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األصول غير  الملموسة األصول الملموسة 

وفًقــا للميزانيــة العموميــة غيــر المتوازنــة: نمــت قيمــة األصــول غيــر الملموســة التــي لــم ُتســجل بشــكل كبيــر مــن عــام 

2009 إلــى عــام 2019 مــن أجــل احتســاب األصــول غيــر الملموســة.

قيمة األصول الملموسة مقابل األصول غير الملموسة في ستاندرد آند بورز 500 شركة

)دوالر أمريكي، رقم التسجيل الضريبي(

المصدر: تقارير الشركة، تحليل شركة برايس ووترهاوس كوبرز

ــر  ــن التقاري ــط بي ــدم التراب ــى ع ــؤدي إل ــد ي ــة ق ــر الملموس ــول غي ــى األص ــد عل ــال المتزاي ــز األعم ــاب أن “تركي ــر الُكتَّ يذك

الماليــة واالســتثمار فــي المســتقبل”، ويدعــم هــذا االعتقــاد فحــص البيانــات لعاَمــْي 2020 و2021.

ابتــداًء مــن عــام 2020، عمــل الوبــاء علــى مواصلــة تســريع هــذا االتجــاه الطويــل األمــد، خاصــة بالنســبة للصناعــات التــي 

ــر بشــكل أساســي طريقــة حيــاة النــاس وعملهــم.  تعتمــد بشــكل كبيــر علــى خلــق القيمــة غيــر الملموســة، حيــث غيَّ

ولعــرض تســارع االتجــاه فــي عاَمــْي 2020 و2021، يحلــل الرســم البيانــي أدنــاه أكثــر مــن 400 شــركة فــي 24 صناعــة 

منفصلــة، ويعــرض التغييــر فــي إجمالــي قيمــة المنشــأة )TEV( مــن فبرايــر 2020 إلــى مايــو 2021.
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نسبة إجمالي قيمة المنشأة من فبراير 2020 إلى مايو 2021
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الخطوط الجوية
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البنوك
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علوم الحياة

المطاعم

تسويق السلع

المواد االستهاكية

المباني السكنية المشتركة

األجهزة الطبية

دافع الرعاية الصحية

إدارة األصول

البناء التجاري

المباني السكنية المستقلة

البرامج والخدمات

التجزئة الحرة

وسائل اإلعام والترفيه

األجهزة التقنية

وسائل النقل

البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت

BDO VBA Forecast Engine :المصدر

وفــي حيــن أن إجمالــي قيمــة المنشــأة ارتفــع لــدى 23 صناعــًة مــن أصــل 24، فــإن تلــك الصناعــات التــي تتمتــع بأعلــى 

المكاســب تميــل إلــى االعتمــاد بشــكل أكبــر علــى خلــق قيمــة غيــر ملموســة.

ــاء؛  كمــا هــو واضــح، هنــاك عاقــة قويــة بيــن القيمــة الدفتريــة والتغيــر فــي إجمالــي قيمــة المنشــأة منــذ بدايــة الوب

فقــد كان متوســط القيمــة الدفتريــة للصناعــات الســت األولــى 7.8 قبــل الوبــاء، مقابــل متوســط القيمــة الدفتريــة يبلــغ 

2.3 للصناعــات الســت األدنــى. حتــى مايــو 2021، أدى ارتفــاع أســعار األســهم للمؤسســات ذات األصــول غيــر الملموســة 

ــر  ــكل أكب ــد بش ــي تعتم ــك الت ــت تل ــا ارتفع ــا 2.8. بينم ــادة قدره ــى 10.6، بزي ــة إل ــة الدفتري ــط القيم ــاع متوس ــى ارتف إل

ــا  ــادة قدره ــى 3.1، بزي ــن 2.3 إل ــط- م ــة فق ــة العمومي ــي الميزاني ــرة ف ــال الظاه ــة ورأس الم ــول الملموس ــى األص عل

0.8. وهــذا يؤكــد أن الوبــاء قــد أدى إلــى تفاقــم التبايــن بيــن القيــم الســوقية والقيــم الدفتريــة لتلــك الصناعــات التــي 

تعتمــد بشــكل كبيــر علــى العامــات التجاريــة والتكنولوجيــا ورأس المــال البشــري لخلــق القيمــة.

%20.0%30.0%40.0%50.0%70.0 %60.0%80.0
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ــة  ــي قيم ــة إجمال ــن ناحي ــى م ــات األعل ــت صناع ــة للس ــة الدفتري ــاه القيم ــي أدن ــم البيان ــرض الرس ــك، يع ــد ذل ولتأكي

ــك ــى كذل ــت األدن ــات الس ــأة، والصناع المنش

معدل سعر القيمة الدفترية للصناعات

تأثير األصول غير المعترف بها:

إن النقــص العــام فــي االعتــراف بالميزانيــة العموميــة لــه آثــار متواليــة مــن خــال البيانــات الماليــة. حيــث إنــه فــي قوائــم 

ــا. وفــي  الدخــل تغفــل المصروفــات المباشــرة مبــدأ المطابقــة الــذي يحكــم جميــع أنشــطة المنشــأة األخــرى تقريًب

ــة  ــبة المقبول ــادئ المحاس ــع مب ــة م ــر المتوافق ــر غي ــف التدابي ــق مختل ــركات تطبي ــن الش ــد م ــار العدي ــل، تخت المقاب

ــر  ــول غي ــى األص ــرف عل ــي التع ــل ف ــإن الفش ــك، ف ــى ذل ــة إل ــاط. باإلضاف ــذا النش ــل ه ــع مث ــف م ــي تتكي ــا- الت -عموًم

ــداد  ــة وإع ــة الحوكم ــن أنظم ــر م ــد كبي ــى ح ــتبعدة إل ــتثمارات مس ــذه االس ــي أن ه ــا، يعن ــدة داخلّيً ــة المتول الملموس

ــن فــي مناقشــة  التقاريــر الماليــة والتدقيــق؛ لذلــك مــن غيــر المرجــح أن يكــون لهــذه االســتثمارات إفصاحــات أو أن ُتضمَّ

وتحليــل اإلدارة )MD & A(؛ ومــن ثــم فهــي أقــل عرضــة للتدقيــق مــن المراجعيــن أو رؤيــة المســتثمرين.

هنــاك أيًضــا تداعيــات عمليــة علــى معاييــر محاســبية محــددة، وليــس هنــاك مــا هــو أكثــر وضوًحــا مــن االنفصــال بيــن 

ــا  ــال أيًض ــذا االنفص ــل ه ــا. يتخل ــورة داخلّيً ــة المط ــر الملموس ــول غي ــض األص ــبة وبع ــة المكتس ــر الملموس ــول غي األص

ــار انخفــاض القيمــة، حيــث يمكــن حمايــة الشــهرة المكتســبة واألصــول غيــر الملموســة مــن انخفــاض  عمليــات اختب

ــا واألصــول غيــر الملموســة التــي ال تنعكــس فــي الميزانيــة العموميــة.2  القيمــة عــن طريــق الشــهرة المطــورة داخلّيً

2    لمزيد من التفاصيل ، راجع: ورقة وجهات نظر IVSC ، قيمة المعلومات الختبار الضعف الحالي.
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ك الكثيريــن فــي أهميــة البيانــات الماليــة فــي االقتصــاد الحديــث.3  علــى ســبيل   أخيــًرا، تســببت هــذه القيــود فــي تشــكُّ

المثال، في كتاب The End of Accounting and the Path Forward for Investors and Managers، بحث المؤلفان 

Baruch Lev وFeng Gu، حــول القــوة التفســيرية لألربــاح المبلــغ عنهــا والقيمــة الدفتريــة للقيمــة الســوقية بيــن عاَمــْي 

1950 و2013، ووجــدا أن القــوة التفســيرية لألربــاح المبلــغ عنهــا والقيمــة الدفتريــة علــى القيمــة الســوقية انخفضــت 
ــاء الحديثــة، إلــى اســتمرار االتجــاه، وربمــا تســارعه.5  ــة الوب مــن حوالــي 90% إلــى 50% خــال تلــك الفتــرة.4  وتشــير ادل

بالنظــر إلــى هــذا االنخفــاض فــي أهميــة البيانــات الماليــة، بــدأ المســتثمرون فــي البحــث عــن معلومــات أساســية مــن 

مصــادر أخــرى. أحــد هــذه المجــاالت التــي يتدفــق إليهــا المســتثمرون للحصــول علــى معلومــات إضافيــة لتقييــم خلــق 

القيمــة والحفــاظ عليهــا هــو عوامــل البيئــة والمجتمــع والحوكمــة. فــي إطــار عمــل لتقييــم خلــق قيمــة الممارســات 

البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات، ناقشــنا الصلــة القويــة بيــن اعتبــارات الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة 

ــا. مــع ذلــك، توجــد تباينــات كبيــرة فــي كيفيــة الكشــف  وحوكمــة الشــركات واألصــول غيــر الملموســة المنتجــة داخلّيً

عــن عوامــل الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة والمؤسســية، وكيفيــة دمــج هــذه المعلومــات فــي نهايــة المطــاف فــي 

 The Path Ahead ... Recovery Picks ــج ــن برنام ــاه م ــة أدن ــح المقارن ــة. توض ــع والحوكم ــة والمجتم ــات البيئ تقييم

Up Steam مــن BDO، االرتباطــات بيــن ســتة مزوديــن مختلفيــن لتصنيــف الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة 
الشــركات ألكثــر مــن 400 شــركة مــن 24 صناعــة مختلفــة.6

ــر 2020. راجــع  ــد والمحاســبة الاحقــة للشــهرة - اســتجابة معهــد CFA ، يناي ــة للتحدي ــر الملموســة القابل 3  دعــوة للتعليــق )ITC( األصــول غي
أيًضــا: المحاســبة اليــوم ، التكلفــة مقابــل القيمــة: هــل مبــادئ المحاســبة المقبولــة عمومــً عفــا عليهــا الزمــن؟ ديســمبر 2020

4  نهاية المحاسبة والمسار إلى األمام للمستثمرين والمديرين ، وايلي ، يونيو 2016
BDO  5 ، دراسة تأثير صناعة محرك التوقعات، اإلصدار 1: المسار إلى األمام ، الصفحات 23-25

BDO  6 ، دراسة تأثير صناعة محرك التوقعات ، اإلصدار 4: المسار المستقبلي ... االنتعاش يرتفع بقوة ، الصفحات 23-29

 مؤشر  مورجان
 ستانلي كابيتال

إنترناشيونال

 مؤشر  مورجان
 ستانلي كابيتال

إنترناشيونال

 مؤشر  مورجان
 ستانلي كابيتال

إنترناشيونال

 مؤشر  مورجان
 ستانلي كابيتال

إنترناشيونال

 مؤشر  مورجان
 ستانلي كابيتال

إنترناشيونال

 مؤشر  مورجان
 ستانلي كابيتال

إنترناشيونال

%

37.1 33.0 16.3 35.1 35.7  مؤشر  مورجان ستانلي
كابيتال إنترناشيونال

74.4 13.9 35.0 64.5 35.7 مؤشر ستاندارد آند بورز

58.4 21.7 29.3 64.5 35.1 شركة ساستيناليتيكس

44.1 7.0 29.3 35.0 16.3 مشروع الكشف عن الكربون

21.3 7.0 21.7 13.9 33.0 محطة الفضاء الدولية

21.3 44.1 58.4 74.4 37.1 بلومبيرج

تشــير هــذه التباينــات إلــى أن تصنيفــات الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات -كمــا هــي عليــه اليــوم- 

غيــر قــادرة علــى نقــل فــرص خلــق القيمــة والحفــاظ عليهــا للمنشــأة باســتمرار. بــل نعتقــد أن المشــكلة تتطلــب إطــاًرا 

ــا قائًمــا علــى المبــادئ مدمًجــا ضمــن ُأطــر المحاســبة الحاليــة. معيارّيً
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ــات  ــى جبه ــال عل ــذا المج ــي ه ــدًدا ف ــا متج ــاك زخًم ــً أن هن ــرون أيض ــه آخ ــل إلي ــبما توص ــر وحس ــر بالذك ــن الجدي م

متعــددة؛ فقــد ذكــر الرئيــس الجديــد لمجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة مؤخــًرا مــا يلــي:

 إن التحــدي األكبــر الــذي أراه هــو اســتمرارية وجــود عاقــة ذات صلــة فــي ببيئــة دائمــة التغيــر... أفكــر علــى ســبيل المثــال 

ال الحصــر فــي التوجهــات الضخمــة مثــل االســتدامة، وتغيــر المنــاخ علــى وجــه الخصــوص، فضــًلا عــن ظهــور الملكيــة 

الفكريــة ذاتيــة التوليــد وعــدم  اخذهــا باالعتبــار. هــذه وغيرهــا مــن القضايــا هــي تحديــات لعملنــا، لكنهــا -فــي الوقــت 
ذاتــه- فــرص إذا أردنــا معالجتهــا بتركيــز.7

 لخــص مجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة إلــى أن أفضــل طريقــة للمســاعدة فــي المناقشــة العامــة هــي مــن خــال 

ي البيانــات  نشــر سلســلة مقــاالت متعــددة األجــزاء لمعرفــة أهــم التســاؤالت فــي هــذا المجــال؛ بهــدف إعــام ُمعــدِّ

ــال. ــوق رأس الم ــاعدة س ــتخدمين، ومس ــن والمس ــة والمراجعي المالي

أسئلة هامة:

ــور  ــى تط ــر إل ــد كبي ــى ح ــع إل ــا ترج ــاظ عليه ــة والحف ــق القيم ــطة خل ــل أنش ــة لنق ــبة الحالي ــر المحاس ــود معايي إن قي

اســتراتيجيات خلــق القيمــة الســائدة التــي كانــت موجــودة عندمــا وضعــت المعاييــر قبــل عقــود، ونظــًرا ألن العديــد 

مــن نمــاذج األعمــال الحاليــة قــد تطــورت علــى مــدى عقــود، وتحديــًدا االعتمــاد بشــكل أكبــر علــى األصــول غيــر 

الملموســة علــى حســاب األصــول الملموســة؛ فقــد أصبحــت المعاييــر واالقتصاديــات غيــر متوافقــة. تهــدف سلســلة 

المقــاالت هــذه إلــى المســاهمة فــي إعــادة مواءمــة المحاســبة والمعاييــر مــع اســتراتيجيات خلــق القيمــة والحفــاظ 

عليهــا المســتخدمة فــي نمــاذج األعمــال الحديثــة. ومــن أجــل ذلــك فإنــه يتعيــن اإلجابــة علــى األســئلة الرئيســية التاليــة:

•  مالهــدف مــن اإلطــار المحســن لألصــول غيــر الملموســة؟ هــل هــو تحديــد أنشــطة خلــق القيمــة بشــكل أفضــل 

لتقديــرات التدفقــات النقديــة المســتقبلية، والقــدرة علــى قيــاس عائــد االســتثمار بدقــة أكبــر كمبــادئ القيمــة 

االقتصاديــة المضافــة )EVA(، أو القــدرة علــى تقييــم إشــراف اإلدارات علــى رأس المــال بشــكل أفضــل أو كاهمــا؟

مــا األصــول غيــر الملموســة التــي يمكــن أن تخضــع إلطــار تحســين األصــول غيــر الملموســة؟ ومــا االســتثمارات/  •

التكاليــف التــي تــؤدي إلــى إنشــائها؟

ــملة، أو             ــنة 8 ، 2( رس ــات محس ــى: 1( إفصاح ــن عل ــة المحس ــر الملموس ــول غي ــار األص ــتند إط ــي أن يس ــل ينبغ ه  •

ــغيل  ــة التش ــن قابلي ــة بي ــة واضح ــة مقايض ــارات الثاث ــذه الخي ــدم ه ــة؟ تق ــق القيم ــاس خل ــم وقي 3( مفاهي

وقيمــة المعلومــات، ولكنهــا جميًعــا تقــدم العديــد مــن األســئلة التــي تتطلــب الفحــص:

ــن أن  ــف يمكــن للشــخص أن يضم ــة، فكي ــر عملي ــاح هــي الخطــوة األولــى األكث ــات اإلفص ــت أن عملي إذا ثب  o

عمليــات اإلفصــاح قويــة وذات قيمــة مضافــة؟

إذا كانــت الرســملة نهًجــا قابــًلا للتطبيــق، فمــا التكاليــف التــي تبــرر رســملة أي أصــول؟ هــل يتم اختبــار بعض   o

األصــول بشــكل أفضــل مــن خــال االنخفــاض فــي القيمــة بــدًلا مــن االســتهاك؟ وفــي حالــة االســتهاك، 

مــا الفتــرة المناســبة؟

إذا كانــت اعتبــارات خلــق القيمــة مجديــة -بالنظــر إلــى أن الفوائــد المســتمدة مــن األصــول غيــر الملموســة   o

ال ترتبــط فــي كثيــر مــن األحيــان بالتكلفــة- فهــل توجــد وســيلة عمليــة للتعــرف علــى القيمــة التــي ُأنِشــئْت 

بــدًلا مــن التكلفــة المســتثمرة؟

/https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/07/meet-the-new-iasb-chair-andreas-barckow    7
8    ألغــراض هــذه المقــاالت ، قــد تتضمــن “اإلفصاحــات” كًا مــن المعلومــات النوعيــة  أو المعلومــات الكميــة )علــى ســبيل المثــال ، تجزئــة إضافيــة 

وتفاصيــل ضمــن الربح والخســارة(.
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الخطوات التالية:

نســعى لإلجابــة علــى هــذه األســئلة الملحــة مــن خــال سلســلة الحقــة مــن المقــاالت. فــي مقالتنــا التاليــة 

ســوف نســتعرض:

ا. 1. الفئات األساسية لألصول غير الملموسة المولدة داخلّيً

2. أنشطة التشغيل التي تؤدي إلى ظهور كل نوع من األصول.

3. كيف تولِّد هذه األصول قيمة للمشروع؟

ستفيد هذه األفكار في مقالتنا الثالثة حيث نخطط لتقديم بدايات إطار عمل على النحو التالي:

ــكل  ــا بش ــن تصنيفه ــي يمك ــك الت ــات وتل ــا كمصروف ــاظ به ــل االحتف ــن األفض ــي م ــة الت ــات الخارج ــا التدفق 1. م

أفضــل كاســتثمارات؟

2. فيمــا يخــص االســتثمارات، مــا االســتثمارات التــي يمكــن التعامــل معهــا بشــكل أفضــل مــن خــال اإلفصاحــات، 

ومــا االســتثمارات المرشــحة للرســملة؟

3. بالنســبة لاســتثمارات التــي ُرْســِملت، أي منهــا هــي األنســب لتســجيلها بالتكلفــة؟ وأي منهــا يمكــن مراعــاة 

ــا؟ ــة له ــرات القيم مؤش

4. العمر المحتمل ألغراض االستهاك واضمحال القيمة.

سنســتفيد مــن تحليــل البيانــات الموســع فــي المســاعدة علــى فهــم حجــم هــذه األنشــطة ونقلهــا، باإلضافــة إلــى 

ــاب  ــع أصح ــال م ــراء اتص ــط إلج ــك، نخط ــى ذل ــة إل ــرح. إضاف ــل مقت ــار عم ــل ألي إط ــر المحتم ــول التأثي ــم رًؤى ح تقدي

ــة. ــذه العملي ــن ه ــة م ــي أي مرحل ــات ف ــب بالتعليق ــة، ونرح المصلح

يهتــم مجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة لســماع ماحظاتــك حــول الموضــوع المطــروح فــي هــذه الورقــة، 

خاصــة فيمــا يتعلــق باألســئلة التاليــة:

ا واإلفصاح عنها؟ 1.  هــل تعتقــد أنــه ينبغي اتباع إطار عمل أكثر اتســاًقا لاعتراف باألصول غير الملموســة المولدة داخلّيً

2.  هل لديك أي اقتراحات ألوراقنا القادمة تودُّ تقديمها لمجلس اإلدارة للنظر فيها؟

3.  هــل تعتقــد أن تصنيفــات الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات والمصــادر األخــرى يمكنهــا 

ــا؟ ــكلة جزئّيً ــذه المش ــة ه معالج

اء الوباء زادت من الحاجة  4.  هل توافق على أن التحوالت االقتصادية جرَّ




