول غیر الملموسة في تعزیز قدرة 

ة التي تنعكس بالضرورة في زیادة ثقة المستثمرین، وتوفر  امتصاص تداعیات األزمات، وتعزیز السالمة المالی
 سھم في تحقیق االستدامة المالیة.   مناخاً مالئماً لالستثمار یُ 

  االعتراف بإیجاد الحلول والوسائل التي تضمن  من قبل واضعي المعاییر المحاسبیة  من ھذا المنطلق نشأ االھتمام  
تشجیع  ، من خالل  من الشفافیة المحاسبیة  تقللالتي    المناھجحد من االعتماد على  ی، واألصول غیر الملموسةب

التي    واستخدام   تنفیذ وجودةمن    ترفعالمفاھیم  المحاسبي  مستویات  توفیر  اإلفصاح  عن  فضالً  المبادئ  ، 
سة أحد  األصول غیر الملمو. من جانب آخر، تُعد  المؤسسات على زیادة درجة الشفافیة تشجع  التي  المنھجیات و

 تھا وقیم  ،المحاسبیة الخاصة بھا  القیودحسب  ب  ،تحدید التباین بین قیمة الشركةالتي یُْعتَّد بھا عند    العناصرأھم  
 .یةالسوق 

 األصول غیر الملموسة تعریف. 1

الملموس ف  یعرّ  غیر  رقم  المعیار  بحسب    ،األصل  عن  ) 38(الدولي  المحاسبیة    الصادر  المعاییر  مجلس 
یأتي ھذا التعریف    . لیس لھ جوھر مادي"لكن  كن تعریفھ ومْ على أنھ: "أصل غیر مالي یُ ،   (IAS 38)يالدول

 ً حدثا یتطلب  والذي  لألصل  القیاسي  للتعریف  مورد    كإضافة  ظھور  إلى  وأدى  الماضي  في  فیھ  توقع  تحكم 
عتداد باألصل  لإلفإن المتطلبات اإلضافیة  . بالتالي،  في المستقبلاقتصادیة    عوائدویتوقع أن تتدفق منھ    ،المؤسسة 

یستوجب ھذا المعیار أن یكون األصل غیر  كما  المعیار المشار إلیھ.  بموجب  ھ  إمكانیة تعریف  ھيغیر الملموس  
 ) 13(. حق تعاقدي أو قانونيللمؤسسة بموجب تؤول ملكیتھ الملموس مستقالً عن الكیان أو أن 

 :تتسم بالخصائص األساسیة التالیة غیر الملموسة ألصولاأن   )38رقم ( الدولي   المحاسبي یعتبر المعیار
 

 ، األصول غیر الملموسة. )IAS 38مجلس المعاییر المحاسبیة الدولي () 13(
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 . تفتقر إلى الجوھر المادي -
المنشأة  - لسیطرة  حیث  خاضعة  المنافع    یعرف،  على  الحصول  على  القدرة  أنھا  على  السیطرة  المعیار 

والقدرة على تقیید وصول اآلخرین إلى تلك المنافع. عادة    امتالك األصلاالقتصادیة المستقبلیة الناتجة عن  
  ،حقوق الطبع والنشر حمایة  ھا  بیتم  التي  نفسھا  من الحقوق القانونیة، بالطریقة  في األصل  ما ینتج التحكم  

المعلومات على   لحفاظ على سریةباالموظفین    یُلزمأو واجب قانوني  مقیدة    تجاریة  اتاتفاقی  من خالل  أو
  الفوائد االقتصادیة الناشئة عن المعرفة السوقیة والتقنیة.  سبیل المثال

من بیع    المتوقعةاإلیرادات    على سبیل المثال شمل  ی   ، بما منافع اقتصادیة مستقبلیة للمنشأة  تسھم في تولید -
ً ، كما  التي یساھم األصل غیر الملموس في تولیدھا  المنتجات أو الخدمات التكلفة أو   وفورات  تشمل أیضا

األصل   استخدام  الناتجة عن  الملموس  المنافع األخرى  المنشأة.  غیر  قبل  الملكیة  فمن  استخدام  یؤدي  قد 
فيالفكریة   وفورات  اإلنتاج    إلى  عنعملیة  المستقبلیة    ناتجة  اإلنتاج  تكالیف  عنتقلیل  زیادة    عوضاً 

   اإلیرادات.
قابالً للفصل،  أ)    إمااألصل غیر الملموس    یكونوذلك عندما    ،تحدید األصل غیر الملموس  توفر القدرة على -

مما یعني أنھ یمكن فصلھ أو تقسیمھ عن الكیان وبیعھ أو نقلھ أو ترخیصھ أو تأجیره أو تبادلھ، إما بشكل 
ینشأ من الحقوق  ب)    ، أوأم ال   إذا كان الكیان ینوي القیام بذلك  بغض النظر عما  عقد ذي صلة، بفردي أو  
االنفصال عن    التعاقدیة أو  للتحویل  قابلة  الحقوق  ھذه  كانت  إذا  النظر عما  القانونیة األخرى، بغض  أو 
 . الحقوق وااللتزامات األخرى عنأو   المؤسسة

  المؤسسة تم تصنیف البند الذي لھ ھذه الخصائص على أنھ أصل غیر ملموس بغض النظر عن سبب امتالك  ی
 . لذلك األصل

غیر الملموسة مثل المعرفة العلمیة أو التقنیة وتصمیم    األصولجمیع أنواع    المتالك  نفقاتغالبًا ما تتكبد الشركات  
وعناوین    ،ومعرفة السوق والعالمات التجاریة   ،لملكیة الفكریةوالتراخیص وا  ،وتنفیذ العملیات أو األنظمة الجدیدة

، وبراءات االختراع، وحقوق النشر،  الحاسب اآلليالنشر. تشمل األمثلة التي تندرج تحت ھذه العناوین برامج  
صة  وأفالم الصور المتحركة، وقوائم العمالء، واالمتیازات، وعالقات العمالء أو الموردین، ووالء العمالء، والح

 . وغیرھا من األصول غیر الملموسة األخرى السوقیة وحقوق التسویق

لن   أن غالبیة األصول غیر الملموسة، إال  السابق اإلشارة إلیھ  على الرغم من أن ھذه البنود مذكورة في المعیار
قابلیة التحدید، والسیطرة على  ب  السیما فیما یتعلقالمعاییر القیاسیة لالعتراف بھا كأصل غیر ملموس،    بجمیعتفي  

احتساب النفقات على البنود التي ال تستوفي المعاییر الثالثة   حیث یتم الموارد، ووجود منافع اقتصادیة مستقبلیة.  
 .عند تكبدھا، إال إذا نشأت في سیاق دمج األعمال

كما یمكن تصنیف األصل غیر الملموس على أنھ إما غیر محدد أو محدد. مثال على أصل غیر ملموس غیر 
ضوء ما سبق،  في     العالمة التجاریة للشركة ألنھا تبقى مع الشركة طالما أنھا تواصل عملیاتھا.  اسم محدد ھو  

ً   عنصراً ویشكل  قیمة للشركة  ذي  ألصل غیر الملموس  ایمكن أن یكون   على المدى    ھاإخفاقأو    لتفوقھا  حاسما
یمتلك    ،البعید  ال  حین  الواضحة  ذات  في  المادیة  المصانعالقیمة  مثل  األخرى  المادیة  المعدات.    لألصول  أو 

.  من عدمھاجحة  ن  كون الشركة  تحدد  ألي من شركات المشروبات العالمیة على سبیل المثال  العالمة التجاریة  ف
ً  أصالً ال تَُمثِّل  رغم كونھا  .ھاعلى مبیعات األھمیة بالغ   أثر الھ یمكن رؤیتھ أو لمسھ، إال أن  مادیا

 صول غیر الملموسة لأل تقییم  الو االعتراف. 2

أصول غیر نقدیة   بأنھاالشروط المحاسبیة لألصول غیر الملموسة،    (38)  رقم   یحدد المعیار المحاسبي الدولي 
 قابلةً   كما أنھا البد أن تكون  ،ناشئة عن حقوق تعاقدیة أو قانونیة أخرى تقدیرھا، وقد تكون  یمكن  لكن  أو مادیة و

 للفصل.  

یجب االعتراف بالبند الذي یفي بتعریف األصل غیر الملموس فقط إذا كان من المحتمل في وقت االعتراف  
 : شریطةاألولي 

 . في تدفق منافع اقتصادیة مستقبلیة متوقعة للمؤسسة نتیجة امتالك األصلمستقبالً یسھم أن  -
 بشكل موثوق. الحصول علیھیمكن قیاس تكلفة  -
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ً   األصل غیر الملموس، سواءً ب   االعتراف   المؤسسة من    المشار إلیھ معیار  ال یقتضي   ، تم شراؤه أو تم إنشاؤه داخلیا
یتم تقییمھ بسعر   بما قد یتدفق على المؤسسة من منافع اقتصادیة في في تقییمھ  ، وعدم االعتداد  التكلفة على أن 

افتراضات تقدیرات  جب أن تستند  ی كما    .  جراء امتالك ھذا األصل   المستقبل  إلى  المنافع االقتصادیة المستقبلیة 
ومدعومة بالمستندات والدراسات   حول الظروف التي ستكون موجودة على مدى عمر األصل   معقولة وداعمة 

دمج   بإطار لتي یتم حیازتھا بشكل منفصل أو  اكافة األصول غیر الملموسة  ل   یلزم توفره بالنسبھ الموثوقة، وھو ما  
ً  سواءً ، و األعمال   . تم شراء األصل غیر الملموس من الخارج أو تم إنشاؤه داخلیا

لم تتحقق معاییر   الملموس ال یفي    األصل كان  و   االعتراف في حال  بكل من تعریف ومعاییر بشكل كامل  غیر 
التي یمكن النفقات  ب   االعترافیتطلب    (38)  رقم   كأصل غیر ملموس، فإن معیار المحاسبة الدولي   ھ ب   االعتراف 

غیر أن ذلك یستلزم في كل األحوال   .  تحققھا عند    ات كمصروف ،  المتالك ذلك األصل غیر الملموس  التعرف علیھا 
أو ینشأ  ،األعمال األساسیة نفسھا) قابالً للفصل (أي یمكن بیعھ بشكل منفصل عن  األصل غیر الملموس   أن یكون 

 غیر متداول.   ل أص ھ ك ب   االعتراف یتم  عن حقوق قانونیة أو تعاقدیة. إذا كان العنصر یفي بأي من ھذه الشروط، فإنھ  

حیث من  نظراً التقییم معاییر    أما  بالتكلفة،  مبدئیًا  باألصل  االعتراف  یتم  بسیط    ،  التكلفة  نموذج  استخدام  ألن 
األصول غیر  إطفاء    یتم عموماً  إطفاء التكلفة على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل.    ویساعد علىومباشر،  

  استھالك . ویتم  و غیر محددأن یكون عمر التشغیل محدد  أویمكن    ،الملموسة حسب توقعات العمر ذات العالقة بھا
  ، أیھما أقصر  عمر تشغیل نافع محدد عبر العمر االقتصادي أو القانوني لھا،  التي لھااألصول غیر الملموسة  

 .  مباشرو ثابت  على أساس

الذي  فبالنسبة لألصل  لألصل غیر الملموس،  وغیر المحدد  التفریق بین العمر اإلنتاجي المحدد  بھذا الصدد، یجب  
، ولكن یتم إھالكھ محاسبیاً في بدایة الفترة المحاسبیة التي شھدت امتالكھ فیھاال ینطوي على عمر إنتاجي محدد،  

ومن ثم یتم احتساب اإلھالك  القیمة    ارتفاع/لتحدید انخفاضمع نھایة كل فترة محاسبیة    یتم إعادة احتساب قیمتھ
النقدیة المترتبة على حیازة األصل غیر الملموس مطروحاً   تقدیره بالتدفقاتالذي یخص الفترة، والذي یمكن  

رسوم تجدید التراخیص، وحقوق الملكیة الفكریة أو العالمة التجاریة غیر    ،مثال ذلك منھا تكالیف االحتفاظ بھ،  
 محددة المدة.   

حقوق الطبع والنشر. و  االختراع براءات  محددة    أعمار إنتاجیة   التي لدیھا األصول غیر الملموسة  على  مثلة  ومن األ 
. تحسباً النخفاض قیمتھا محددة،   إنتاجیة أعمار   التي لدیھا ألصول غیر الملموسة ل  كل عام  تقییم الیتم إعادة بحیث  و 

وتحدد   ، قیمة تلك االنخفاضات كخسائرب  االعتراف   تحتم المعاییر المحاسبیة نقص في قیمتھا،  وعندما یكون ھناك  
 .  لھ القیمة العادلة لألصل من القیمة الدفتریة  عن طریق خصم نقص القیمة   الناتجھ عن ئر الخسا

ً كما تم   ، یمكن للشركات إنشاء األصول غیر الملموسة داخلیاً أو شراؤھا. وإذا تم إنشاؤھا داخلیاً  اإلشارة مسبقا
على االختراع من قیمة األصل بمجرد بدء حدوث  المنصرفة  مثل براءة اختراع فیمكن للشركة شطب النفقات  

التنفیذ   نقدیة من دخولھ حیز  منھ،  تدفقات  براءة االختراع،واالستفادة  تقدیم طلب  ودفع   مثل  وتوظیف محام، 
 إنشاء األصل غیر الملموس.   خالل فترة جمیع النفقات   صرفكذلك، یتم   ، التكالیف األخرى ذات العالقة

المركز مع ذلك، فإن األصول غیر الملموسة التي أنشأتھا الشركة لیس لھا قیمة دفتریة مسجلة وال تظھر في  
من القیمة الدفتریة   أكثریكون سعر الشراء  في معظم األحیان  شراء شركة،    عملیة   ، عند السبب   . لھذا المالي 

. مثال المركز المالي . أما في حال شراء األصول غیر الملموسة فإنھا تظھر في  المركز المالي لألصول في  
ملیون دوالر، فإن   1بمبلغ متفق علیھ قدره    YYبراءة اختراع من الشركة    XX، إذا اشترت شركة  لذلك   بسیط 

معاملة بقیمة ملیون دوالر من األصول غیر الملموسة التي تظھر ضمن األصول ال ستسجل    المشتریة شركة  ال 
 طویلة األجل. 

 القضایا المحیطة باألصول غیر الملموسة في ظل العالم الرقمي. 3

في االقتصاد العالمي تطوراً  رأس المال غیر الملموس  رین، شھد الدور الذي یلعبھ  منذ مطلع القرن الواحد والعش
  حلقات وأھمیتھا في  في تحدید اآلفاق المستقبلیة للشركات، وترتیبھا  ، وبات یعتد بھ كمؤشر ھام وحیوي  مضطرداً 

انطالقاً من دورھا في  األصول غیر الملموسة في تحدید مستقبل وثروات الشركات    مكانةجاءت  .  القیمة العالمیة
ق واالنطباع الجید لدى  اختراق األسواق من خالل منتجات تتسم بالمظھر الالئفي  تحدید مستوى نجاح الشركات  

، فضالً عن  اراتھم الذي یشجعھم على االستھالك ویوجھ اختیبشأن العالمات التجاریة، وھو  جمھور المستھلكین 
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التنافسیة وھي كما ھو معلوم الشركات  لتأمین مكانة  الدور الذي یلعبھ امتالك حقوق الملكیة الفكریة، كوسیلة  
 تندرج ضمن األصول غیر الملموسة.

لمكاسب  ستكون خالل فترة وجیزة المحدد الرئیس    األصول غیر الملموسةال یعد من قبیل المبالغة القول بأن  
حول  2017تقریر الملكیة الفكریة العالمي لعام  بحسب  السل القیمة العالمیة  سالشركات، ووضعھا على خارطة  

 )14(.یة" دور رأس المال غیر الملموس في سالسل القیمة العالم"

إلى   التقریر  أشار  الخصوص،  ھذا  المتعلقة في  النقاط  الملموسة    بعض  تحدید وجھة بأھمیة األصول غیر  في 
. من من جھة أخرى  العالمیةللمؤسسات وموقعھا من سالسل القیمة    المالیةمن جھة، والعوائد    العالمیةالتجارة  

 أھم النقاط الواردة بالتقریر:  

 ةالمصنوعالبضائع  قیمة    إجمالي من    في المائة   30.4نسبتھ    مابفي المتوسط،    الملموس رأس المال غیر  ساھم   •
 . )2014  - 2000( الفترة  خاللالمباعة 

،  ) 2014  -  2000(الفترة    خالل  في المائة  75الحقیقیة بنسبة    باألسعار  األصول غیر الملموسة  دخل ارتفاع   •
 . 2014تریلیون دوالر أمریكي عام  5.9 إلى وصلت حیث 

  حوالي والمركبات    ،والمنسوجات   ، مجموعات المنتجات الغذائیةتشكل إیرادات األصول غیر الملموسة في   •
 . لإلنتاجالقیمة العالمیة    حلقاتعن رأس المال غیر الملموس في    ةالناتجمجموع اإلیرادات  من    في المائة  50

األصول    والذي كانت فیھ،  أن تقوم بھ في السابقاعتادت  أكبر بكثیر مما    حالیاً تلعب األصول غیر الملموسة دوراً 
 المؤسسات. و شركات لعدد كبیر من الغالبیة القیمة تشكل المادیة  

تغییر جذري في عملیات  في إحداث ظھور البیانات الكبیرة والثورة الرقمیة ووسائل التواصل االجتماعي ساھم 
تتیح ھذه التقنیات الجدیدة إمكانیة الربط المباشر بین العرض والطلب وبالتالي تعدیل عملیات    ، حیثصنع القرار

المشتركة لعرض المنتجات  المنصات    ظھور مع  ظھرت أنماط حدیثة من المعامالت  كذلك،  إنشاء القیمة التقلیدیة.  
التشاركي    )،Talabat(  طلبات  مثل المستھلك جزًء ال    ،) Blablacar(  بالبالكار  مثلواالقتصاد  حیث یكون 

 یرادات الشركات.إلبالنسبة  القیمةتجربة العمالء ھي جوھر تحسین  یتجزأ من عملیة خلق القیمة و

الربط بین ھذا السیاق الرقمي كما یكمن  یغیر السیاق الرقمي الجدید اإلدارة المالیة والمحاسبیة.  من المتوقع أن  
كأصول یتم اإلفصاح عنھ  وینعكس في رأس المال الفكري، وھو فكر    ،الجدید وقیمة الشركة في إدارة المعرفة

الملكیة  على حیازة حقوق    بالمنافسة المتصاعدةیتمیز االقتصاد الرقمي  كما    غیر ملموسة في المحاسبة المالیة.  
اقتصاد المعلومات سمة تنافسیة في شكل ما یسمى األصول  وقد أحدث  .  ، وخلق ألیات وتشریعات لحمایتھاالفكریة 

یجب   وبالتالي  الملموسة  ملموس  اإلفصاح  غیر  المالیة  ھعن  بشكل  البیانات  في  الجدیدة  األصول    لتزوید ذه 
 المساھمین والمستثمرین بصورة منصفة عن قیمة الشركة. 

، والمعیار الدولي إلعداد  IAS 38(المعیار  [استناداً إلى ماسبق، وعلى الرغم من أن المعاییر المحاسبیة الدولیة  
تعریفاً لألصول غیر الملموسة بكونھا تمثل األصول غیر النقدیة القابلة   تقد تضمن  (IFRS3)]التقاریر المالیة  

فكیف یمكن   استئجارھاللتحدید بدون مضمون مادي وقابلة للفصل أي یمكن فصلھا وبیعھا ونقلھا وترخیصھا و
 . منطقي؟ شكل جاریة" كأصل غیر ملموس بة التمعلى سبیل المثال تعریف "العال

بتعریفھا،   تتعلق  الملموسة  غیر  باألصول  المتعلقة  الجوھریة  األسئلة  فإن  والمحاسبي،  المالي  المنظور  من 
على  ھا  ب  االعتراف، ومعالجة التغیرات في قیمتھا بمرور الوقت) وتأثیر  المركز المالي(قیمة    واإلفصاح عنھا

ألن المعاییر    المركز الماليالبیانات المالیة. في األغلب، ال یتم اإلبالغ عن معظم األصول غیر الملموسة في  
في حین  و  .  واذمثل عملیات االندماج أو الشراء واالستح  المحاسبیة ال تعترف بھا حتى تحدث معاملة لدعم قیمتھا

یعني أن    تجنباً للتقییم غیر الدقیق لھذه األصول فإن ھذا أن العدید من مدیري المحاسبة یرون ھذا كإجراء حكیم  
 العدید من األصول غیر الملموسة عالیة القیمة ال تظھر في التقاریر المالیة.  

 
(الویبو)،    -المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة  "رأس المال غیر الملموس في سالسل القیمة العالمیة"،   . 20)17(،  العالمي للملكیة الفكریة  التقریر )14(

 .جنیف
 

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4225
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4225
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یمكن تحدید قیمة اقتصادیة لھ موجبة للشركة، أي    اً بند  یعتبراألصل  ف  ذاً القضیة ھنا ھي كیفیة تعریف األصول.  إ
قع منھ منافع اقتصادیة مستقبلیة. بموجب المعاییر  وً تَ ، ویُ تتحكم فیھ الشركة نتیجة ألحداث سابقة   دخالً بند یولد  

من المحاسبیة الراھنة، یمكن اإلقرار باألصول غیر الملموسة كأصول بمجرد أن یكون لھا الطبیعة االقتصادیة  
  .للتوظیف أو لالستثمارلقابلیة حیث ا

المعرفة القائمة على  الراھن على الكثیر من األصول غیر الملموسة  المحاسبي  مما یثیر  ،  ال یتعرف النموذج 
مخاوف بشأن قدرة المستثمرین على تقییم الشركات كثیفة رأس المال التي تعتمد بشكل أساسي على األصول 

و المعرفة  مثل  الملموسة  كشفت    .التقنیةغیر  المثال،  سبیل  مثل  بعض  على  الرقمي  االقتصاد  شركات 
)Facebook(    لكن أرباحھا،  وھوامش  دخلھا  لتعزیز  البیانات  تستخدم  الماليأنھا  ھذه یال    مركزھا  عكس 

   الدینامیكیة.

التكلفةو نموذج  استخدام  تتیح  المحاسبیة  المعاییر  أن  حین  أنھ    ،في  إال  التنفیذ،  سھل  یكون  قد   یظھر   الالذي 
ً  ،لألصل غیر الملموسالقیمة الحقیقیة  جوھربالضرورة  قد تقوم الشركة ف في عالم االقتصاد الرقمي.  خصوصا

من المتوقع أن تفوق بكثیر    للتقنیةتقنیة جدیدة، ولكن القیمة الحقیقیة    المستخدمة للحصول علىبرسملة التكالیف  
 مامھا. إتفي تطویرھا حتى  المستخدمة تكلفة المدخالت 

أن تختار االحتفاظ    للمؤسساتعلى أنھ یمكن  )  38(رقم  معیار المحاسبة الدولي    في محاولة للتغلب على ذلك ینص
التقییم. في ھذه   بیق نموذج إعادة  في أن تط  یتمثل التحدي،  الحالةبأصول غیر ملموسة بموجب نموذج إعادة 

المعیار المحاسبي على أنھ ال یمكن القیام  نفس العملیة، حیث ینص  المحاسبیة    اتالتقییم غیر مفضل في الممارس 
أن وجود سوق  بیعترف المعیار نفسھ  في حین  ،  لھذه النوعیة من األصول  في حاالت وجود سوق نشطبذلك إال  

تراخیص  فیما یتعلق بوحتى األمثلة التي یقدمھا (  ، الحدوثنادر    اً ة لتقییم ھذه األصول غیر الملموسة أمرنشط
اإلنتاج)   وتراخیص سیارات األجرة، وحصص  الرقمي  تقترب من جوھرالصید،  ألصول غیر  وا  ،االقتصاد 

صول غیر دون قدرة القوائم المالیة للشركات الرقمیة على أن تعكس بوضوح قیمة األ  وھو ما یحولّ   ،الملموسة
 . الملموسة

لك في حالة تطبیق نموذج التكلفة، ال یوجد ارتباط فعلي بین التكلفة وقیمة األصل غیر الملموس. في بعض  كذ
وفي حاالت أخرى،    . لى شيءإ وقد ال تصل    ،على البحث والتطویر  مبالغ كبیرة ن تنفق  أمكن للشركة  الحاالت، یُ 

للشركة   تنفق  أیمكن  قلیلةن  والتطویر  مبالغ  البحث  قیمتھا  إ تؤدي    ،على  تبلغ  ملموسة  لى تطویر أصول غیر 
 المالیین. 

 األصول غیر الملموسة للشركات الرقمیةب  االعترافتحدیات . 4

في ظل الوضع الراھن، تحتاج الشركات بشكل متصاعد إلى االستثمار في األصول غیر الملموسة. بالرغم من 
ھذا، في معظم الحاالت، ال تنعكس ھذه االستثمارات في المیزانیة العمومیة بسبب المعاییر التقلیدیة المقیدة للغایة  

 لالعتراف بھذه األصول وتقییمھا. 

فھي توفر  ،  عن الموقف المالي الحالي والمستقبلي للشركات  قدرة على التعبیرلمالیة أقل  البیانات ا  أصبحت  ،لذلك
 قیمة ھذه الشركات.  بعالقة  لیس لھالكن  ،بشكل متزاید معلومات موثوقة

الذي تم    ،النموذج المحاسبي التقلیدي إلى تغییر أو على األقل توسیع نطاق  من ھذا المطلق، تبرز حاجة ُملحة  
في للشركات  تطویره  طبیعة    ، البدایة  ذو  األساسي  نشاطھا  كان  ملموسھإ التي  غیر  ،  نتاجیھ  األصول  لیعكس 

لتحول الرقمي  ، من خالل األخذ باالعتبار ا المعلومات المحاسبیة في تحسین جودة وموثوقیة    سیسھم ، بما  الملموسة
 .اقتصاد جدید قائم على المعرفةوبزوغ ، المعلومات الرئیسة  وتقنیة التقنیةالتطورات  الناتج عن

في نموذج محاسبي قائم على التكلفة، تشتري الشركة أصًال مقابل مبلغ معین من المال، وتسجلھ في المیزانیة  
ً بالالعمومیة  یتم قیاس األصول  المختلط، تستھلك أو تطفئ ھذا األصل. في نموذج المحاسبة  مبلغ المدفوع، وتالیا
عملیة دمج األعمال یتم    من خاللاألصول غیر الملموسة  تم الحصول على    وإذا    .تكلفةاستناداً إلى الالملموسة  

في حال  المركز الماليتظھر في ال بینما  ،في ھذه الحالة فقط مركز الماليقیاسھا بالقیمة العادلة وتسجیلھا في ال
 ً داخلیا إنشاءھا  الفرضیة،  تم  عنخلق  ت  ھذه  لإلفصاح  بالنسبھ  والمالیة  تحدیاً  المحاسبیة  تم  ف.  المعلومات  إذا 

أصول معینة ذات قیمة ألنھا تعتبر مھمة في سیاق االستحواذ أو دمج األعمال، فلماذا تكون غیر  ب  االعتراف
ً  عندمھمة   . ؟ تطویرھا داخلیا



 

15 
 

ً النموذج المحاسبي معیبیكون  في ھذه الحالة   ،  كامل بالقیمة العادلةبشكل    ماليالمركز  التعبیر عن الألنھ یفتقر إلى    ا
بھ  األصول األخرى    یتم تسجیل  فیما  بقیمة التكلفھ،  بھنھ یعتبر نموذج مختلط، یتم تسجیل بعض األصول  أحیث  

التقلیدیة ال یتم  كذلك  القیمة العادلة.  ب بشكل عام في  األصول غیر الملموسة  ب  االعتراف فوفق النظم المحاسبیة 
 دمج األعمال.عملیات  من خالل  علیھاما لم یتم الحصول المركز المالي 

لى  إأدت    وبیانات ضخمة  العمالءقوائم من  ھناك أیضاً تحدیات تواجھ شركات التواصل االجتماعي التي لدیھا  
بمثل  ال یمكن االعتراف    ،یر المحاسبیة الدولیة یشھرة الشركة وارتفاع قیمتھا السوقیة، لكن بسبب التقید بالمعا

ن یستوفیھا  أمن الشروط التي یجب  ف  ،(35)  رقم   المعیار المحاسبي الدولي  حسبفي المركز المالي.    ھذه األصول
الملموس   الشركةأاألصل غیر  السیطرة    القدرة   لدیھا  ن تكون  في حالة شركات على ھذا األصل. ولكن  على 

لیس لدیھا الحقوق  ف ،  وتعزیز والئھم لھاعالقات العمالء  الالتواصل االجتماعي، وبالرغم من جھودھا في بناء  
ن العالقات مع العمالء غیر إبالتالي ف . والئھم لھا وعلى ، علیھالسیطرة وا ایة العالقات مع العمالءمالقانونیة لح

  المستقبلیة المتوقعةالمنافع االقتصادیة    على  سیطرة كافیةلیس لدیھا    ن ھذه الشركات أتعاقدیة تقدم دلیالً على  ال
 . ملموسةال، ولھذا ال تلبي تعریف األصول غیر  والوالء التي تتدفق من عالقات العمالء

 أمثلة على التحدیات التي تواجھ الشركات الرقمیة:  -

   ــةفي بعض األوقات، بعد ــول غیر الملموس ــركات تقییم األص ــتحواذ مثالً، یُطلب من الش یجب    ، بحیثاالس
وقوائم العمالء، وتحدیث قیمتھا   ،قیمة العالمة التجاریة :على المـشتري تفـصیل األـصول غیر الملموـسة مثل

 ً   .)15 (سنویاً وھو األمر صعب التنفیذ علمیا

 

   قسم المحاسبة في شركة  یقضي)Perrigo Co. (  تقییم ومراجعة األصول غیر ل، أسابیع في نھایة كل عام
الماضیة العدیدة  السنوات  مدى  على  لھا  مقراً  دبلن  من  تتخذ  التي  األدویة  اشترتھا شركة  التي  ،  الملموسة 

  .) 16( لوقتا  الكثیر منإلعداد القوائم المالیة القیام بنفس الشيء كل ربع سنة  وبالتالي سیستغرق

 

   صلت  وو  ،ادیو شاك وبیعھا استغرق حوالي ثمانیة أسابیع رلشركة مثل  إن تحدید قیمة األصول غیر الملموسة
التقییم لألصول  وذلك النوع من      ملیون دوالر أمریكي.  26.2عالمتھا التجاریة وبیانات عمالئھا إلى  قیمة  

غیر الملموسة مثل العالقة التجاریة في المیزانیات العمومیة أمراً مھماً لتمكین المستثمرین من التقییم العادل 
   .)17(.لقیمة الشركة

 ً  فعالیة البیانات المالیة في ظل العالم الرقمي : رابعا

 البیانات المالیة للشركات الرقمیة. 1

على    ا الشركات الرقمیة لدیھا فجوة كبیرة بین القیمة الدفتریة والقیمة السوقیة نتیجة لعدم قدرتھ في الوقت الحالي، معظم  
مما یؤثر على البیانات المالیة لتلك للشركات. على سبیل المثال، تقدر القیمة السوقیة    ، االعتراف باألصول غیر الملموسة 

  159الُمْعلنة  وفق البیانات المحاسبیة    بلغ إجمالي أصولھا ملیار دوالر أمریكي، في حین    778بحوالي    " فیسبوك "   لشركة 
أصول الشركة غیر الملموسھ  . یمكن أن یكون االختالف بین االثنین بمثابة قیمة  2021ملیار دوالر أمریكي في نھایة سنة  

لشركة  المملوكة  قیمة األصول غیر الملموسة   تبلغ   بذلك    . من واقع عالقاتھا مع المستخدمین وبیاناتھم التي في حوزتھا 
 ) 18(   الملموسة مثل النقد والممتلكات والمعدات.   ا نحو خمسة أضعاف أصولھ   فیسبوك 

 ً   2005  من عام  في سبتمبر  " سكایب"  بشراء شركة  "إیباي "  شركة  قیام لھذا،    كذلك من األمثلة التي تقدم توضیحا
. وألغراض ملیون دوالر أمریكي  20قیمتھا الدفتریة لم تكن  تتعد    حین أن   في  ،ملیار دوالر أمریكي  2.6مقابل  

شركة  ال، ثم قامت  "إیباي "  التي تم االستحواذ علیھا في حسابات شركة  "سكایب"شركة  والً  أالمحاسبة، تم دمج  

 
(15) Monga. V. (2016). “Accounting’s 21st Century Challenge: How to Value Intangible Assets”. 
(16) Ibid. 
(17) Ibid. 
(18) Anne Jenny, (2017). “What impact will the digital economy have on accounting? The challenge of intangible 

assets' recognition.” 
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الجدیدة،   تقییم عدد معین من األصول واالعتراف باألصول  اسم  مثل  جزء كبیر منھا غیر ملموس (و بإعادة 
 العالمة التجاریة، وتكالیف البحث والتطویر الجاریة، والعملیات). 

من   ملیون دوالر أمریكي فقط  280من التعرف على    "إیباي"  من خالل عملیة تقییم سعر الشراء، تمكنت شركة
الملموسة غیر  األصول  والعالمة قیمة  العمالء،  قوائم  ورسملة  االختراع،  براءات  تقییم  بإعادة  قامت  حیث   .

بالرغم من ذلك، أظھرت حسابات شركة تكلفة    2.3شھرة بقیمة    " إیباي"  التجاریة.  ملیار دوالر أمریكي من 
بین قیمة عملیة   قیمة متبقیةكھذه الشھرة    یمةیتم احتساب قملیار دوالر أمریكي. عادة ما    2.6االستحواذ البالغة  

للشركة الدفتریة  المائة من    88الشھرة    مثلت ،  سكایب  في حالة شركةو  .  الدمج واالستحواذ والقیمة  قیمة في 
  2002تم إنشاء الشركة في عام    أمریكي؟ملیار دوالر    2.6البالغ  سكایب    الشراء. فكیف یمكن شرح تقییم شركة

فواتیر    إیباي  ووضعت شركة  ،واسعة النطاق   ملیون مستخدم وتغطیة عالمیة  54ان لدیھا  ، ك2005وفي سبتمبر  
  سعر صفقة شراءاالتصاالت بین المشترین والبائعین على منصة المزاد الخاصة بھا ألغراض التقییم، لذلك كان  

ً  سكایب شركة  ) 19(. ةمتوقع من وجھة نظر نموذج أعمالھا واستناداً الى آفاق نمو قویة موضوعیا

ملیون دوالر أمریكي في  200و  ، 2005ملیون دوالر أمریكي في عام  60 بنحو  " سكایب" قدرت إیرادات شركة 
حیث لم تكن الشركة حتى ذلك   فقط،مالیین دوالر أمریكي    7نحو    2004بینما كانت إیراداتھا لعام    ،2006عام  

، قامت " سكایب"   شركة على   " إیباي "  ، وبعد خمس سنوات من استحواذ شركة 2011الوقت مربحة. وفي نوفمبر  
، . أخیراً لتحقیق أرباح رأسمالیة ملیار دوالر أمریكي وذلك    2.75بقیمة    " سكایب "   من حصتھا في   في المائة   70ببیع  

ملیار دوالر أمریكي. وبھذا، فإن سعر شراء الشركة    8.5مقابل    " سكایب"  بشراء   " مایكروسوفت " قامت شركة  
 ) 20(   . تقییم عادل للشركة وفق  قد تم  لیس بالضرورة أن یكون   في البدایة   ملیار دوالر أمریكي   2.6البالغ  

  1180نحو  ،  جوجل  ، وھي الشركة األم لشركة)Alphabet(  تبلغ القیمة السوقیة لشركةمن األمثلة األخرى،  
ملیار دوالر أمریكي في بیان مركزھا المالي في نھایة   319أمریكي مقارنة بإجمالي األصول البالغ    ملیار دوالر 

ملیون دوالر أمریكي فقط من ھذا اإلجمالي. حیث    22  بھا  ؛ وتشكل األصول غیر الملموسة المعترف2020سنة  
القیمة    تتمتع بارتفاع   التيشركات  ال وفي مقدمة    البتكار والتطویر،ا  رائدة في مجال)  Alphabet(  تعتبر شركة

، وھو ما یجعل الشركة ذات قیمة  التي تستحوذ علیھا  ضخمةال والخوارزمیات وبیانات العمالء    للتقنیةالحقیقیة  
 )21( كبیرة. بالرغم من ذلك، یكافح عالم المحاسبة إلیجاد نموذج دقیق إلظھار تلك القیمة.

ووجھات االتصال التي استخدمتھا إلنشاء   ،شبكة واسعة من مالكي المنازل )إن بيإیر بي شركة ( ، تمتلككذلك
في البیانات المالیة. حیث تم تسجیل    األصول  ه و إظھار أي من ھذأیتم االعتراف    لم عالمتھا التجاریة، ولكن  

  فبیاناتھا وبالتالي    ،غیر الملموسة  األصولیتم تسجیل    لم خرى، ولكن  األجھزة والخوادم واألصول الملموسة األ
 تعكس القیمة الحقیقیة للشركة.  الالمالیة 

أنھ   ً نخلص مما سبق  الموحدة عند االستحواذ    غالبا المالیة  البیانات  القیمة في  تنشأ  . في ھذه ما  على شركةما 
 بما من األصول المقتنیة للشركة التابعة.   الحاالت، یتم االعتراف بھا بالقیمة العادلة، حیث تصبح بعد ذلك جزءاً 

أن األصول غیر الملموسة تشكل جزًءا من سعر الشراء، لذلك یتم تخصیص قیمة لھا عند االستحواذ. التساؤل  
ة عادلة في حالة االستحواذ، فلماذا ال یمكن تخصیصھا في مجموعة  إذا كان من الممكن تخصیص قیم  ،ھو أنھ

 .المالیة؟ فردیة من البیانات 

للشركات األصول غیر الملموسة  ب  االعتراف المحاسبي  تتمثل في صعوبةیسلط الضوء على مشكلة    مرھذا األ
 . الرقمیة

 
(19) Ibid. 
(20) Ibid. 
(21) Ibid. 
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 الرقمیة كیف یتفاعل المستخدمون مع البیانات المالیة للشركات . 2

الدراسات إلى أن  أشارت   المالیة  إحدى  المال.  أصبحت  التقاریر    وأوضحت أن أقل فائدة في قرارات سوق رأس 
 الرقمیة. حیث ال یمكن لنموذج المحاسبة المالیة الحالي الشركات    بأداء   غیر ذات صلة عملیاً باتت  األرباح المحاسبیة  

 . ) 22(  غیر الملموسة في األصول  الستثمارات  ا زیادة    متمثالً في   القیمة األساسي للشركات الرقمیة   أ أن یلتقط ُمنش 

تخطط لطرح عام أولي  فراد  " لنقل األأوبر"شركة    ، ذكرت صحیفة نیویورك تایمز أن2018فبرایر    13في  
خسائر  ل  الشركة عن تحقیقھا  ملیار دوالر أمریكي على الرغم من إبالغ  70و  48ما بین    الشركةوقدرت قیمة  

استمر التالیة،  األربع  السنوات  مدى  السابقة، وعلى  الشركةخالل األعوام  الخسائر.  كذلك    ت  اإلبالغ عن  في 
عندما لم یكن لدى    2014في    "واتساب"شراء شركة  ملیار دوالر أمریكي مقابل    19  "فیسبوك"دفعت شركة  و

بشكل    ونبینما یتفاعل  ،لشركات الرقمیةا األخیرة أي إیرادات أو أرباح. فلماذا یتجاھل المستثمرون مثل خسائر  
البیانات المالیة ل تتعامل مع األصول المادیة   التقلیدیةلشركات  ا؟ وذلك ألن  التقلیدیة شركات  لسلبي مع خسائر 

ً عن اصورة مقبولة    لھا  ویقدم المركز الماليوالسلع،   مقبوالً للنفقات    ألصول اإلنتاجیة ویوفر بیان الدخل تقریبا
   ، وذلك بخالف الشركات الرقمیة.للمساھمینبالنسبة  قیمة ال المطلوبة إلنشاء 

ال   وأي شركة رقمیة ھعمل  جوھر   والعالمات  والتطویر،  التنظیمیة، وشبكات البحث  واالستراتیجیة  تجاریة، 
حیث ال یوجد    ،الموردین، وقائمة العمالء، والعالقات االجتماعیة، والبیانات واألنظمة، ورأس المال البشري

مصانع ومباني    االقتصادي من إنشاء  اختالف بین الغرض االقتصادي لھذه االستثمارات غیر الملموسة والغرض
بالنسبة للشركات الرقمیة، ال یتم رسملة االستثمارات  فبالرغم من ذلك،      .على سبیل المثال  الصناعیة  ات الشرك

كأصول؛ بینما یتم معاملتھا كمصروفات في حساب األرباح. لذلك كلما استثمرت شركة رقمیة في بناء مستقبلھا،  
 ر في قراراتھم االستثماریة.  زادت خسائرھا. وبالتالي لیس لدى المستثمرین خیار سوى تجاھل األرباح والخسائ

على عكس األصول المادیة في الشركات الصناعیة التي تنخفض قیمتھا مع االستخدام، فإن قیمة األصول غیر  
ذلك مثال  االستخدام.  مع  ترتفع  قد  الشركة  "فیسبوك"  شركة  ،الملموسة  قیمة  تزداد  عدد    ،حیث  زاد  كلما 

ھذا أنھ یتم دعم نمو قیمة الشركة من خالل یعني  ستخدم جدید.  ن ألن الفوائد تزداد مع ولوج كل میالمستخدم 
الشبكة القائمة، ولیس من خالل زیادة تكالیف التشغیل كما ھو الحال في الشركات الصناعیة. لذلك فإن تحقیق  
الریادة في السوق ھو أھم ھدف للشركات الرقمیة. بالرغم من ذلك، حالیاً ال یوجد مكان في المحاسبة المالیة  

فإن الفكرة الجوھریة وراء   ،لمفھوم تأثیرات الشبكة، أو الریادة في السوق، أو زیادة قیمة المورد باستخدامھ. لذا
 األصول مع االستخدام. الذي یقضي بانخفاض تفوق الشركات الرقمیة تتناقض مع مبدأ أساسي للمحاسبة المالیة 

   . فائدة قلیلة أو معدومة للمستثمرینقدم  یواالمتثال التنظیمي،  غیر مقبول من ناحیة    ركز الماليالم  بناًء علیھ، أصبح
لمستویات القروض  ألن البنوك تعتمد على تغطیة األصول    بمنح االئتمان،  أقل فائدة لقرارات البنوك  أصبحكما

اتجھت  ات المادیة  الشركولكون  ألن الشركات الرقمیة أصبحت أكثر ظھوراً في االقتصاد،    اً . ونظر الممنوحة
 بیانات الدخل في قرارات المستثمرین.   تراجع أھمیةلى ذلك إ عملیاتھا، فقد أدى رقمنة نحو بشكل أكبر  

الرؤساء التنفیذیون عما   یتساءل  ،ات الرقمیةفي عكس قیمة الشرك  كبیر خفق بشكل  ی  المركز الماليألن    نظراً 
القائمة على   المالیة  القوائم  الذي یحققھ إعداد ومراجعة  ما  الذي یطرح نفسھ:  السؤال  فعلھ. كذلك  یجب علیھم 

ما ، واالستحقاق؟ ألن تكون الشركات الرقمیة في موقف أفضل بمجرد اإلفصاح عن ملخص لمعامالتھا النقدیة؟ 
 ي تكون بیاناتھا المالیة أكثر تعبیراً عن مركزھا المالي.كالشركات الرقمیة  تفعلھالذي یمكن أن 

مستبعد أن تتغیر معاییر المحاسبة في من الحیث أنھ    ،على ھذه األسئلة السابقة  لیست ھناك إجابات واضحة بعد
  وحتى إذا   .غیر الملموسةفي األصول  لشركات الرقمیة برسملة استثماراتھا  على قیام االمستقبل القریب للموافقة  

التقدیرات    تقدیم تفسیرات مقنعة حولقامت الشركات الرقمیة برسملة أصولھا غیر الملموسة، فلن تتمكن من  
 ھا السوقیة الحالیة. تقیمالمتعلقة ب

 
- (22) Baruch Lev, (2016). “The End of Accounting and the Path Forward for Investors and Managers”, John 

Wiley & Sons, Inc. 
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 الشركات الرقمیة التقلیدیة و   ةمؤشرات األداء المالی. 3

لألرباح أو اإلیرادات أو النفقات أو النتائج المالیة األخرى التي    مھمةمؤشرات األداء الرئیسة المالیة ھي مقاییس  
وھي مرتبطة دائًما بقیمة أو نسبة مالیة محددة.    ،تركز بشكل خاص على العالقات المشتقة من البیانات المحاسبیة 

تقیسھا بما یشمل مؤشرات  امة بناًء على نوع المعلومات التي  فئات ع  أربعتقع معظم مؤشرات األداء الرئیسة في  
 ) 23( :األداء التالیة

 .ربحیة السھم ونسبة السعر إلى األرباحلربحیة، مثل ھامش الربح اإلجمالي وصافي ا  نسب -1

 . ة لاللتزامات قصیرة ومتوسطة األجلولنسب تغطیة السیلسیولة، مثل  ا  نسب -2

 معدل دوران المخزون ودوران الحسابات المدینة. ، مثل لفعالیةامؤشرات   -3

 الدیون إلى حقوق الملكیة والعائد على حقوق الملكیة. نسب ، مثل  لكفاءة المالیةا -4

األداء   مؤشرات  توجیھ  المالیة  تمّكن  على  ومساعدتھم  الكبیرة،  الصورة  على  التركیز  من  األعمال  قادة  الرئیسة 
أي   وتحدید  ا  تحدیاتالشركة  دون  في  ملحة  ً الالنغماس  أیضا یمكن  الرئیسة    تفاصیل.  األداء  مؤشرات  استخدام 

     محددة.الھداف األللمساعدة في إدارة الشركة لتحقیق 

اكتشفت العدید من  كما تم شرحھ مسبقاً،    التقاریر المالیة أصبحت أقل فائدة في قرارات سوق رأس المالبما أن  
تحتاج الشركات  حیث    .الرقمیةالشركات أن مؤشرات األداء المالي التقلیدیة لم تعد فعالة في قیاس نجاح األعمال  

قیاس ومراقبة مجموعة من المقاییس    والتركیز على  إلى النظر إلى ما وراء مؤشرات األداء المالیة الرئیسة التقلیدیة
مثل   یمكنالسلوكیة األساسیة،  والتي من خاللھا  المستخدمین،  العمالء وعدد   للشركة  تواتر االستخدام ومشاركة 

 لمنتج أو خدمة. الترویج

المستثمرین    إنقیمتھا الحقیقیة. حیث    عن  لمستثمرینللتعبیر لمكن للشركات الرقمیة استخدامھا  ھناك دالالت یُ من ثم  
في    تحالفاتال ة، مثل إدخال خدمات ومنتجات جدیدة، ویبحثون عن دالالت معینة حول تفوق نموذج أعمال الشرك

التسویق والتوزیع، واكتساب كبار العمالء، والتوزیع الجغرافي للعمالء، وأعداد المشتركین  شبكات  و  ،التقنیة  مجال
الخاص  قسم  ال مكن للشركات الكشف عن ھذه العناصر والدالالت في  یُ و  المشتركین.  من    فئةالجدد، واإلیرادات لكل  

السنوي  األداءمناقشة وتحلیل  ب تقوم بھ، وھو  في تقریرھا  المثال بھ،    ،ما  في تقریرھا    فیسبوك  شركةعلى سبیل 
 . كمحاولة للتغلب على التحدیات السابقة اإلشارة إلیھا السنوي

ً ین الحالی ینظراً ألن معظم المستثمر ویفضلون المزید    ،أكبر باألفكار والخیارات بدالً من األرباح  ن یولون اھتماما
ً من المعلومات حول األصول التي تدر دخالً في المستقبل وتدفقات نقدیة مستقبلیة،   على الشركات الرقمیة   كان لزاما

الكشف ع  مھم اإلبالغ عن أي تطور   السنوي. أیضاً، تعتبر عملیات  بالتقریر  بالقیمة وإدراجھ  ن مزایا  ذو عالقة 
تصبح    ، حیث الشبكة، مثل التحالفات االستراتیجیة وحركة المرور على الشبكة، ذات قیمة عالیة من قبل المستثمرین

   المالیة.مقاییس األداء المالي أكثر ارتباط بالقیمة عند دمجھا مع ھذه الدالالت غیر 

 
 ً  اتالملخص واالستنتاج: خامسا

نمت نسبة قیمة األصول غیر الملموسة إلى قیمة األصول الملموسة في الشركات العامة والخاصة بشكل كبیر خالل  
السبب،   لھذا  االتجاه.  ھذا  یستمر  أن  المتوقع  الماضي، ومن  باستطاع  نحتاجالعقد  یعد  لم  القیمة.  دوافع  فھم    ةإلى 

  إنھموتوقع معدالت النمو المستقبلیة، حیث    ،باح التاریخیة ألراالعتداد باعملھم على   اقتصار المحللین والمستثمرین 
لعالمة التجاریة  ودرجة قبول وانتشار ا النمو واالزدھار، مثل قوة    تعززیحتاجون إلى فھم األصول االستراتیجیة التي  

ً تحدید ، والمخاطر المقترنة بھا، والتقنیةأو تمیز   .  ما إذا كان النمو مستداما
على النظام األساسي  یتم االعتماد في تقدیرھا بشكل كبیر    المالیةالواردة بالقوائم    الكثیر من القیم على الرغم من أن  

ترتبط برأس المال البشري،   ،إنشاء أصول استراتیجیة مستقبلیة  محدداتواألصول الحالیة للشركة، فمن المھم فھم 

 
(23) Scott Beaver (2021) , “30 Financial Metrics and KPIs to Measure Success in 2021”, Oracle Netsuit . 
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فاظ بالموظفین واالستنزاف أكثر أھمیة من أي لذا أصبحت المقاییس مثل االحت .والفكري، واالجتماعي، والعالقات
 نھم یمثلون مخازن القیمة التي تشكل األساس لخلق القیمة للمؤسسة. أوقت مضى حیث 

 إنھاأن األصول غیر الملموسة ذات أھمیة عالیة حیث على ن أغلب خبراء االستثمار یتفقون أ الدراساتكذلك تبین 
أغلب خبراء االستثمار على  یتفق  كذلك،   ستقبلیة لنموذج أعمال الشركة.الم  اآلفاقتحتوي على معلومات مھمة حول  
مكن من تُ خفیة،  قد یكشف عن مزایا تنافسیة  وألصول غیر الملموسة،  اتقییم في    اً أن المزید من الشفافیة سیكون مفید 

 عوائد محتملة أعلى.  تحقیق

.  التقلیدیةذج التقاریر المالیة  االمستثمرین والشركات التفكیر في نممن الواضح أن الوقت قد حان لكي تعید ھیئات  
المتعلق بالقیمة لكل عمیل، واألرباح أو نتائج اإلیرادات أو    اإلفصاحالمعاییر في تشجیع    صانعومثالً، قد یرغب  

التنفیذ،   البحث  بیانات عن كیفیة نشر مفضالً عن توفیر  مقاییس أخرى محددة تتعلق بمشاریع محددة قید  ھارات 
والتطویر والبرمجیات للشركات الرقمیة. من غیر المتوقع أن ینجح االعتماد على المبادرات التطوعیة للشركات  

ألن بعض المدیرین التنفیذیین قد ال یرغبون في الكشف عن معلومات حساسة، ما لم  في عالج مثل ھذه التحدیات  
 .ھم إلى فعل الشيء نفسھیضطر منافسی

لفترة طویلة، وھي تؤدي إلى تسجیل معقول للبنود بسعر   د المحاسبیة لألصول غیر الملموسة مستقرةً القواع بقیت  
ھذه أسباب  على الرغم من كون  نھا تعتبر جیدة في تقلیل مخاطر قیم األصول المتضخمة إلى حد كبیر.  أ كما    ،التكلفة

المعاییر    لعدم االتجاه إلى تعدیل  ، في عصر االبتكارال تعتبر مبرراً مقبوالً إال أنھا    ،جیدة لإلبقاء على الوضع الراھن
 .  المحاسبیة الحالیة

دى المؤتمرات، أقر ة ()Hans Hoogervorst(  في إـح دولـی ة اـل ـــب اییر المحـاســ )، أن  IASB، رئیس مجلس مـع
ة  إال أن ذلك یصـطدم    )24(  .األصـول غیر الملموـسة  تقییم النظر في   یعیدواالمعاییر یجب أن   يواضـع بقضـایا رئیـس

قیمة األـصول غیر الملموـسة إلى تكلفة إنـشائھا، أم یجب على إدارة الـشركة    تـستند، ھل یجب أن یجب معالجتھا مثل
مجلس معاییر   یقوم ال تزال الجھود في مراحلھا األولى، حیث  في ھذا اإلطار،  تقدیر القیمة العادلة لتلك األصـــول؟  

لكن حتى لو  دراج ھذه األصــول في دفاترھا.  إللشــركات  لضــع قواعد  و بدراســة مدى إمكانیةالمحاســبة المالیة  
أضــاف مجلس معاییر المحاســبة المالیة  األصــول غیر الملموســة إلى جدول أعمالھ، فقد تمر ســنوات قبل أن یأتي  

  القواعد المحاســـبیة الحالیة حتى ترى    من النقاش والمراجعات  جدیدة. حیث اســـتغرق األمر عقداً محاســـبیة  بقاعدة  
 .وتدخل حیز التنفیذ  النور

  

 
(24) Adam Deller, (2019 ). "Intangible asset accounting stuck in a pre-digital mire", publisher. 
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