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ال یجوز نسخ أو اقتباس أي جزء من ھذ الكتیب أو ترجمتھ أو إعادة طباعتھ بأي  
  صورة دون موافقة خطیة من صندوق النقد العربي إال في حاالت االقتباس

 القصیر بغرض النقد والتحلیل، مع وجوب ذكر المصدر. 

 

 اآلراء الواردة في ھذا اإلصدار تعبر عن وجھة نظر ُمعد الكتیب، ولیس  
 بالضرورة وجھة نظر صندوق النقد العربي  

 

 توجھ جمیع المراسالت إلى العنوان التالي: 

 الدائرة االقتصادیة  

 صندوق النقد العربي  

 دولة اإلمارات العربیة المتحدة –أبوظبي  –  2818ص.ب. 

 + 97126171552ھاتف: 

 + 97126326454فاكس: 

 Economic@amfad.org.aeالبرید اإللكتروني: 

http: //www.amf.org.aeWebsite :  
 

 

 

 

  

والمالي في الدول العربیة  ھذا الكتیب یستھدف غیر المختصین بالشأن االقتصادي  
  التقنیات المالیة بھدف زیادة الوعي بأھمیة الفئة العمریة الشابة ویخاطب بشكل عام 

 للفرد ولألسرة وللمجتمعات العربیة. 

file://econet.amf.org/institute/library/Shared%20Doc/Economic@amfad.org.ae
file://econet.amf.org/institute/library/Shared%20Doc/http%20/%20:%20www.amf.org.ae
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 مقدمة 
إختلف شكلھا   بینما  والخدمات،  السلع  تبادل  لتسھیل عملیة  قرون  لعدة  النقود  إستعملت 
حسب الشعوب والحضارات حیث یمكن تصنیفھا إلى ثالثة أنواع رئیسیة؛ النقود المستندة  

ومنھا تستمد قیمتھا، النقود التمثیلیة المستندة إلى المعادن الثمینة ومنھا تستمد  إلى السلع  
كذلك قیمتھا والنقود الورقیة التي ال تستند إلى المعادن الثمینة وتستمد قیمتھا من الدعم  

 والسند القانوني لھا. 

تلتھا القلیلة الماضیة ظھرت على السطح ما یسمى بالعمالت المشفرة   في السنوات 
األھداف والشروط واألحكام   مالیة مشفرة عدیدة ومختلفة من حیث  رموز وأدوات 
النقود   دور  تلعب  أن  تحاول  حیث  المشفرة  باألصول  إجماال  عرفت  بھا،  المتعلقة 

 الورقیة أو األصول المالیة األخرى. 

األصول المشفرة ھي تمثیالت رقمیة قابلة للتحویل ومصّممة بطریقة تمنع نسخھا أو  
إصدارھا. تُعرف التقنیة المستعملة لتسھیل تحویل األصول المشفرة بالبلوكتشین    إعادة 

القیود   بكل  الموزعة والتي ھي عبارة عن سجالت ال مركزیة تحتفظ  أو السجالت 
تؤمن تشفیر المعلومات. إن االصول المشفرة والتقنیة    "ند للند " والمعامالت عبر شبكة  

ة األشیاء الموجودة في عالمنا الحقیقي. لقد نتج  التي ترتكز علیھا یوفران فرص لرقمن
أفكار   مجرد  من  تطورت  مشفرة  أصول  بروز  الرقمنة  من  المتأتیة  المنافع  عن 

  .)1(وطموحات إلى تقنیات متعددة في مختلف المجاالت

  (Crypto-currencies) فرع من فروع االصول المشفرة ھي العمالت المشفرة    أھم 
التي تستخدم في أغلب األحیان كوسیلة للتبادل ولھا خصائص مشتركة مع العمالت 

نذكر منھا على سبیل المثال البیتكوین واإلیثر. أما األصول المشفرة    ،النقدیة العادیة
الرموز  ،االخرى مسمى  تحت  جمعھا  والتي   (Crypto-tokens)المشفرة    فیمكن 

باألصول   المدعومة  الرموز  المنفعة و  (Assets-backed-tokens)تشمل  رموز 
token)-(Utilities ورموز السندات token)-(Securities) 2( .   

ثم تحاول أن تتطرق إلى    ،ھذه الورقة في البدایة تاریخ وتطور التشفیر الرقمي  تتناول
عملھا وطرق  المشفرة  األصول  أنواع  لمختلف  المتاحة  ومنالتعاریف  تسلط    ،  ثم 

الضوء في األخیر على المعالجة المحاسبیة لألصول المشفرة وفق المعاییر الدولیة  
 للتقاریر المالیة. 

 
(1)  PWC (2019). "In depth: A look at current financial reporting issues", December, 

No. 2019-05. 
(2)  Ibid.  
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  التشفیر الرقميتاریخ  .1
قبل أي ظھور للعمالت الرقمیة البدیلة   كان مفھوم العمالت المشفرة موجود نظریاً 

استخدام  في  بوقت طویل، فقد تشارك مؤیدو العمالت المشفرة األوائل الطموح المتمثل  
األفكار العلمیة والقدرات الحاسوبیة والریاضیة المتطورة لمعالجة ما اعتبروه عیوبًا  

 عملیة وسیاسیة للعمالت الورقیة التقلیدیة. 

 )3 ( قبل بیتكوین •
تشاوم  دیفید  قام  عندما  الثمانینات،  أوائل  إلى  التشفیر  تقنیة  أسس    David(  تعود 

Chaum (للتعمیة بإنشاء طریقة  أمریكي،  تشفیر  أخّصائي  ال   )Blinding( ، وھو 
تزال تستخدم في التشفیر الحدیث على الشبكة حتى یومنا ھذا. قد مكنت ھذه الطریقة 
إطارا   ووضعت  تغییره،  یمكن  ال  آمن  بأسلوب  المعلومات  ایصال  من  األطراف 

 للتحویالت النقدیة اإللكترونیة في المستقبل.  

بنشر  )  Wei Dai(  عام، قام مطور برمجیات یدعى وي داي  15بعد مرور حوالي  
ضّمت  ) التي  b-money( موني"  -فتراضیة "بياالعملة  المستند تقني حول تصمیم  

العدید من المكونات األساسیة للعمالت المشفرة الحدیثة، مثل ضمانات إخفاء الھویة  
نھ لم یتم استخدامھا  أ ھذه الفكرة النور حیث    ىرتالمتقدمة باإلضافة إلى الالمركزیة. لم  

 أبدًا كوسیلة للتبادل. 

المزید من وسطاء التمویل الرقمي في أواخر التسعینیات وأوائل القرن الحادي  نشأ   
بال" "باي  مثل  العقد  ) PayPal(  والعشرین،  مدار  على  شعبیتھا  ازدادت  التي   ،

المدافعة عن  الشخصیّات  أبرز  وأحد  تیسال  مخترع شركة  اكسبت  والتي  الماضي، 
اتھ، وأثبتت أنھا رائدة في  أولى ثرو  )Elon Musk(  العمالت المشفرة ایلون ماسك

 تقنیات الدفع عبر الھاتف المحمول. 

 بیتكوین والطفرة الحدیثة للعمالت المشفرة  •
تبادل   كوسیلة  تستخدم  بدأت  التي  الحدیثة،  المشفرة  العمالت  أولى  البیتكوین  تعتبر 
تتمیّز بالتحكم الالمركزي، والمحافظة على خصوصیة المستخدم، إضافة الى حفظ  

 السجالت من خالل تقنیّة البلوكشین. 

 
(3)  Brian Martucci (2022). "What is Cryptocurrency- How it Works, History & 

Bitcoin Alternatives", April, Article. 
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عام   البیتكوین  إلى  التطرق  شخص    2008تم  عن  بحثیة صدرت  ورقة  خالل  من 
ناكاموتو ساتوشي  بإسم  عرفوا  أشخاص  مجموعة  أو  الھویة   Satoshi(  مجھول 

Nakamoto( . 

البیتكوین للعلن، لكن قلة من    )Nakamoto(  طرح ناكاموتو  2009في أوائل العام  
 للفكرة والمؤمنین بھا بدأوا تعدین ھذه العملة والتبادل بھا.المتحمسین  

، ومع تزاید شعبیة البیتكوین واكتساب مفھوم العملة المشفرة  2010بحلول اواخر عام  
الالمركزیة قوة جذب كبیرة، بدأت بالظھور عمالت منافسة مثل الالیتكوین والریبل  

خصائص   بعض  تحسین  على  منھا  كّل  عمل  أوقات  البیت وغیرھا،  كتقلیص  كوین، 
وتم أیضاً في نفس الفترة إنشاء  المعامالت، أو تحسین الخصوصیة، أو بعض المزایا األخرى  

 أولى منصات التداول لشراء وبیع ھذه العمالت. 

كترونیة  ل، أصبحت البیتكوین مقبولة من العدید من المتاجر اإل2012في أواخر عام  
اكسبیدیا،   إلى    إلخ.... ،وتسال   ،مایكروسوفتمثل ووردبرس،  التجار  دفع آالف  مما 

 البدء باعتماد العمالت المشفرة كوسیلة لتسویة المدفوعات. 

ن  إال ألتسویة المدفوعات التجاریة،    تستعملقلیل من العمالت المشفرة  البیتكوین،  عدا  
  األخرى باستبدال تسمح ألصحاب العمالت المشفرة    بدأتعددًا متزایدًا من المنصات  

مما   ومن ثم إتمام عملیات الشراء،  البیتكوین أو العمالت النقدیة التقلیدیة،بعمالتھم  
 یوفر سیولة ومرونة لحاملیھا. 

  



 المعالجة المحاسبیة لألصول المشفرة 
 

7 
 

 
 
 تعریف األصول المشفرة وأنواعھا .2

المشفرة ھي إن التوّصل إلى تعریف لألصول المشفرة لیس باألمر السھل، فاألصول  
 .فئة واسعة جدّاً من التطورات التكنولوجیة التي تستخدم تقنیة التشفیر 

بدایةً، التشفیر ھو العملیة التي یتم من خاللھا تحویل البیانات إلى تنسیق غیر قابل للقراءة 
وال یمكن فك تشفیره إال بواسطة شخص لدیھ مفتاح سري. األصول المشفرة محمیة 

 .ة، التي تستخدم نظاًما ذكًیا للمفاتیح الرقمیة العامة والخاصة باستخدام ھذه الطریق 

 ورموز مشفرة (Crypto-currencies)   تنقسم األصول المشفرة إلى عمالت مشفرة 
(Crypto-tokens). 

 
 العمالت المشفرة •

عام   في  البیتكوین  ظھور  السیاس 2009منذ  وصانعي  وتحلیل   ات ،  دراسة  یحاولون 
 .العمالت المشفرة، وكل منھم تعامل مع الموضوع بطریقة مختلفة 

 
 البنك المركزي األوروبي 

األوروبي المركزي  للبنك  العمالت    ،وفقًا  من  فرعیة  فئة  ھي  المشفرة  العمالت 
غیر   الرقمیة  النقود  من  نوع  بأنھا  االفتراضیة  العمالت  وصفت  وقد  االفتراضیة. 

عادة ما یتم إنتاجھا والتحكم فیھا من قبل مطوریھا واستخدامھا وقبولھا بین  المنظمة، و
أعضاء مجتمع افتراضي معین، وفقًا لتقریر عن مخططات العمالت االفتراضیة نُشر  

. ھناك ثالثة أنواع من العمالت االفتراضیة، اعتمادًا على كیفیة تفاعلھا  2012في عام  
 :لفعليمع العمالت التقلیدیة واالقتصاد ا 

عمالت افتراضیة ال یمكن استخدامھا إال في بیئة افتراضیة مغلقة، مثل األلعاب   -
 .عبر اإلنترنت 

ی - الفعلي،  باالقتصاد  مرتبطة  افتراضیة  التقلیدیة،    شراؤھامكن  عمالت  بالعملة 
 .المنتجات والخدمات االفتراضیة قتناءإل ھااستخداممن ثم و

حیث   ، الوقت باالقتصاد الحقیقي واإلفتراضيعمالت افتراضیة مرتبطة في نفس   -
لبیع وشراء العملة االفتراضیة، ویمكن استخدامھا لشراء  توجد معدالت تحویل 

 .المنتجات والخدمات االفتراضیة والحقیقیة 
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اقتناؤھا    یمكن   إنھ ، حیث  االفتراضیة العمالت المشفرة ھي من النوع األخیر من العمالت  
 .وتداولھا بالعملة التقلیدیة، واستخدامھا لشراء السلع والخدمات الرقمیة والمادیة 

، 2015نشر البنك المركزي األوروبي تعریًفا ثانًیا وُمحدَّثاً للعمالت االفتراضیة عام  
وصف فیھ العمالت االفتراضیة بأنھا بیانات رقمیة ذات قیمة، لم یتم إصدارھا من قبل 

ي أو مؤسسة ائتمانیة أو مؤسسة أموال إلكترونیة، ویمكن استخدامھا كبدیل بنك مركز 
 .  )4(  للنقود في بعض الظروف 

 
 صندوق النقد الدولي 

صّنف صندوق النقد الدولي العمالت المشفرة على أنھا مجموعة فرعیة من العمالت 
القطاع الخاص، االفتراضیة، أي أنھا بیانات رقمیة ذات قیمة، صادرة عن مطورین من  

وفًق  الخاصة.  حسابھم  بوحدة  تسمیتھا  مفھوم ــ ویتم  یغطي  الدولي،  النقد  لصندوق  ا 
غیر  الدیون  شھادات  من  بدًءا  العمالت،  من  واسعة  مجموعة  االفتراضیة  العمالت 
الرسمیة، إلى العمالت االفتراضیة المدعومة بأصول مثل الذھب، والعمالت المشفرة 

 . )5(  مثل البیتكوین
 

 البنك الدولي 
صّنف البنك الدولي العمالت المشفرة على أنھا مجموعة فرعیة من العمالت الرقمیة، 

بیانات رقمیة ذات قیمة مقومة في وحدات حسابیة خاصة بھا، ومختلفة   وھي عبارة عن 
 .عن النقود اإللكترونیة، التي ھي ببساطة آلیة دفع رقمیة تمثل األموال النقدّیة الفعلّیة 

وخالفا لمعظم صانعي السیاسات اآلخرین، عّرف البنك الدولي أیضا العمالت المشفرة 
 .) 6(   نفسھا على أنھا عمالت رقمیة تعتمد على تقنیات التشفیر لتحقیق غایاتھا 

 
 الھیئة المصرفیة األوروبیة 

عرّفت الھیئة المصرفیة األوروبیة العمالت االفتراضیة بأنھا "الشكل الرقمي للعمالت" 
التي ال تصدر عن بنك مركزي او سلطة حكومیة وال ترتبط بالضرورة بعملة نقدیة 

 
(4) European Central Bank (2012). "Virtual Currency Schemes", October. 
(5) Dong. H et al (2016). "Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations", 

SDN/16/03, January. IMF 
(6) World Bank Group (2017). "Distributed Ledger Technology (DLT) and 

Blockchain", Fin Tech Note, No. 1". 
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استخدامھا  أو  یمكن تخزینھا  األفراد كما  بین  للتبادل  تستخدم كوسیلة  ملموسة ولكنھا 
   .) 7(   كتروني لعملیات الشراء والبیع اإلل 

 
 بنك التسویات الدولیة

التسویات ف  تُعرَّ  لبنك  تابعة  ھیئة  وھي  لألسواق،  التحتیة  والبنیة  المدفوعات  لجنة 
الخصائص  تمتلك  رقمّیة  عمالت  أنھا  على  المشفرة  االفتراضیة  العمالت  الدولیة، 

  :التالیة 

ھي أصول یمكن تحدید قیمتھا بناء على مبدأ العرض والطلب، وھو المفھوم المتعارف   -
 اآلن. علیھ لتبادل السلع مثل الذھب، مع عدم وجود قیمة جوھریة لھا حتى  

تعتمد فكرة تبادل العمالت االفتراضیة على استخدام تقنیة البلوكشین أو ما یعرف  -
بیانات لتنظیم استخدام ھذا النوع من العمالت بالسجالت الموزعة التي تمثل قاعدة  

 .دون الحاجة إلى وسطاء 
  .8ال یتم تشغیلھا من قبل أي فرد أو مؤسسة معینة  -
 
 الرموز المشفرة  •

لشركة برایس ووتر ھاوس الرائدة في مجال التدقیق   2019/ 5ار رقم  د بحسب اإلص
الرموز المدعومة باألصول والمحاسبة، تنقسم الرموز المشفرة إلى ثالثة أنواع وھي  

 .ورموز المنفعة ورموز السندات 

باألصول  - المدعومة  الكتل   : الرموز  سالسل  تقنیة  على  مبنیة  رقمیة  رموز  ھي 
وتستمد قیمتھا من أشیاء ال توجد في ھذه السالسل ولكنھا تمثّل أصول مادیة (مثل 

 .الموارد الطبیعیة كالذھب والبترول) 

ھي رموز رقمیة مبنیة على تقنیة سالسل الكتل توفر للمستخدم الحق    : رموز المنفعة  -
حیث تستمد قیمتھا من ذلك الحق. رموز    ، في الحصول على منتجات أو خدمات 

المنفعة ال تعطي حاملھا حق الملكیة في منصة الشركة أو أصولھا غیر أنھ یمكن  
 .تداولھا بین األشخاص دون أن تكون وسیلة تبادل ذات أھمیة 

 
(7) European Banking Authority (2014). "EBA Opinion on Virtual Currencies", 

EPA/OP/2014/08, July. 
(8)  Bank for International Settlements (2015). "Digital Currencies", Committee on 

Payments and Market Infrastructures, November. 
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موز السندات ھي رموز رقمیة مبنیة على تقنیة سالسل الكتل وھي شبیھة في ر  -
طبیعتھا بالسندات العادیة حیث یمكن أن تعطي حاملھا حقوق إقتصادیة في المنشأة 
مثل الحق في إستالم النقد أو أصول مالیة أخرى بصفة تلقائیة أو إلزامیة، أو حق 

أص  صافي  في  الحق  أو  القرارات،  على  خصم التصویت  بعد  المنشأة  ول 
 المطلوبات.

 
 طریقة عمل العمالت المشّفرة  .3

ھا، دعونا نقوم بتوضیح ر قبل البدء بشرح طریقة عمل العمالت المشفرة وأھم عناص 
، وبسبب إنھ بسیط حول الفرق بین تلك العمالت وتقنیة البلوكشین أو سلسلة الكتل، حیث  

ببعضھما قواعد   ، ارتباطھما  أو  البلوكشین،  تقنیة  بینھما. تعتبر  بالخلط  المرء  یقوم  قد 
الدعم األساسي  المشفرة وعنصر  العمالت  لسوق  الفقري  العمود  المتسلسلة،  البیانات 
لعملھا، وھي بإختصار تكنولوجیا تقوم على مبدأ السجالت الموزعة. إّال أن استعملھا 

نطاق تطبیقھا یشمل العدید من الصناعات   إن ال یقتصر فقد على العمالت المشفرة، حیث  
 ولھا الكثیر من التطبیقات.

العناصر  العدید من  بھ  بدایاتھ، ویلعب  ر أدوا   إن سوق العمالت المشفرة ال یزال في 
نلقي ك   مھمة  دعونا  واستمراره.  عملھ  تشغیلھ وضمان  أجل  من  التكنولوجیا  تطبیقات 

 السوق وأھم الالعبین فیھ.   ه الضوء على كیفیة عمل ھذ 
 

 )9(  مستخدم العمالت المشفرة 
العنصر األول واألھم في سوق العمالت المشفرة ھو مستخدم تلك العمالت، أي كل 

 یستخدم تلك العمالت من أجل:شخص طبیعي أو كیان قانوني 

 شراء سلع أو خدمات حقیقیة أو افتراضیة. -

 إجراء مدفوعات مباشرة من شخص لشخص. -

 االستثمار فیھا (بطریقة مضاربة).  -
 
 
 
 

 
(9)  FATF (2014). "FATF Report: Virtual Currencies Key Definitions and Potential 

AML/CFT Risks", June. 
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 برزھا: أ یتم الحصول على العمالت المشفرة من خالل عدّة طرق، 
 
الفعلیة أو عملة مشفرة شراء العمالت المشفرة من منصات تداولھا بإستخدام النقود   -

 أخرى.

شرائھا مباشرةً من مستخدم آخر للعمالت المشفرة، حیث یطلق على ھذه الطریقة  -
 اسم التبادل المباشر من شخص لشخص.

 في حالتعدین عملة جدیدة من خالل حل ألغاز التشفیر للحصول علیھا كمكافأة،   -
 كانت العملة المشفرة تستخدم دلیل العمل.

الحصول على عمالتھ المعدنیة  مستخدم العمالت المشفرة  ل في بعض الحاالت، یمكن   -
مباشرة من الجھة التي تقوم بطرح العملة، إما كجزء من عرض أولي مجاني أو من  

 بیع جماعي. 

قبول العمالت المعدنیة كوسیلة للدفع مقابل السلع أو الخدمات التي یبیعھا مقابل  -
 العمالت المشفرة.

لى كمیة معینة من العمالت المنتجة حدیثاً، خاصة في حاالت التشعب الحصول ع  -
 الصلب لسلسلة كتل العملة.

 الحصول على عمالت معدنیة كھدیة أو تبرع من مستخدم آخر.  -
 

 )10(    المنقب 
یساعد المنقب في التحقق من صحة المعامالت على قواعد البیانات المتسلسلة عن طریق 
بالعمالت المشفرة التي تستخدم آلیة  ألغاز وخوارزمیات التشفیر. یرتبط التعدین  حل 

التحقق من صحة المعامالت في الشبكة، مستعیناً في  دلیل العمل، حیث یساھم المنقب  
الجة عالیة، ذلك مقابل الحصول على عملة مستخرجة بأجھزة وحواسیب ذات قدرة مع 

 حدیثًا.

 

 

 
(10)  European Central Bank (2015). "Virtual Currency Schemes- a Further Analysis", 

February. 
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یمكن أن یكون المنقبون إما مستخدمین للعمالت المشفرة أو أطراًفا تجاریة بدأوا عمالت 
التعدین من أجل البیع بالعملة النقدیة أو غیرھا من العمالت المشفرة. كما یعمد بعض 

ى تشكیل بعض التجمعات بغیة جمع وتوحید القوى للتعدین بسرعة وفعالیة إل ن  ی المنقب
 كبر.أ 

 )11(  أسواق تبادل العمالت المشفرة 
أسواق تبادل العمالت المشفرة ھي مؤسسات تزود العمالء بخدمات التبادل والتداول، 

خرى، وذلك أكبیع وشراء العمالت المشفرة باستخدام العملة النقدیة أو عمالت مشفرة  
 مقابل رسوم.

عادةً، توفر أسواق تبادل العمالت المشفرة لمستخدمیھا مجموعة متنوعة من بدائل الدفع،  
 التحویالت البنكیة وبطاقات االئتمان والعمالت النقدیة األخرى.   بما في ذلك 

دمیھا بإحصاءات السوق، مثل أحجام التداول ختقوم بعض األسواق أیًضا بتزوید مست 
وتقلبات العمالت المتداولة، إضافة إلى خدمات التحویل إلى المتاجر التي تقبل العمالت 

 المشفرة كوسیلة للدفع. 
 

 )12(  منصات تداول العمالت المشفرة 
المشفرة  العمالت  بین مستخدمي  تجمع  أسواق  المشفرة ھي  العمالت  تداول  منصات 
خاللھا  من  یمكنھم  بمنصة  وتزودھم  المشفرة،  العمالت  بیع  أو  شراء  یریدون  الذین 
التداول مباشرة مع بعضھم البعض. إضافة إلى أسواق تبادل العمالت المشفرة، تلعب 

 التداول دوًرا مھًما في تداول العمالت المشفرة. منصات 

تعرف منصات تداول العمالت المشفرة أیضاً بالمنصات من شخص لشخص أو حتى 
المنصات الالمركزیة، وھي تختلف في عدة جوانب عن أسواق تبادل العمالت المشفرة، 

 أھمھا:

 أي جھة.المستخدمون یشترون أو یبیعون العمالت بأنفسھم دون تدخالت من  -

ال یتم إدارتھا من قبل ھیئة أو شركة تتحكم في جمیع التداوالت وتنفذھا، ولكن  -
 باألحرى عن طریق برمجیات حاسوبیة (أي أنھ ال توجد نقطة مركزیة للسلطة).

 
(11) European Commission (2017). "The Risks of Money laundering and Terrorist 

Financing Affecting the Internal Market and Relating to Cross-border 
Situations", June. 

(12) Andrew. M (2017). "P2P Cryptocurrency Exchanges", April. 
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بإجراء  - لھم  یسمح  مما  والبائعین،  المشترین  بربط  فقط  التداول  منصات  تقوم 
اإلنترنت أو بشكل شخصي مباشر (غالًبا ما یتم تنفیذھا المعامالت التجاریة عبر  

 نقدًا).
 
 

 )13(  مزود الحافظة الرقمیة 
المحافظ  باسم  أیًضا  تُعرف  تقدم محافظ رقمیة،  الرقمیة ھم شركات  الحافظة  مزودو 
اإللكترونیة، لمستخدمي العمالت المشفرة. تستخدم ھذه المحافظ لحفظ العمالت المشفرة 

 ونقلھا.وتخزینھا  

یقوم  العملة المشفرة، حیث  الرقمیة مفاتیح التشفیر لمستخدم  الحافظة  ببساطة، تخزن 
العملة إلى تنسیق یسھل   ھذه   مزود الحافظة الرقمیة بتحویل سجل معامالت مستخدم 

 عرضھ، یشبھ الحساب المصرفي التقلیدي. ھناك أنواع مختلفة من مزودي المحفظة:

یقدمون أجھزة متخصصة ألصحاب العمالت المشفرة   مزودو محافظ األجھزة، الذین 
 لتخزین مفاتیح التشفیر الخاصة بھم بشكل سري.

مزودو محافظ برامج العمالت المشفرة الذین یزودون العمالء بتطبیقات برمجیة تسمح 
 لھم باالتصال بالشبكة ونقل العمالت واستالمھا واالحتفاظ بمفاتیح التشفیر محلًیا.

ایة التي تخزن مفاتیح التشفیر الخاصة بمستخدم العملة المشفرة عبر محفظة الوص خدمة  
 اإلنترنت.

 )14(  العمالت   و مخترع 
مخترعو العمالت المشفرة ھم أفراد أو منظمات طوروا األسس التقنیة للعملة المشفرة 

 ووضعوا القواعد األولیة الستخدامھا.

كثیر  كاردانو)، ولكن في  ، الیتكوین في بعض الحاالت، تكون ھویتھم معروفة (مثل ریبل،  
من األحیان تظل مجھولة الھویة (مثل بیتكوین ومونیرو). یظل البعض مشارًكا في صیانة  
وتحسین رمز العملة المشفرة والخوارزمیة األساسیة من حیث المبدأ وبدون صالحیات  

 المسؤول، بینما یختفي البعض اآلخر ببساطة (مثل بیتكوین). 

 
(13) Tom. K et al (2018). "Virtual Currencies & Terrorist Financing: Assessing the 

Risks & Evaluating Responses", European Parliament, May. 
(14) European Central Bank (2015). "Virtual Currency Schemes- a Further Analysis", 

February. Ibid 
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 العمالت مقدمي  
مقدمو العمالت ھم أفراد أو مؤسسات یقدمون، عند اإلصدار األولي، عمالت مشفرة 
للمستخدمین، إما مقابل رسوم أو مجاًنا، كجزء من برنامج تسجیل محدد، بھدف تمویل 

 التطویر المستمر للعملة أو تعزیز شعبیتھا المبكرة.

إنشاؤ  تم  مشفرة  عمالت  للمستخدمین  العمالت  مقدمو  قبل یوفر  مسبًقا  تعدینھا  أو  ھا 
إصدارھا الرسمي. یتم تعدین العمالت المشفرة التي یتم تسلیمھا بھذه الطریقة مسبًقا، 
الحالة  في  العمالت  من  كبیرة  بحصة  العملة  مقدم  یحتفظ  ما  كلیًا. عادة  أو  إما جزئًیا 
األخیرة. من الضروري أن نعلم أنھ لیس لكل العمالت مقدم عمالت معروف، ولیست 
جمیعھا مسبقة التنقیب أو تم إنشاؤھا بالكامل مسبًقا. یمكن أن یكون مقدم العملة ھو نفس 

 .أو منظمة أخر مخترع العملة أو شخص  
 

 )15(   المعالجة المحاسبیة لألصول المشفرة  .4

 ،قبل معرفة المعالجة المحاسبیة لألصول المشفرة من وجھة نظر المالك أو المستثمر
إذ لألصول المشفرة شروط وأحكام عدیدة،   ، ورائھا فإنھ من الضروري فھم الھدف من  

كما یختلف الھدف من اإلستثمار فیھا من شخص إلى أخر، لذلك فإن المعاییر الدولیة 
معرفة  یتسنى  المشفرة حتى  األصول  الغایة من شراء  تحدید  تشترط  المالیة  للتقاریر 

لمعرفة   إلى أنھ یمكن أن یكون ھناك حاجة   التصنیف المحاسبي الخاص بھا، باإلضافة 
 نموذج األعمال لدى المستثمر أیضا.

) ورموز مشفرة Crypto-currenciesتنقسم األصول المشفرة إلى عمالت مشفرة ( 
 )Crypto-tokens حتى الیوم ال یوجد أي معیار محاسبي ضمن المعاییر الدولیة .(

لیة للتقاریر للتقاریر المالیة یتناول األصول المشفرة، إال أن لجنة التفاسیر للمعاییر الدو
) فیما Agenda Decisionقرار جدول االعمال (   2019المالیة أصدرت في یونیو  

تحمل  والتي  المشفرة  االصول  أنواع  من  كنوع  فقط  المشفرة  العمالت  حیازة  یخص 
 الخاصیات التالیة:

لضمان  - التشفیر  خاصیة  بإستعمال  موزعة  سجالت  ضمن  مسجلة  رقمیة  عملة 
 .األمن والحمایة 

 صدارھا من طرف السلطات الرسمیة أو طرف أخر.لم یقع إ  -

 
(15) EY (2021). "Applying IFRS: Accounting by holders of crypto-assets". 

Represented by EY With the permission of IFRS Foundation, October. 
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 ال تنشئ عقدا بین الحائز على العملة المشفرة والطرف األخر. -

حیث یمكن   ، صول المشفرة موضوع واسع ومتنوع من ناحیة المعالجة المحاسبیة األ
 التطرق لھ كالتالي:

رقمیة أصول  بأنھا  المشفرة  األصول  ملموسة   ، تتصف  غیر  فھي  فإن   ،بالتالي  لذلك 
 المعاییر المحاسبیة التالیة ال تنطبق علیھا:

طبق ین "الممتلكات، المنشأت والمعدات"  حول    ) 16( معیار المحاسبة الدولي رقم   -
 .على األصول الملموسة 

رقم   - الدولي  المحاسبة  على طبق  ین "  االستثماري "العقار    حول   ) 40( معیار 
 .والعقارات المعدة للتجارة األراضي  

رقم   - الدولي  المحاسبة  "    حول   ) 41( معیار  األصول طبق  ین "الزراعة  على 
 . البیولوجیة من نبتات وحیوانات

 یمكن حصر المعالجة المحاسبیة لألصول المشفرة فیما یلي:   ، بعد إستبعاد ما تقدم من معاییر 

 .النقد ومعادالتھ  -

 .األدوات المالیة  -

 .المخزون  -

-  ً   .مصاریف مدفوعة مسبقا

 .أصول غیر ملموسة  -

 ومعادالتھ   النقد     1.4
 لنقد ا  •

ف النقد بحسب معیار المحاسبة الدولي رقم  "بیان التدفقات النقدیة" بأنھ   حول   ) 7(   یُعرَّ
النقود المحتفظ بھا داخل الخزینة إضافة إلى الودائع تحت الطلب لدى البنوك. من جھة 

"األدوات المالیة: العرض" فإن النقد   ) 32(أخرى وبحسب معیار المحاسبة الدولي رقم  
یست التي  القاعدة  بالتالي ھو  التبادل،  تمثل وسیلة  التي  المالیة  األداة  قیاس ھو  إلیھا  ند 

فھي الودائع التي   ، وتسجیل كل المعامالت في البیانات المالیة. أما الودائع تحت الطلب
  . ) 16(   یمكن سحبھا بدون سابق إعالم وال یترتب عن ذلك أي رسوم أو غرامات 

 
(16) European Central Bank (2017). "What is Money?", June. Article, 

www.ecb.europe.eu 
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إن البنك المركزي األوروبي وصندوق النقد الدولي والفیدیرالي األمریكي یعتبرون أن 
 ثالث وظائف كالتالي:النقد لھ 

 .وسیلة للتبادل  -

 .عملة للحساب  -

 )17(  .مخزن للقیمة  -

لقى إن بند النقد المعروض بالبیانات المالیة یمثل النقود الورقیة والودائع تحت الطلب. تَ 
ن العملة دعم من طرف الدولة التي أصدرتھا وقبول عام داخل المجتمع بالرغم من أَ 

 الورقیة ضئیلة جدا.القیمة الجوھریة للنقود 

أن النقد یمثل وسیلة للتبادل وبذلك فھو األساس   )32( یؤكد معیار المحاسبة الدولي رقم  
فالنقد ھو وسیلة  المالیة،  بالبیانات  التعامالت وتسجیلھا  قیاس كل  یتم من خاللھ  الذي 

كما أن النقد ھو العملة الوظیفیة والوحدة التي تستخدم لتقییم   لخدمات والتبادل البضائع  
وتسجیلھا في السجالت المحاسبیة. في الوقت الحاضر، إن من   خدماتوال تلك البضائع  

غیر المرجح وجود أي عملة مشفرة یمكن إعتبارھا أساس مناسب لقیاس وتسجیل البنود 
 بالبیانات المالیة.

 خدماتوالعلى العمالت المشفرة كوسیلة لتبادل البضائع    إن حجم التبادالت التي تعتمد
أخذت  قد  العالم  عبر  التشریعیة  األنظمة  بعض  یوجد  حیث  منخفض  حالیا  یزال  ال 

البیتكوین الدفع عبر  بقبول  العملة   ،خطوات متقدمة وسمحت  قبول ھذه  لكن ال یزال 
 المشفرة غیر إلزامي من قبل البائع في أغلب بلدان العالم.

سع  بعض إن  فإن  لذلك  الورقیة  بالعمالت  مقارنة  التذبذب  كثیر  المشفرة  العمالت  ر 
المضاربات  ولمقابلة  القیمة  لتخزین  كوسیلة  المشفرة  للعمالت  یلجؤون  المستثمرین 

 اإلستثماریة (التحوط).

 ال یمكن في الوقت الراھن إعتبار العمالت المشفرة نقدا نظرا ألنھا:

غالب األحیان لیست مدعومة من السلطات الرسمیة أو لیست عمالت قانونیة وفي   -
 الحكومات

أي أنھ یمكن قبولھا   ، بصفة مباشرة   والمنفعة غیر قادرة على تحدید أسعار البضائع   -
 . والمنفعة لكن لیست متعلقة مباشرة بتسویة مبالغ البضائع    ،لدفع بعض المعامالت

 
(17)   George S.T. (1998). "The International Use of Currencies: The U.S. Dollar and 

the Euro", June, Volume 35, IMF.   
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دا ألن الھدف من إصدارھا لیس أما بالنسبة للرموز المشفرة فھي كذلك أبعد أن تكون نق
أو بعض األصول   خدمات والوسیلة للتبادل بل إلیجاد حقوق أخرى كالحق في البضائع  

 المادیة األساسیة.
 
 Quasi Money)( النقد    شبھ  •

ف النقد بحسب معیار المحاسبة الدولي رقم    شبھ"بیان التدفقات النقدیة"  حول    )7( یُعرَّ
إستثمارات قصیرة األجل، عالیة السیولة وجاھزة للتحول إلى مبالغ محددة أنھ  على  النقد  

 من النقد في ظل مخاطر تغّیر غیر جوھریة.

النقد یتم حیازتھ لمواجھة اإلحتیاجات قصیرة شبھ  من جھة أخرى یؤكد نفس المعیار أن  
تواریخ إستحقاق النقد لھ  شبھ  األجل من النقد ولیس ألھداف إستثماریة أخرى، كما أن  

 ال تتعدى الثالثة أشھرمن تاریخ الشراء.

أي أنھ ال یترتب علیھ أي قیاس    ، النقد بند تصنیفي بھدف العرض بالبیانات المالیة شبھ  یُعتبر  
المعاییرالدولیة   وفق  تصنیفھ  یتم  أن  یجب  المشفر  األصل  فإن  لذلك  لألصل،  تسجیل  أو 

 ت للنقد بالبیانات المالیة. للتقاریر المالیة قبل أن یتم عرضھ كمعادال 

للتقاریر المالیة سنة   النقد الذي   2009أكدت لجنة التفسیرات للمعاییرالدولیة  أن مبلغ 
سیتم إستالمھ عند اإلستحقاق یجب أن یكون معلوما منذ تاریخ اإلستثمار حتى یتسنى 

  . ) 18(   للنقد شبھ تصنیف األداة المالیة ك 

إال إذا تم   "لنقد اشبھ  "  على أنھا  إعتبار األصول المشفرة بناًء على ما تقدم، ال یمكن  
حیازتھا لمواجھة إلتزامات مالیة قصیرة األجل، لھا تواریخ إستحقاق قصیرة، وتتعرض 
إلى مخاطر تغّیر في القیمة غیر جوھریة، إضافة إلى أن یكون مبلغ النقد الذي سیتم 

 مشفر.ال   إستالمھ عند اإلستحقاق معلوما عند إقتناء األصل

 حالیا األصول المشفرة ال تستوفي الشروط المذكورة أعاله.
 
 
 

 األدوات المالیة    2.4
األداة المالیة ھي عبارة عن عقد ینشئ من   ،) 32( بحسب معیار المحاسبة الدولي رقم  

 خاللھ أصل مالي لدى أحد األطراف وإلتزام مالي لدى الطرف األخر.

 
(18 ) IFRS (2019). "IFRIC Update- June 2019". 
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 الحقوق التعاقدیة •

أو  یتطلب وجود عقد  المالیة  باألدوات  المتعلق  السابق  التعریف  بین    إن  تعاقدیة  عالقة 
أكدت على أن    32الدولي رقم  األطراف كما أن التوجیھات التطبیقیة لمعیار المحاسبة  

األصول أو اإللتزامات الناشئة عن القوانین (مثال: الضریبة على الدخل) ال تعتبر أدوات  
مالیة، كذلك السبائك الذھبیة بالرغم من السیولة العالیة ال تعتبر أداة مالیة ألنھا ال تنطوي  

 على عالقة تعاقدیة تنتھي بإستالم نقد أو أصول مالیة أخرى. 

العقد بأنھ إتفاق بین طرفین أو أكثر ویكون لھ   ) 32( یعرف معیار المحاسبة الدولي رقم  
أثار إقتصادیة واضحة وأن الرغبة في تجنّب ھذه األثار ضئیلة لدى ھذه األطراف. من 

 جھة أخرى یمكن أن تأخذ العقود أشكاال مختلفة وال یشترط أن تكون مكتوبة.

) أو تقنیة السجالت الموزعة ال تنشئ تلقائیا Block Chainإن إستخدام سالسل الكتل (
فمن جھة األصول المشفرة التي تعطي صاحبھا الحق في األصول   . عالقة بین األطراف 

من و األساسیة (بضائع وخدمات أو أصول مالیة) یمكن أن تستوفي شروط تكوین العقد،  
األصول في  الحق  تعطي صاحبھا  ال  التي  المشفرة  األصول  أخرى،  األساسیة   جھة 

(بضائع وخدمات أو أصول مالیة) ولیس لدیھا طرف أخر مقابل ال یمكن أن تستوفي 
لعملة  الكتل  تكوین سالسل  في  یشاركون  الذین  مثال، األطراف  العقد.  تكوین  شروط 
البیتكوین لیس لدیھم عالقة مع أي من المشاركین األخرین، فمجرد إمتالك البیتكوین ال 

) أو في عملیات التبادل أو Minersلمطالبة تجاه النقابین (یعني الحصول على حق با 
تجاه األطراف األخرى. لذلك فإن الحائز على عملة البتكوین علیھ العثور على طرف 

 أخر یشتري منھ العملة حتى یستطیع تحقیق منافع إقتصادیة.

أحد  ي لدى  أن األداة المالیة تنشئ أصل مال   ، یتضمن تعریف األدوات المالیة كما سبق ذكره 
أداة مالیة  األطراف وإلتزام مالي أو أداة حقوق ملكیة لدى الطرف األخر. إذًا حتى یكون ھناك  

 یجب على األصل المشفر أن یمثّل أصل مالي لدى الطرف الحائز علیھ. 

 تعرف المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة األصل المالي على أنھ:

 .نقد  -

 .أداة حقوق ملكیة لطرف أخر -

 تعاقدي في:حق  -

 *  إستالم نقد أو أصل مالي من طرف أخر.
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  . تبادل أصل أو إلتزام مالي مع طرف أخر ضمن شروط مربحة مستقبال   *  

الشروط  - إستیفاء  مع  للشركة  الملكیة  أدوات حقوق  تسویتھ من خالل  یمكن  عقد 
 األخرى ذات العالقة.

سیة (بضائع وخدمات) األصول المشفرة التي ال تعطي صاحبھا الحق في األصول األسا 
غیر أنھا ال تستوفي شروط   اً، المقدمة من طرف محدد وبالرغم من أنھا تعتبر عقود

المالیة األصول  عن   ، تعریف  علیھا  الحصول  یتم  المستقبلیة  اإلقتصادیة  المنافع  ألن 
 طریق إستالم البضائع والخدمات ولیس عن طریق النقد واألصول المالیة األخرى.

المتبقیة في عرِّ تُ  الحقوق  الملكیة كعقد یثبت  للتقاریر المالیة حقوق  الدولیة  ف المعاییر 
لي فإن األصول المشفرة التي تمنح صافي أصول المنشأة بعد خصم كل المطلوبات. بالتا

صاحبھا حقوق تعاقدیة كالتي سبق ذكرھا ستكون في جوھرھا عبارة عن شھادة ملكیة 
 إلكترونیة لحیازة األسھم (األصل المالي).

یجب أن تنطوي على حقوق   ،حتى یمكن إعتبار األصول المشفرة أدوات حقوق ملكیة 
 تعاقدیة تتعلق بصافي الحقوق المتبقیة من أصول المنشأة بعد خصم المطلوبات.

إعتبار  دون  العادلة  قیمتھا  بحسب  الشراء  عند  الملكیة  حقوق  بأدوات  اإلعتراف  یتم 
المصاریف والرسوم األخرى ذات العالقة بالمعاملة كما یتم قیاسھا الحقا بحسب القیمة 

 عبر حساب األرباح أوالخسائر.العادلة 

إن حیازة العمالت المشفرة ال یمنح الحائز علیھا حق تعاقدي في إستالم نقد أو أصل 
نھا عالقة تعاقدیة. عالوة عن ذلك، العمالت أخر، كما ال یمكن أن یجعلھا تتصف ب آمالي  

كل المشفرة ال تمكن صاحبھا من الحقوق المتبقیة في صافي أصول المنشأة بعد خصم 
 المطلوبات، لذلك ال یمكن إعتبارھا كأصول مالیة.

إن بعض الرموز المشفرة تمنح الحائز علیھا حق تعاقدي في إستالم نقد أو أصل مالي، 
في صافي  المتبقیة  الحقوق  على  أو  الرقمیة  المنصة  أداء  على  یعتمد  أن  یمكن  حیث 

ن البد من التأكد من أن أصول المنشأة أو على قیمة األصل الذي یتم اإلستناد إلیھ. لك
ھذه الحقوق والواجبات ملزمة ونافذة قانونیا حتى یتسنى إعتبار الرموز المشفرة أصول 

 مالیة.
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 المخزون   3.4
 المخزون على أنھ أصل:  ) 2( ف معیار المحاسبة الدولي رقم عرِّ یُ 

 .تم إقتناءه من أجل إعادة بیعھ من خالل النشاط العادي للمنشأة  -

 .اإلنتاج بھدف البیع في مراحل   -

 .في شكل مواد خام أو مواد موردة إلستخدامھا في عملیة اإلنتاج أو تقدیم الخدمات  -

ذلك حسب  ،یمكن إقتناء األصول المشفرة بھدف البیع من خالل النشاط العادي للمنشأة 
نموذج األعمال لدیھا (مثال: وسطاء تجارة السلع)، لكن في الواقع األصول المشفرة ال 
 تستخدم كمدخالت في عملیة اإلنتاج لذلك ال یمكن إعتبارھا كمواد خام أو مواد موردة.

ال ینطبق على األدوات المالیة، فإن كانت األصول   2إن معیار المحاسبة الدولي رقم  
المالیة المشفرة تستو  یجب تسجیلھا وفق المعیار الدولي   ،في شروط تعریف األدوات 

 . ) 2( بدال عن معیار المحاسبة الدولي رقم    9للتقاریر المالیة رقم 

یجب قیاس قیمة المخزون   ، "المخزون"  حول   2بحسب معیار المحاسبة الدولي رقم  
تجارة السلع الذین   ، غیر أن وسطاء ) أیھما أقل(حسب التكلفة أو القیمة القابلة للتحقق  

یقومون باقتناء وبیع األصول المشفرة من أجل الحصول على األرباح من خالل تغّیر 
األسعار لھم إمكانیة قیاس قیمة مخزون األصول المشفرة حسب القیمة العادلة ناقص 

 مصاریف البیع.

إن تكلفة إقتناء المخزون من األصول المشفرة تتضمن سعر الشراء والضرائب غیر 
لمسترجعة والمصاریف األخرى ذات العالقة المباشرة بشراء المخزون ونقلھ للمكان ا 

والوضع الحالي الذي ھو علیھ. ال تتضمن تكلفة المخزون مصاریف البیع وال التخزین 
إال إذا كانت ضروریة لعملیة اإلنتاج. صافي القیمة القابلة للتحقق ھي عبارة عن تقدیر 

 طبیعي لألعمال ناقص مصاریف البیع الضروریة.لسعر البیع خالل المجرى ال 

یمكن إعتبار األصول المشفرة بنوعیھا، العمالت والرموز، مخزونا ضمن معیار المحاسبة  
الذي ال یشترط أن یكون األصل ذا شكل مادي، وطالما ھناك نیة لدى المنشأة    2الدولي رقم  

القر  المدى  بیعھ في  المشفر من أجل إعادة  العادي  في حیازة األصل  المجرى  یب خالل 
 لألعمال من أجل الحصول على األرباح نتیجة تغّیر األسعار. 
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   المصاریف المدفوعة مقدماً    4.4
قیمة  بدفع  المنشأة  تقوم  عندما  تسجیلھا  یتم  أصول  ھي  مقدما  المدفوعة  المصاریف 

تعطي المنشأة الحق في   المصاریف ھذه  فإن    ، البضائع أو الخدمات قبل تسلمھا. لذلك
إستالم بضائع أو خدمات في المستقبل بدال عن النقد أو األصول المالیة أو الحق في بیع 

 وشراء أدوات مالیة بشروط مربحة.

األصول المشفرة التي تمنح صاحبھا الحق في إستالم بضاعة أو خدمات في المستقبل 
نت ھي أقرب أن تكون قسیمة إلكترونیة وتسجل كمصاریف مدفوعة مقدما، أما إذا كا

خدمات وتعتزم تحقیق منافع إقتصادیة عبر للالمنشأة ال تنوي إنتظار تسلمھا للبضاعة أو
بل   التجارة في األصول المشفرة فال تسجل ضمن اصولھا مصاریف مدفوعة مقدماً 

المحاسبیة  المعالجة  یحدّدان  أعمالھا  ونموذج  المنشأة  إدارة  نیة  فإن  لذلك  مخزونا. 
تُسّجل المصاریف المدفوعة مقدما بحسب التكلفة     كترونیة. مة اإلل سی المناسبة لھذه الق

 .36ویتم قیاس التدني مرة في السنة على األقل بحسب معیار المحاسبة الدولي رقم 

حتى االن العمالت المشفرة ال تعطي الحائز علیھا الحق في إستالم بضاعة أو خدمات 
فإ  لذا  ذلك.  یمكنھا  المشفرة  الرموز  بینما  المستقبل  یمكن في  ال  المشفرة  العمالت  ن 

 إعتبارھا مصاریف مدفوعة مقدما على عكس الرموز المشفرة. 
 

 األصول غیر الملموسة     5.4
األصول كموارد تحت سیطرة المنشأة نتیجة  ) 38( یعرف معیار المحاسبة الدولي رقم  

المستقبل.  في  المنشأة  إلى  إقتصادیة  منافع  تدفق  المنتظر  من  حیث  سابقة،  ألحداث 
األصول غیر الملموسة ھي جزء من األصول باإلضافة إلى كونھا غیر نقدیة، یمكن 

 تحدیدھا ولیس لھا وجود مادي.

خاصیة الرئیسیة في تحدید ما إذا كان فإن ال ، )21(بحسب معیار المحاسبة الدولي رقم 
قابل للتحدید من العملة.   ھو الحق في إستالم مبلغ محدد أو  ، األصل یعتبر نقدي أم ال

المالیة  األدوات  أو  النقد  تعریف  یستوفي شروط  ال  الذي  المشفر  األصل  فإن  بالتالي 
 سیكون على األغلب أصل غیر نقدي.

 بأنھا: ) 38( المحاسبة الدولي رقم    األصول غیر الملموسة تختص بحسب معیار

 تحت سیطرة المنشأة  -

 تنشئ منافع إقتصادیة مستقبلیة للمنشاة  -

 لیس لھا وجود مادي -
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 یمكن تحدیدھا -

األصول المشفرة یمكن لھا بسھولة إستیفاء الشروط المذكورة أعاله حیث یمكن تحدیدھا 
سیطرة المنشأة بحیث أي فصلھا وبیعھا في عقد منفصل، لیس لھا وجود مادي، وتحت 

 تتدفق المنافع اإلقتصادیة المستقبلیة إلیھا.

إقتناء األصول المشفرة  تكلفة  التكلفة. إن  الملموسة بدایة حسب  تسجل األصول غیر 
تتضمن سعر الشراء صافي الخصومات التجاریة وزائد المصاریف المتعلقة بالمعاملة 

الملموسة حسب   تقییم األصول غیر الحقا، یتم      كرسوم إجراءات معاملة البلوكتشین. 
 نموذج التكلفة أو نموذج إعادة التقییم.

 
 نموذج التكلفة  •
برز ھذا النموذج األصول غیر الملموسة حسب التكلفة ناقص اإلطفاءات المتراكمة یُ 

رأسھا  وعلى  المشفرة  األصول  أغلب  إن  وجدت).  (إن  القیمة  تدني  ومخصصات 
أي أنھ ال توجد فترة زمنیة محددة یقع خاللھا تبادل البتكوین لیس لدیھا تاریخ إنتھاء  

 األصول المشفرة مع جھة أخرى مقابل النقد أو مقابل بضائع وخدمات.

إن الحائز على األصول المشفرة یجب أن یقّیم مدى الفترة الزمنیة التي یتم خاللھا تدفق 
فإن كانت غیر محددة یمكن إعتبار األصول غیر الملمو للمنشأة،  سة ذات عمر النقد 

ولكن یتم قیاس تدني قیمتھا مرة في السنة   ،إطفاؤھا إستخدام غیر محدد، وبالتالي ال یتم  
 على االقل أو كلما كانت ھناك مؤشرات للتدني.

 
 نموذج إعادة التقییم  •

یمكن للمنشأة إستعمال نموذج إعادة التقییم فقط عندما یمكن الحصول على القیمة العادلة 
 نشطة.من خالل سوق 

یتم تقییم األصول غیر الملموسة ضمن نموذج إعادة التقییم حسب القیمة العادلة بتاریخ 
 إعادة التقییم ناقص أي إطفاءات متراكمة ومخصصات تدني القیمة.

الملموسة یتم تسجیلھا ضمن اإلحتیاطیات من   عند إرتفاع القیمة العادلة لألصول غیر 
 ، أما عند اإلنخفاض إلى ما تحت مستوى التكلفةخالل حساب األرباح الشاملة االخرى،  

 رباح أو الخسائر.یتم تسجیل التدني من خالل حساب األ ف 
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إن العمالت المشفرة التي ال تستوفي شروط تصنیفھا كنقد أو أصل مالي أو مخزون أو 
 ً مقدما مدفوعة  غالبا   مصاریف  تستوفي  ألنھا  ملموسة  غیر  كأصول  إعتبارھا  یمكن 
 الشروط المذكورة أعاله.

كذلك األمر بالنسبة للرموز المشفرة یمكن أن تستوفي شروط تصنیفھا كأصول غیر 
 ملموسة لكن البد من اإلنتباه جیدا للحقوق والواجبات المتعلقة بھا. 
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 ملخص المعالجة المحاسبیة .5
التصنیف  
العمالت  التعاریف والشروط  المعیار المحاسبي  المحاسبي

 المشفرة
الرموز 
 المشفرة

 النقد     
  7معیار المحاسبة الدولي رقم  

"بیان التدفقات النقدیة" ومعیار  
  32المحاسبة الدولي رقم  

 "األدوات المالیة: العرض"  

 النقود المحتفظ بھا داخل الخزینة باإلضافة إلى الودائع تحت الطلب لدى البنوك.   * 
 * النقد ھو األداة المالیة التي تمثل وسیلة التبادل.  

 فھي الودائع التي یمكن سحبھا بدون سابق إعالم وال یترتب عن ذلك أي رسوم أو غرامات.   الودائع تحت الطلب   * 
ال تستوفي  

 الشروط 
تستوفي    ال 

 الشروط 

 النقد   شبھ 
  7معیار المحاسبة الدولي رقم  

"بیان التدفقات النقدیة" ومعیار  
  32المحاسبة الدولي رقم  

 "األدوات المالیة: العرض"  

قصیرة األجل، عالیة السیولة وجاھزة للتحول إلى مبالغ محددة من النقد في ظل مخاطر تغّیر غیر    استثمارات   * 
 جوھریة. 

أخرى، كما أن معادالت النقد لھا    استثماریة ألجل من النقد ولیس ألھداف  قصیرة ا   االحتیاجات * یتم حیازتھا لمواجھة  
 من تاریخ الشراء.   ال تتعدى الثالثة أشھر   استحقاق تواریخ  

ال تستوفي  
 الشروط 

تستوفي    ال 
 الشروط 

 األدوات المالیة 
المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  

"األدوات المالیة" ومعیار    9
  32المحاسبة الدولي رقم  

 "األدوات المالیة: العرض"  

 مالي لدى الطرف األخر   والتزام األداة المالیة ھي عبارة عن عقد ینشــئ من خاللھ أصــل مالي لدى أحد األطراف   * 
نقد أو أصــل مالي من طرف أخر،   اســتالم األصــول المالیة. نقد، أداة حقوق ملكیة لطرف أخر، حق تعاقدي في    * 

مالي مع طرف أخر ـضمن ـشروط مربحة مـستقبال، عقد یمكن تـسویتھ من خالل أدوات حقوق   التزام تبادل أـصل أو  
ــع   مـ ــة  ــركـ ــلشــــ ـل ــة  ـــی ــكـ ـــل ــمـ ــاء اـل ــفـ ـــی ـــت ــعـــالقـــة.   اســــ اـل ذات  ــرى  األخـ ــروط   الشــــ

 یة عقد یثبت الحقوق المتبقیة في صافي أصول المنشأة بعد خصم كل المطلوبات حقوق الملك   *   

ال تستوفي  
 الشروط 

تستوفي    ال 
 الشروط 

  2معیار المحاسبة الدولي رقم   المخزون 
 "المخزون"  

من أجل إعادة بیعھ من خالل النشاط العادي للمنشأة أو في مراحل اإلنتاج بھدف البیع   اقتناؤه المخزون ھو أصل تم    * 
 في عملیة اإلنتاج أو تقدیم الخدمات   الستخدامھا في شكل مواد خام أو مواد موردة  

یمكن أن  
تستوفي  
 الشروط 

یمكن أن  
تستوفي  
 الشروط 

مصاریف  
 مدفوعة مسبقا  

  36معیار المحاسبة الدولي رقم  
 "التدني" 

 المـصاریف المدفوعة مقدما ھي أـصول یتم تـسجیلھا عندما تقوم المنـشأة بدفع قیمة البـضائع أو الخدمات قبل تـسلمھا   * 
بضـائع أو خدمات في المسـتقبل بدال عن النقد أو األصـول المالیة أو الحق في بیع وشـراء  اسـتالم تعطي الحق في    * 

 أدوات مالیة بشروط مربحة 

یمكن أن  
تستوفي  

 لشروط ا 

یمكن أن  
تستوفي  
 الشروط 

أصول غیر  
 ملموسة 

  38معیار المحاسبة الدولي رقم  
ومعیار    "األصول غیر الملموسة" 

  21المحاسبة الدولي رقم  
 "المعامالت بالعمالت األجنبیة"  

في    اقتصــادیة * األصــول ھي موارد تحت ســیطرة المنشــأة نتیجة ألحداث ســابقة، حیث من المنتظر تدفق منافع 
مــادي  لــھــا وجــود  ولــیــس  تــحــدیــدھــا  یــمــكــن  ــدیــة،  نــق غــیــر  كــونــھــا  إلــى  ــافــة  بــاإلضـــ  الــمســــتــقــبــل 

قابل للتحدید من    مبلغ محدد أو  اـستالم الخاـصیة الرئیـسیة في تحدید ما إذا كان األـصل یعتبر نقدي أم ال ھو الحق في    * 
 . العملة 

یمكن أن  
تستوفي  
 الشروط 

یمكن أن  
تستوفي  
 الشروط 
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