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 ملخص الدراسة  

 المدرجة في بورصة فلسطين للشركات  الماليةالتقارير في  مدى اإلفصاح عن األصول غير الملموسة

مدى اإلفصاح عن األصول غير الملموسة في التقارير المالية معرفة هدفت الدراسة إلى 
للشركات الفلسطينية المدرجة في بورصة فلسطين، ودور اإلفصاح عن تلك األصول في خدمة 

ولية الخاصة بمعالجة األصول غير المعايير الدمستخدمي تلك التقارير، والتعرف على 
الدولي  ، والمعيار"األصول غير الملموسة" (38الملموسة ومنها المعيار المحاسبي الدولي رقم )

 إندماج األعمال.الخاص ب( 3التقارير المالية رقم ) إلعداد
ى ستناد إلى أسلوب رئيسي في الدراسة وهو أسلوب تحليل المحتو لتحقيق أهداف الدراسة تم اإل 

شركة والتي تمثل مجتمع  49)للقوائم المالية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين وعددها )
 –الصناعة  –التأمين  –قطاعات رئيسية هي )البنوك والخدمات المالية  5الدراسة، موزعة على 

شركة أفصحت عن األصول غير  21)تمثلت في )فالدراسة  وأما عينةاالستثمار(،  –الخدمات 
لتقارير المالية المنشورة للشركات عن امن  105)عدد )، أما وحدة التحليل فتمثلت في ةالملموس

 . 2014وحتى  2010سنوات من ال
قطاعات رئيسية في البورصة  4هم نتائج الدراسة أن األصول غير الملموسة ظهرت في أومن 

  .، ولم تظهر في قطاع التأمينالصناعة(-االستثمار –الخدمات  –وهي )البنوك 
أفصحت بشكل كافي  في البورصة الشركات المدرجة غالبيةكما توصلت الدراسة إلى أن  

الخدمات المالية و وبقوائم مستقلة عن أصولها غير الملموسة كما في شركات قطاع البنوك 
واكتفى البعض اآلخر باإلشارة إليها في سياق القوائم المالية فقط كما ، وشركات قطاع الخدمات

الشركات المدرجة في البورصة  جميعطاع االستثمار. كما توصلت الدراسة إلى أن في شركات ق
الدولي رقم  المحاسبي اعتمدت في المعالجة المحاسبية لألصول غير الملموسة على المعيار

جانب كما تم اإلفصاح عن ذلك في  3)، والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )(38)
 القوائم المالية.اإليضاحات المرفقة ب

وفي ضوء نتائج الدراسة، خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة إهتمام 
الشركات المدرجة في بورصة فلسطين باإلفصاح عن أصولها غير الملموسة ضمن القوائم 

ائم من مساهمين بحيث ال يمكن تضليل مستخدمي تلك القو ومستقل  مفصلالمالية بشكل 
بمتطلبات الشركات المدرجة  بحثكذلك أوصت الدراسة إدارة البورصة وغيرهم. ومستثمرين 

 اإليضاحات المرفقة بالقوائم(. –اإلفصاح داخل البورصة ومن أهمها )التقارير المالية السنوية 
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Abstract 
The Disclosure of Intangible Assets in the Financial Reports of Companies 

Listed on Palestine Stock Exchange. 

This study aims at identifying the degree of the disclosure of intangible assets in the 

financial reports of companies listed on Palestine stock exchange. It also aims at the 

role of disclosing these assets in serving the users of such financial reports. It also 

aims at identifying the international standards for treatment of intangible assets, 

including the International Accounting Standard No. (38) "Intangible assets", the 

international standard for financial reporting No. 3 relevant business merger.  

To achieve the above objectives,  the study relied on the key method of  analyzing 

the content of the financial statements of companies listed on Palestine Stock 

Exchange whose number (49) companies which represent the study population, 

spread over five main sectors (banking and financial services - insurance - Industry - 

Services - Investment). The sample of the study consisted of the (21) companies 

disclosed its intangible assets. The unit of analysis consisted of analyzing 105 of 

published financial reports for companies from 2010 to 2014.  

Among the most important findings of this study is that the intangible assets 

appeared in four key sectors in the stock market, namely, (Banks - Services - 

Investment-Industry), and did not appear in the insurance sector. 

The study also showed that the majority of listed companies adequately disclosed its 

intangible assists in independent financial statements such as in banks and financial 

services companies and the service sector companies. Other companies referred to 

intangible assets in the context of the financial statements like those companies 

working in the investment sector. The study also found that all listed companies in 

Palestine stock market adopted the International Accounting Standard No. (38) and 

the international standard for financial reporting number (3) for the accounting 

treatment of intangible assets. These assets were disclosed in attachments of the 

financial statements. 

In light of the findings of the study, the study suggested a set of recommendations 

including the need for increasing the interest of the listed companies on the Palestine 

Stock Exchange to disclose their Intangible assets within the financial statements in 

details and independently so as not to mislead users of those lists such as 

shareholders and investors. The study also recommended the management of 

Palestine Stock Exchange to encourage the listed companies to disclose in the 

market’s disclosure requirements such as (annual financial reports – attachments to 

financial statements). 
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 قال تعالى:

ُ الهِذيَن آَمنُوا ِمنُكْم "  يَْرفَِع َّللاه

 ُ َوالهِذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َوَّللاه

 " بَِما تَْعَملُوَن َخبِير  
 صدق هللا والعظيم                                      

 
 ]11: المجادلة [              
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 اإلهـــــــــــداء
 

 الجهد المتواضع: ثمرة هذاإنه ل يسعني في هذا المقام إل أن أهدي 
  إلى الوالدين الكريمين اللذين ربياني على الفضيلة واألخالق

 حفظهما اهلل ورعاهما. الحميدة،
      إلى من قاسمتني تعب هذا العمل رفيقة دربي 

 " زوجتي العزيزة".
 منى". جنى، طارق،ى أبنائي مهجة قلبي "إل 
  وعوني في الحياة. وأخواتي سنديإلى إخواني 
  وساهم في إنجاز هذا العمل. ساعدني،إلى كل من 



 خ
 

 شكر وتقدير  

وعلى ما مننت به علّي من  الدراسة،أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علّي بإتمام هذه  ربي
 قدرة على تخطي الّصعاب وتذليل العقبات.  وعلى ما منحتني إياه من وسداد،توفيق 

يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر وخالص التقدير والعرفان لمن قدم لي يد المساعدة في إنجاز 
 وأخص بالذكر: المتواضع،هذا العمل 

وتوجيهاته  الرسالةعلى إشرافه المتواصل على هذه  األستاذ الدكتور سالم عبد اهلل حلس مشرفي
 همت في إنجاز هذا العمل.القيمة التي سا

 الرسالةكما أتوجه بالشكر الموصول إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرة على مناقشتهم هذه 
بدائهم مالحظاتهم القيمة وتوجيهاتهم الطيبة وهم:  وا 

 األستاذ الدكتور/ حمدي شحدة زعرب              

 صبري ماهر مشتهىالدكتور/              

رئيس قسم المال واألعمال  الدكتور/ بهاء الدين أحمد العرينيول إلى وكذلك الشكر الموص
ضافاته القيمة على الدراسة. لي إرشاده بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية على   وا 

 مكروهحفظها اهلل من كل  لجامعتنا الغراء الجامعة اإلسالميةكما وأتقدم بواسع الشكر والتقدير 
وذلك لما وفرته من الكتب والمراجع التي كانت عونًا  والعلماء،للعلم التي كانت ومازالت محضنًا 
 لي في إنجاز هذه الدراسة. 

وشد أزري وساهم معي في إنجاز هذه الدراسة ولو  شجعني،كما أتقدم بالشكر إلى كل من 
  شكرًا للجميع وجزاكم اهلل عني كل خير. بكلمة،
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 اإلطار العام للدراسة :الفصل األول

 مقدمة 1.1:

شهدت بيئة األعمال الحديثة الكثير من التحوالت خالل عقد التسعينيات من القرن الماضي  
يا ومهارات تمثل أبرزها في تزايد أهمية العناصر غير الملموسة المتمثلة في المعرفة والتكنولوج

األفراد وغيرها من العوامل التي أصبحت المصدر األساسي لتحقيق الثروة والدخل وتعزيز ما 
وقد صاحب ذلك ارتفاع  ،تمتلكه منشآت األعمال من ميزات تنافسية تساعدها على البقاء والنمو

 عاتالقيمة السوقية لمنشآت األعمال بصورة تفوق أضعاف قيمتها الدفترية وخاصة في القطا
ويرجع ذلك إلى قصور  ،تصاالت واألدوية والبرمجياتاإلكثيفة المعرفة والتكنولوجيا مثل 

النموذج المحاسبي الحالي في معالجته للعناصر غير الملموسة، حيث ال يتم االعتراف بها 
كأصول إال في حالة شرائها من الغير، األمر الذي أفقد القوائم المالية الكثير من مالءمتها 

  .(م2012 ،مسواك)لتها للمقارنةوقاب

األصول غير الملموسة هي أحد العوامل المساهمة في تحديد التفاوت بين قيمة الشركة  تبرتع
ومع أخذ ذلك  ،ةوقيمة الشركة حسب قيمتها السوقي ،حسب السجالت المحاسبية الخاصة بها

ة من وجهة الحقيقية لألصول غير الملموسالطبيعة من الضروري أن نفهم  الجدل في االعتبار
 .يننظر المحاسب

غير الملموسة مهمة بالنسبة للعديد من المنشآت في أغلب القطاعات الصناعية  األصول تعد
آللي وقطاعات الخدمات مثل أعمال تطوير برامج الحاسب ا والشهرة، مثل براءات االختراع،

بشكل مستقل  يشمل النوع األول األصول التي يمكن تمييزها :وتتكون هذه األصول من نوعين
أما النوع الثاني فيمثل تلك األصول التي ال يمكن تمييزها عن المنشأة  .وغيرها مثل حقوق الطبع

وال عن بعضها وال حتى األصول األخرى مثل خبرات ومهارات الموظفين وخدمات البيع والكفاءة 
قة بمهنة وقد شجعت أهمية هذا النوع من األصول العديد من الجهات ذات العال ،اإلدارية

ومجلس معايير  ،)مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكي مثل في كافة األقطار  المحاسبة
ولجنة معايير المحاسبة الدولية( على وضع معايير تتناول بالتحديد المواضيع  ،المراجعة

بالنسبة المشاكل  بعضالمتعلقة باألصول غير الملموسة، غير أن طبيعة تلك األصول تتضمن 
 ، وتتمثل هذه المشاكل في الذين يسعون لتمثيل عادل لجميع األصول بالقوائم الماليةمحاسبين لل

  م(.2013،مبيت كو )  في القوائم المالية هاواإلفصاح عن ،األصول هذه كيفية قياس
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في بيئة األعمال الفلسطينية فنسبة األصول غير الملموسة مقارنة مع إجمالي أصول أما 
ن يتم اإلفصاح عنها في التقارير ألفي بورصة فلسطين تعد ذات أهمية ة الشركات المدرج
من  50%، وخصوصًا أن هذه األصول شكلت في بعض القطاعات أكثر من المالية المنشورة

 إجمالي األصول الكلية كقطاع الخدمات مثاًل. 

المدرجة في  الفلسطينيةلشركات لأهمية اإلفصاح في التقارير المالية السنوية المنشورة تكمن 
بما  أصولها الماليةما يجب أن تتضمنه هذه التقارير من إفصاح كافي حول فيبورصة فلسطين 

والتي يجب أن تلتزم بها كل شركة  حسب متطلبات البورصةوذلك  األصول غير الملموسة فيها
اإلفصاح عن األمور الجوهرية للشركات بشكل يومي، باإلضافة إلى اإلفصاح عن مدرجة وهي 

 الية.لتقارير المالية السنوية مع اإليضاحات المرفقة بالقوائم الما
 الدراسةمشكلة  1.2:

ومنها ما توفر  الملموسة،اإلفصاح عن األصول غير التي تناولت  هناك الكثير من الدراسات
لدى الشركات  كبير اهتمام وبالتالي هناك .داخل هذه الدراسة في جانب الدراسات السابقة

ضمن اإلفصاح عن األصول غير الملموسة ضرورة  أجنبية فياًء كانت عربية أو المختلفة سو 
لما لهذه األصول من أهمية وتأثير على متخذي القرارات من المساهمين تقاريرها المالية 
يعد أمرًا ضروريًا للوصول  الشركاتتلك في  اإلبالغ المالين تطبيق معايير كما أوالمستثمرين. 

ا مب من الضرورة اإللتزاملذلك  ،على فهم طبيعة األعمال متخذي القرارإلى معلومات تساعد 
فيما يتعلق باإلفصاح عن األصول غير الملموسة  38))عيار المحاسبي الدولي رقم مالجاء في 

مع التمييز  مستقل،بشكل  من األصول غير الملموسة فئةكل تفاصيل ن يجب اإلفصاح ع بأنه
  غيرها من األصول. بين األصول المولدة داخليًا و 

األصول غير الملموسة في الشركات الفلسطينية المدرجة في بورصة قيمة وألن مما سبق 
جاءت مشكلة هذه  . لذلكاتالشركتلك  ربحيةفي تحديد  تساهمأهمية بحيث  ذاتفلسطين 

غير  األصول اإلفصاح عنما مدى " التالي الرئيسي السؤالفي  تهايمكن صياغالدراسة والتي 
ومن هذا  ،فلسطين؟" بورصةة في المدرجالمالية للشركات الفلسطينية  التقاريرفي ملموسة ال

 التالية: الفرعية في اإلجابة عن األسئلة  الدراسةالسؤال تتمثل مشكلة 
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التقارير المالية السنوية للشركات ملموسة في فصاح عن األصول غير الاإل ما مدى -0
 المدرجة في بورصة فلسطين؟

في  اإلبالغ الماليمعايير بالمدرجة بالبورصة الفلسطينية  الشركات إلتزام ما مدى -4
 ؟ اإلفصاح عن األصول غير الملموسة

 أهداف الدراسة 1.3:

 إلى تحقيق ما يلي:  الدراسة ههذ تهدف

المدرجة في  مدى اإلفصاح عن األصول غير الملموسة في القوائم المالية للشركاتمعرفة  -1
 .بورصة فلسطين

المتعلقة اإلبالغ المالي بيان مدى التزام الشركات المدرجة في بورصة فلسطين بمعايير 2- 
 باألصول غير الملموسة.

ومدى عالقتها  ،وأنواعها لألصول غير الملموسةوالمالية التعرف على الطبيعة اإلقتصادية  -3
 . بمتخذي قرارات اإلستثمار واإلئتمان

 ( الخاص بإندماج األعمال.3داد التقارير المالية رقم )المعيار الدولي إلعالتعرف على  4-

التعرف على دور اإلفصاح المحاسبي عن األصول غير الملموسة في خدمة مستخدمي  5-
 التقارير المالية. 

 لدراسةأهمية ا 1.4:

 من:كاًل في  لدراسةتكمن أهمية ا

  علميةأهمية: 

 اآلتي: فيتكمن أهمية الدراسة العلمية 

 في التقارير المالية للشركات.عن األصول غير الملموسة فصاح اإل ةأهمي1- 

 اإلفصاح عن األصول غير الملموسة في التقارير المالية. نوعإختيار أهمية  -2

  عمليةأهمية: 

 اآلتي:خالل فتكتسبها من أو التطبيقية أما أهمية الدراسة العملية 

 المالية.التقارير  في ير كبيرتأث و لها أهمية نسبيةاألصول غير الملموسة كقيمة  -1
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 على تحسين جودة اإلفصاح عن األصول غير الملموسة. معايير اإلبالغ الماليأهمية  -2

االهتمام المتزايد من قبل المستثمرين ومستخدمي التقارير المالية لإلفصاح عن كل األحداث 3-
 .والمعلومات التي تؤثر على قراراتهم ومن بينها األصول غير الملموسة

فلسطين في تطبيق معالجة بنود األصول  بورصةاهتمام الشركات الفلسطينية المدرجة في 4-
  اإلبالغ المالي. غير الملموسة واإلفصاح عنها في القوائم المالية بما يتماشى مع معايير 

 دراسةالمنهجية  1.5:

ة لكونه من أكثر في إجراء الدراس ) االستقرائي( المنهج الوصفي التحليليعلى  الباحث دتمعا
 وألنه يناسب الظاهرة موضوع البحث المناهج استخدامًا في الدراسات اإلجتماعية واإلنسانية

المراجع العلمية الحصول على المعلومات الثانوية من خالل الدراسات المتخصصة و تم سيو 
من لك كذو ، األصول غير الملموسةالرجوع إلى الدراسات السابقة في مجال وكذلك  ،والدوريات
مدى  بيانأسلوب التحليل المناسب وهو ) تحليل المحتوى( المستخدم في الدراسة لخالل 

، والحاجة إلى البحثلمجتمع  اإلفصاح المحاسبي عن هذه األصول في التقارير المالية المنشورة
التقارير  ضمنتطوير المعايير المحاسبية بما يسمح باإلفصاح عن األصول غير الملموسة 

 .المالية
  لدراسةمجتمع وعينة ا :6.1

شركة  49)والبالغ عددها ) فلسطين بورصةالشركات المدرجة في في  لدراسةايتمثل مجتمع 
شركة أفصحت عن األصول  21)) عدد فتمثلت في لدراسةعينة اأما و  ،31/05/2016بتاريخ 
 من( تقرير 105)عدد بينما وحدة التحليل فتمثلت في  ،لماليةضمن تقاريرها ا الملموسةغير 

 .4102-2010عن السنوات من  للشركات لمنشورةا التقارير المالية
  لدراسةحدود ا :7.1

 :الشركات المدرجة في بورصة فلسطين. الحد المكاني 

 :2014 إلى 2010 من التقارير السنوية الحد الزماني . 
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 الدراسات السابقة 1.8:

في الدراسات التي  قلةأن هناك  السابقة،ات والدراس مراجعتبين خالل المسح المكتبي المبدئي لل
 توفروأن بعضها  العربي،على المستوى تناولت موضوع اإلفصاح عن األصول غير الملموسة 

 . على المستوى األجنبي

 استندت الدراسة إلى بعض الدراسات السابقة منها:لقد 
 الدراسات العربية 1.8.1:

" دور معايير المحاسبة الدولية في تحسين جودة القياس بعنوان (م2015،عثمان )دراسة -1
واإلفصاح عن األصول غير الملموسة: دراسة تطبيقية ميدانية للشركات المدرجة بسوق 

 .لمالية"الخرطوم لألوراق ا

محاولة معالجة أوجه القصور في نماذج القياس المحاسبي لألصول إلى أواًل: هدفت الدراسة  
واإلفصاح عن األصول غير الملموسة في ضوء دراسة مشكالت القياس ثانيًا:  .غير الملموسة

اسبة الدولية دراسة تقييم معايير المحثالثًا:  .األطر الفكرية للمحاسبة المالية والمعايير المحاسبية
 التي تعمل على تحسين جودة القياس واإلفصاح المحاسبي عن األصول غير الملموسة.

 أفضل من( شركات 6) الحكمية بإختيارالقصدية الغرضية عينة ال الدراسة على اعتمدت
 يتوقع أن تكون قادرة على تقديم المعلومات الشركات المدرجة في سوق الخرطوم لألوراق المالية

 . 4103-2011تقاريرها المالية للسنوات من وتحليل

الدراسة أن عدم توافر الدليل الموضوعي القابل للتحقق لبند محدد يؤدي إلى  من أهم نتائج
صعوبة اإلعتراف والقياس عنه كأصل غير ملموس بالرغم من توافر خصائص األصول غير 

خيص واإلمتيازات ويفصح عنها إذا بقيمة تكاليف التراالملموسة في هذا البند وأنه يتم اإلعتراف 
بينما ال يتم اإلعتراف بهذا البند كأصل غير ملموس إذا كان  نسبيًا،دفعت عنها مبالغ كبيرة 

  .معينةمرتبط بالحق المطلق في تسويق منتج أو خدمة معينة في حدود منطقة جغرافية 

إال بعد توافر  الدراسة بأن ال يتم اإلعتراف بالبند المحدد كأصل غير ملموس أوصتو 
ثم إمكانية توافر الدليل والتحقق  أواًل،الخصائص الخاصة باألصول غير الملموسة فيه 

وأن يتم قياس قيمة األصول غير الملموسة المولدة داخليًا كشهرة المحل  ثانيًا،الموضوعي فيه 
  والعالمات التجارية مبدئيًا بالفرق بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية لها.
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"طرق قياس األصول غير الملموسة في ظل القتصاد م( بعنوان:2014،دراسة )عبدالقوي-2
 الجديد".

قياس األصول غير الملموسة في ظل اإلقتصاد تناول طرق هدفت الدراسة بشكل أساسي إلى 
 الجديد وتحديد مالءمتها لطبيعة هذه األصول.

طار النظري وصياغة مشكلة وفروض في إعداد اإلاعتمدت الدراسة على المنهج االستنباطي 
اقتصرت الدراسة على تناول األصول غير الملموسة المطورة من هذا المنطلق فقد الدراسة، و 

فقط دون الحديث عن األصول غير الملموسة المشتراه المال الفكري(  )رأسوبالتحديد داخليًا 
وألنها تعد أكثر  رة داخلياً نظرًا لزيادة المشكالت المترتبة على األصول غير الملموسة المطو 

وكذلك طرق قياس األصول غير الملموسة  النقاط الخالفية في األصول غير الملموسة.
 واإلفصاح عنها في القوائم المالية.

إن القوائم المالية بشكلها الحالي ال تعبر عن توصلت إليها الدراسة أواًل: من أهم النتائج التي 
من قيمة  75%إن األصول غير الملموسة تمثل أكثر من الواقع االقتصادي للمنشأت حيث 

في هذه القوائم.ثانيًا: إن الشهرة ال تعدو المنشأت في ظل االقتصاد الجديد وال يتم االعتراف بها 
إال أن تكون استثناء من عدم االعتراف باألصول غير الملموسة المطورة داخليًا في حالة 

شأ نتيجة تشدد المعايير في اإلعتراف باألصول غير استثنائية إال وهي البيع أو الدمج تن
ومجلس  FASBنص مجلس معايير المحاسبة األمريكية  نثالثًا: إالملموسة المطورة داخليًا. 
على أن القياس بالقيمة العادلة وفقًا لمدخل الدخل سيكون من  IASBمعايير المحاسبة الدولية 

ملموسة قد يكون بمثابة بدء التوجه إلى تقدير ضمن القياسات المناسبة لقياس األصول غير ال
رابعًا: إن اإلفصاح عن األصول غير الملموسة له أثر كبير في هذه األصول بقيمتها المتوقعة. 

 مساعدة مستخدمي التقارير المالية على تقدير قيمة المنشأة. 

ن األصول م( بعنوان "نموذج مقترح للتقرير واإلفصاح اإلختياري ع2013دراسة )طعيمة،-3
 غير الملموسة في الشركات المصرية".

تطوير وتحسين طرق التقرير واإلفصاح اإلختياري عن األصول غير  هدفت الدراسة إلى أواًل:
لإلفصاح اإلختياري عن هذه األصول يعتمد على مؤشر لسلسلة الملموسة بعمل إطار مقترح 

فحص العوامل التي تؤثر على اإلفصاح القيمة بالتكامل مع خريطة خلق القيمة. ثانيًا: دراسة و 
اإلختياري بهدف اقتراح نموذج يفيد في توفير معلومات ذات درجة من الموثوقية والمالءمة 
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بين الشركات المتشابهة في نوع النشاط وبذلك تتوفر ويمكن االعتماد عليها في المقارنة 
 لقة باالستثمار واالئتمان.معلومات للمستثمرين والمقرضين تفيدهم في اتخاذ قراراتهم المتع

تمثل مجتمع الدراسة في المديرين الماليين والمستخدمين للمعلومات المنشورة في القوائم والتقارير 
جة في بورصة مصر در ( شركة كبيرة الحجم م15المالية، كما اشتملت عينة الدراسة على )

لصناعات الهندسية اإللكترونية لألوراق المالية تعمل في مجاالت كثيفة المعرفة مثل )األدوية وا
 الغازية(.  المشروبات-النقل –

أنه تم اإلتفاق على اإلفصاح اإلختياري عن من النتائج التي توصلت إليها الدراسة أواًل: 
باستخدام لوحدة قياس سلسلة القيمة. ثانيًا: أن العوامل المؤثرة على األصول غير الملموسة 

صول غير الملموسة هي حجم الشركة، نوع الصناعة، عمر مستوى اإلفصاح اإلختياري عن األ
الشركة، تركيز الملكية، حكومة الشركات والتسجيل في المؤشر المصري لمسئولية الشركات 
معدل السعر/القيمة الدفترية، التسجيل في بورصة أجنبية. ثالثًا: وجود عالقات إيجابية بين 

 المتعلقة بخصائص الشركة. مستوى اإلفصاح اإلختياري الكلي وبين العوامل
التوصيات التي أوصت بها الدراسة أواًل: ضرورة تطوير بعض القواعد المحددة التي من أهم 

تتوافق على المستوى العالمي وتهتم بالمحاسبة والمراجعة عن رأس المال الفكري. ثانيًا: الحاجة 
ة والتقرير عنها. ثالثًا: باإلضافة إلى معايير محاسبية ترتبط بتقييم هذه األصول في القوائم المالي

إلى اإلفصاح اإلختياري ضمن التقارير السنوية في جزء منفصل )إضافي( يمكن اإلفصاح عبر 
 مواقع اإلنترنت كوسائل بديلة للتواصل مع المستثمرين على المستوى العالمي.

األصول غير الملموسة المكونة داخلياا بعنوان " (م2013،والسعد التميمي ) دراسة -4
 .ومتطلبات اإلبالغ المالي عنها"

وما تشكله  داخليًا،تسليط الضوء على أهمية األصول غير الملموسة المكونة إلى الدراسة هدفت 
رؤية نقدية للمعالجة من أهمية وتأثير على متخذي القرارات اإلستثمارية فضاًل عن تقديم 

المحاسبية المقدمة من قبل المعايير المحاسبية التي تصدت لهذا النوع من األصول غير 
  الملموسة.

أفصحت التي األمريكية الشركات أكبر من  (3)على العينة القصدية بإختيار اعتمدت الدراسة 
 (. Microsoft-IBM-Enron) :وهي ضمن قوائمها المالية عن األصول غير الملموسة

أن المعالجة المحاسبية لألصول غير الملموسة أواًل:  من النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة
حيث أنها تختلف  األساسي،والتي تمثل نفقات البحث والتطوير ركنها  المشاكل،د من العديتثير 
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في  ملموس،عن األصول غير الملموسة المقتناة التي تكون كلفتها واضحة وترسمل كأصل غير 
حين أن األصول غير الملموسة المكونة داخليًا ال تكتسب من خالل عملية تبادل أو صفقة بين 

ر لو كان كذلك لعد دلياًل واضحًا وموثوقًا به عن كلفة األصل غير الملموس ألن األم طرفين،
إن ثانيًا:  بل العكس إن الصفقة هنا تتسم بعدم الوضوح ألنها تكونت من خالل طرٍف واحد.

البحوث المحاسبية التي تناولت موضوع اإلستثمار في األصول غير الملموسة قد واجهت مأزقًا 
وذلك لغياب نظرية محاسبية شاملة يمكن أن تستند إليها هذه البحوث.  ا،معهفي كيفية التعامل 

ومن األسباب الرئيسية لذلك هو عدم وجود طريقة واحدة وجامعة لقياس األصول غير الملموسة 
مما أدى إلى ظهور اتجاهًا محافظًا في  اإلبالغ،المكونة داخليًا بحيث تتجاوز القصور القائم في 

 لنوع من األصول.المحاسبة عن هذا ا

وقد أوصت الدراسة بالعمل على وضع إطار محاسبي يكون من ضمن أولوياته تقديم طريقة 
موضوعية تكون موحدة قدر اإلمكان لقياس األصول غير الملموسة المكونة داخليًا واإلبالغ 

لما تحتله هذه األصول من أهمية كبرى في مستقبل الوحدات  المالية،عنها في الكشوف 
  تصادية.االق
رق القياس واإلفصاح عن األصول غير بعنوان " تقويم ط (م2010،عبد القيوم )دراسة5-

 .": دراسة عينة من المصارف السودانيةالملموسة في المنشآت التجارية

التعرف على الطبيعة اإلقتصادية لألصول غير الملموسة ومدى  أواًل:إلى هدفت الدراسة 
اس إجراء دراسة تحليلية ألسس القيثانيًا:  .عالقتها بمتخذي قرارات اإلستثمار واإلئتمان

دراسة المعايير المحاسبية  . ثالثًا:واإلفصاح عن األصول غير الملموسة في الفكر المحاسبي
  للمحاسبة عن األصول غير الملموسة. الرئيسيةالتي تعالج المشكالت 

والمنهج اإلستنباطي  السابقة،المنهج التاريخي من خالل الرجوع للدراسات  الدراسة تإتبع
إلختبار فروض  والمنهج اإلستقرائي البحث،ت المتعلقة بموضوع للتعرف على أبعاد الُمشكال

وقد تمثلت عينة الدراسة في  .ليلي من خالل أسلوب دراسة الحالةوالمنهج الوصفي التح البحث،
 وهي جزء من مجتمع الدراسة التي تمثلت في المنشآت التجارية. السودانية،عينة المصارف 

عدم الثبات في إستخدام طرق القياس واإلفصاح أواًل:  :منهاعدة نتائج  إلىتوصلت الدراسة وقد 
 .من قبل مستخدمي القوائم المالية عن األصول غير الملموسة يجعل القوائم المالية مصدر شك

إن معايير المحاسبة الدولية خالية من عرض نموذج ُمحدد يسترشد به المحاسبون في ثانيًا: 
، ومن ثم فتحت المعايير المجال إلجتهاد قرير عنهاصول غير الملموسة والتمجال قياس األ
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القياس الباحثين في مجال البحث عن أنسب النماذج التي ُيمكن من خاللها إجراء عملية 
المصداقية في القوائم الملموسة يزيد من درجة التأكد و  الكافي عن األصول غير واإلفصاح

 .المالية ويساعد المستثمرين في إتخاذ قراراتهم

ضرورة زيادة درجة اإلفصاح عن األصول غير الملموسة في القوائم أواًل:  ت الدراسةأوصو 
       .لى المركز المالي ونتائج األعمالالمالية بحيث يتضمن كل النواحي التي لها تأثير ع

ستمرار إيجاد طرق محددة وملزمة للقياس واإلفصاح عن األصول غير الملموسة ثانيًا:  وا 
 .األصول غير الملموسة واإلفصاح عنتام سياسة واحدة للقياس في إستخد المنشآت

م( بعنوان"إطار مقترح لقياس قيمة األصول غير الملموسة الناتجة 2009دراسة )خليفة، -6
 دراسة تطبيقية". –عن تغيير الشكل القانوني للشركات ألغراض المحاسبة الضريبية 

   مختلفة لتغيير الشكل القانوني للشركات التعرف على الحاالت ال هدفت الدراسة إلى أواًل:
بيان المعالجة المحاسبية لألصول غير الملموسة الناتجة عن تغيير الشكل القانوني في ثانيًا: 

ثالثًا: بيان المعالجة الضريبية  ضوء معايير التقارير المالية الدولية ومعايير المحاسبة المصرية.
الشكل القانوني في ضوء قانون الضرائب على الدخل لألصول غير الملموسة الناتجة عن تغير 

 .2005( لسنة 91رقم )
من الشركات المدرجة في بورصة شركة واحدة أخذ أسلوب دراسة الحالة باعتمدت الدراسة على 
 .تم تغيير الشكل القانوني لهاتطبيقية( والتي  )حالةكعينة الدراسة مصر لألوراق المالية 

تلجأ بعض الشركات إلى تغيير الشكل القانوني ت إليها الدراسة أواًل: النتائج التي توصلأهم من 
 10)إعادة تقييم األصول وذلك تطبيقًا لنص المعيار المحاسبي المصري رقم )لها حتى تستطيع 

هالكها. ثانيًا:  ال يسمح بإستهالك الشهرة التي تنشأ نتيجة تغيير الشكل األصول الثابتة وا 
      ة النظر المحاسبية وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية والدوليةالقانوني للشركة من وجه

من قيمتها طبقًا لنص 10% ثالثًا: يسمح بإستهالك الشهرة من وجهة النظر الضريبية بنسبة 
رابعًا: يسمح للشركة من . 2005لسنة  91( من قانون الضرائب على الدخل رقم 25المادة )

 قيمة الشهرة أيهما أكبر تدنيالضريبي للشهرة أو خسارة  فاءاإلطوجهة النظر الضريبية بخصم 
 مما يترتب عليه نقص في الوعاء الضريبي وربما يتم تحويله إلى خسارة.

( 25تقترح الدراسة بتعديل نص المادة )التوصيات التي توصلت إليها الدراسة أواًل: أهم ومن  
 الشهرة أول غير الملموسة فيما عدا من قانون الضرائب على الدخل بحيث يسمح بإطفاء األصو 

ضرورة أن تتضمن معايير  وضع أسس لكيفية قياس قيمة الشهرة بطريقة علمية بسيطة. ثانيًا:
المحاسبة المصرية أسلوب يمكن به قياس قيمة الشهرة الناتجة عن تغيير الشكل القانوني 
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ق بين تكلفة االستحواذ والقيمة للشركات يعتمد على البيانات المنشورة من الشركات بداًل من الفر 
ثالثًا: مقترح بإستخدام معدل العائد على األصول في قياس قيمة  العادلة لصافي األصول.

 األصول غير الملموسة لسهولة تطبيقه على البيانات المنشورة من قبل الشركات. 
معيار ( بعنوان" المعالجة المحاسبية لرأس المال الفكري وفق ال2008)قاشي،دراسة  -7

 : األصول غير الملموسة".38المحاسبي الدولي رقم 
معرفة مفهوم رأس المال الفكري ومكوناته ووضع هذا المفهوم على  أواًل:هدفت الدراسة إلى 

استكشاف أهم الطرق التي عالجت . ثانيًا: ميزان اإلطار المفاهيمي للمعايير المحاسبية الدولية
شرح أسس ومعايير اإلعتراف ومعرفة  ثالثًا: لمال الفكري.أو حاولت معالجة قياس وتقييم رأس ا

"األصول غير  38طريقة قياس رأس المال الفكري وفق المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 الملموسة".

لوصف  اعتمدت الدراسة على المنهج االستنباطي وذلك باتباع األسلوب الوصفي التحليلي
وفق ما جاءت به المعايير المحاسبية الدولية ظاهرة رأس المال الفكري علميًا وتحليلها 

 بخصوص رأس المال الفكري بالتركيز على المعالجة المحاسبية له.

من النتائج التي توصلت إليها الدراسة أواًل: هناك العديد من الطرق التي حاولت قياس رأس 
مة السوقية طريقة القي ، ROAاألصولالمال الفكري محاسبيًا ومن أهمها طريقة العائد على 

والطريقة المعتمدة على بطاقة العالمات المتوازنة. ثانيًا: صعوبة القياس واالعتراف برأس المال 
 .الفكري محاسبيًا، ال تعني عدوم وجود منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة

استخدام طريقة بطاقة العالمات المتوازنة ومن التوصيات التي توصلت إليها الدراسة أواًل: 
وب لقياس رأس المال الفكري محاسبيًا، من جهة وكذا استخدامها كأداة لتحسين وتطوير كأسل

في حالة صعوبة قياس رأس المال الفكري ننصح باإلفصاح عنه كبديل مؤقت األداء. ثانيًا: 
 لإلعتراف به في التقرير السنوي.

ألصول غير م(. بعنوان" تطوير القياس والتقرير المحاسبي عن ا2006)محمد،دراسة  -8
 الملموسة في ظل اقتصاد المعرفة".

الدراسة بشكل أساسي إلى تطوير متطلبات القياس والتقرير المحاسبي عن األصول غير هدفت 
 ( "األصول غير الملموسة".23الملموسة الواردة في المعيار المصري رقم )

ات لدراسة استهدفت عينعلى األسلوبين اإلستقرائي واالستنباطي معًا، كما أن ااعتمدت الدراسة 
في أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية  تالدراسة والتي تمثل يمن مجتمع مستقلة

 وكذلك المدراء الماليين في الشركات المصرية.
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( 23أن المعيار المحاسبي المصري رقم )من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أواًل: 
ى إدخال العديد من التعديالت حتى يساير النمو الكبير في يحتاج إل"األصول غير الملموسة" 

هناك إتجاه قوي بين مجتمعي ثانيًا:  اقتصاد المعرفة.األصول غير الملموسة التي سادت 
الماليين( على تطبيق نفس معايير االعتراف والقياس التقليدية  نالدراسة )األكاديميين، الممارسي

ثالثًا: هناك إتجاه قوي بين مجتمعي  للتحديد والمشتراه.على األصول غير الملموسة القابلة 
الدراسة على تطوير معايير االعتراف والقياس المحاسبي عن األصول غير الملموسة القابلة 

غير القابلة للتحديد. ومن ثم ال يوجد تأييد للتحديد والمكونة داخليًا، واألصول غير الملموسة 
التقليدية على هاتين المجموعتين من األصول غير اس لتطبيق نفس معايير االعتراف والقي

رابعًا: هناك اتجاه في الرأي بين مجتمعي الدراسة على عرض األصول غير  الملموسة.
 الملموسة في الميزانية وفقًا لدرجة احتمال تدفق المنافع المستقبلية أو وفقًا لدرجة القابلية للتحديد.

ثين مصطلح "األصول غير تبني الباحاسة أواًل: ومن التوصيات التي توصلت إليها الدر 
تبني المنظمات عند مناقشة المحاسبة عن الموارد غير الملموسة في المنظمات. ثانيًا: الملموسة"

أصول غير ملموسة قابلة  وهي:المهنية تبويب األصول غير الملموسة إلى ثالث مجموعات 
ومكونة داخليًا، وأصول غير ملموسة غير للتحديد ومشتراه، أصول غير ملموسة قابلة للتحديد 

ثالثًا: سرعة تعديل  لتسهيل وضع وتطوير معايير المحاسبة عنها.وذلك قابلة للتحديد بمفردها، 
"األصول غير الملموسة" في ضوء نتائج البحث ليواكب  23)معيار المحاسبة المصري رقم )

  السريع نحو المعرفة.النمو المتزايد لألصول غير الملموسة والتحول اإلقتصادي 

 الدراسات األجنبية 1.8.2:

 A New Model on Intangibleبعنوان "  (Chung et al,2013 ) دراسة -1
Assets Valuation)النموذج الجديد في تقييم األصول غير الملموسة ( ".  

األكثر شيوعًا المستخدمة مراجعة وتقييم لبعض نماذج التقييم إجراء ضرورة إلى الدراسة  هدفت
ضوء على مزايا وفي عملية المراجعة هذه يجب تسليط ال الملموسة،في تقييم األصول غير 

 يمكن همن خاللالذي الملموسة ألصول غير اج تقييم اقتراح نموذمن ثم و  النماذج،وعيوب هذه 
والتغلب على نقاط الضعف في نموذج تقييم على أساس الدخل ونموذج تقييم  القوة،دمج نقاط 

 على أساس التكلفة.
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وبعد أن قامت هذه الدراسة بإستعراض شامل  توضيحية، ضدراسة الحالة هذه قدمت ألغرا 
على أساس  القائمنموذج التقييم  التي منهاو  الملموسة،ر تقييم األصول غيلنماذج ( 8عدد )ل

 أوجه القصور في نماذج التقييم القائمة.الدخل والتكلفة الذي قدم لتحسين 

نماذج تقييم األصول غير الملموسة المقترحة اإلعتماد على درجة خلصت الدراسة إلى نتيجة أن 
 لتقييم األصول غير الملموسة. مما يعني أن النموذج المقترح هو نهجًا ممكناً  ،كبيرة

التقييم القائم على أساس الدخل والتكلفة في عملية  وأوصت الدراسة بضرورة إستخدام نموذج
   تقييم األصول غير الملموسة. 

 A study on intangible assetsبعنوان"  (Chander,2011)دراسة  -2
disclosure: An evidence from Indian companies"  اإلفصاح عن األصول (

  .األدلة من الشركات الهندية( –غير الملموسة 

تحديد مدى إفصاح الشركات العاملة في الهند عن األصول غير هدفت هذه الدراسة إلى 
 243دت الدراسة على تحليل التقارير المالية لعدد ستنا  و  .في تقاريرها المالية المنشورة الملموسة

لفحص مستوى اإلفصاح عن  المحتوى،ستخدام تحليل إشركة معتمدة ب 500شركة مختارة من 
  .األصول غير الملموسة

ل غير رأس المال الخارجي من فئة األصو أن أواًل: من النتائج التي خلصت إليها الدراسة 
أن اإلفصاح عن األصول غير الملموسة غير منظم وغير  انيًا:. ثاألكثر إفصاحاً هو الملموسة 
اإلطار المناسب لإلفصاح عن األصول غير الملموسة في وجود نقص في . ثالثًا: منهجي

  التقارير السنوية. فيالمعلومات الواردة 

ستكشاف مجاالت أوصت الدراسة بأن هذه الدراسة ذات قيمة كبيرة لقطاع الشركات في الهند إل
فصاح عن األصول غير الملموسة بحيث أنها يمكن أن توفر معلومات مفيدة وهامة اإل

 لمستخدمي التقارير المالية. 

 Discussion of "Reporting intangibleبعنوان  (Cordazzo,2011 )دراسة -3
assets: Voluntary disclosure practices of top emerging market 

companies  (" تقرير األصول غير الملموسة: ممارسات اإلفصاح الطوعية ألكبر شركات
الدراسة إلى البحث عن الشركات التي تفصح عن األصول غير  هدفت األسواق الناشئة(.

قيق هذا الهدف تم تطبيق الئحة ومن أجل تح المالية،الملموسة بشكل طوعي في تقاريرها 



02 
 

 أن توفرسلسلة القيمة المقترحة لتحليل كيف يمكن لمجموعة من شركات األسواق الناشئة 
  .معلومات عن األصول غير الملموسة

مختلفة لقياس األصول غير الملموسة عبر أربع فئات هي: طريقة رأس  قطر  4حددت الدراسة 
طريقة وأسلوب بطاقة  األصول،العائد على  السوقية،طريقة القيمة  المباشر،المال الفكري 

ندرج تحت طريقة بطاقة النتائج التي يمكن أن تخلق صورة أشمل فتاألداء. أما سلسلة القيمة 
 عن األصول غير الملموسة للمؤسسة. 

أن هذه الدراسة صنعت مساهمة هامة في مجال أواًل:  لنتائج التي توصلت إليها الدراسةاومن 
 والتركيز على الشركات في األسواق الناشئة القيمة،بحث نظرًا لحداثة تطبيق سلسة موضوع ال
تحسينات من قبل واضعي المعايير في إصدار معايير محاسبية على الرغم من الثانيًا: أنه 

إال أن هناك فشل في المعلومات من التقارير المالية ال  الملموسة،جديدة لتقييم األصول غير 
 ستمر.يزال موجود وم

ومن التوصيات التي توصلت إليها الدراسة هي أنه يمكن أن تركز البحوث المستقبلية على 
 البحث.لموضوع  وصف كامل للمحتوي السياسي واإلقتصادي

-4(Huiyu,2010)  بعنوان"The Study on Measure Model for the 
Generalized Intangible Asset Wastage of Hospital" دراسة على نموذج (

 .(ىمن األصول غير الملموسة في المستشف العام للهدرالقياس 

العام من األصول غير الملموسة في للهدر هدفت هذه الدراسة إلى تحديد نموذج القياس 
         المستشفىفي  هدرومناقشة ال القيمة،تحديد قياس  :وذلك من خالل أوالً  المستشفى،

   ليل جوهر األصول غير الملموسة. بتح :وثانياً 
العام  الهدرالتي أجريت من قبل على نموذج قياس اعتمدت الدراسة على البحوث اإلستطالعية 

التي تتضمن فهم و  ،المستشفيات بشكل عام دون تحديد لبيئة محددةلألصول غير الملموسة في 
 اب والمؤلفين إلى جوهر وهدر األصول غير الملموسة.  الكتّ 
وترقية  للمستشفى،أنها تعد مرجعية ذات أهمية كبيرة  :النتائج التي توصلت إليها الدراسةمن 
لى تعمل عو  الملموسة،وكذلك تدفع االهتمام والعناية لحماية وزيادة األصول غير  إدارتها،لفكر 

وجود بعض القيود على النموذج تتمثل في أنه ال يعد وكذلك تحسين مستوى اإلدارة والخدمات. 
بشكل حدودي تفتقر إلى اإلكتفاء واختيار القيمة العددية  خرجات أخرى مثل البحوث العلميةم

ظهار البيانات اإلحصائية.  وا 
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  أوصت الدراسة بالعمل على التحسين والكمال في موضوع البحث في دراسات مستقبلية. كما و 
 Research On Information Disclosure of"بعنوان  (Qian ,2010)دراسة  -5

Intangible assets for Software Enterprises"  البحث عن معلومات اإلفصاح (
  .عن األصول غير الملموسة في شركات البرمجيات(

األصول غير الملموسة دور مهم بل أكثر تلعب  المعلومات،تكنولوجيا في مع التطور السريع 
هذه الدراسة إلى تحسين اإلفصاح عن  هدفت ق القيمة في شركات البرمجيات.أهمية في خل

 في تعزيز المعلومات اإلدارية لديها.الصينية لمساعدة شركات البرمجيات المعلومات الجديدة 
تحليل التسلسل الهرمي لقياس رأس المال الفكري من  اعتمدت الدراسة في الممارسة العملية على

نشاء نموذج التحليل الهرمي لقياس قيمتها محددة،ير ملموسة أصول غختيار إ خالل وكذلك  .وا 
 والعالقة بين رأس المال.  ،البشري المالرأس  ،اتالمنظمرأس مال كاًل من بتحليل وحساب 

يجب تحليل خصائص شركات البرمجيات أواًل: من النتائج التي توصلت إليها الدراسة أنه 
وضع اقتراحات اإلفصاح عن ثانيًا:  .صول غير الملموسةخاصة في مجال تطوير واستخدام األ

 رأس المال البشري، العالقة بين رأس المال. ،اتالمنظماألصول غير الملموسة وفقًا لرأس مال 

 Disclosure of Intangible Assets: an"بعنوان  (Silva, 2009)دراسة -6
Empirical Study of Financial Corporations in the Iberian "Peninsula 

عن األصول غير الملموسة: دراسة تطبيقية على الشركات المالية في شبة الجزيرة  )اإلفصاح
 األيبيرية(.

في تحليل إلى أي مدى يتم اإلفصاح عن األصول غير الملموسة  :أوالً  :إلىالدراسة هدفت 
 .4119-2006( بنوك أسبانية بين عامي 7و) برتغالية،( بنوك 7الحسابات الموحدة من )

 تحليل العوامل األكثر تأثيرًا في اإلفصاح عن األصول غير الملموسة.  :وثانياً 
تحليل المحتوى لعينة باإلضافة إلى  الموضوع،اعتمدت الدراسة على الدراسات السابقة في نفس 

 ( بنكًا في شبه الجزيرة األيبيرية.14الدراسة وهي )
أكثر مع اإلفصاح  ترتبط زيادة حجم البنوكأن هي سة لنتائج التي توصلت إليها الدراا أهم ومن
وأن األفصاح أكثر عن  ،(38العناصر المطلوبة من قبل معيار المحاسبة الدولي رقم )عن 

 تدويل البنك. مستوى مع درجة انخفاض أيضًا مرتبط في البنوك األصول غير الملموسة 
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 Intangible asset disclosure in the" بعنوان (Sandra et al ,2008) دراسة-7
telecommunications industry"  غير الملموسة في قطاع ) اإلفصاح عن األصول

 اإلتصالت(.

عينة دولية  فيتحقيق جودة اإلفصاح عن األصول غير الملموسة أواًل:  :إلىهذه الدراسة  هدفت
 .والالسلكيةاإلتصاالت السلكية ي شبكات من مشغلمن األسهم المتداولة سهم ( 29)مكونة من 

جودة اإلفصاح عن األصول ل اإلنترنتمواقع بين التقرير السنوي وبين اإلرتباط  كشفثانيًا: 
المتعلقة بجودة اإلفصاح عن األصول غير وتفسير المتغيرات  ناحية،من غير الملموسة 

 الملموسة من ناحية أخرى.
ومواقع اإلنترنت لمشغلي التقارير المالية السنوية من ( 29)تتكون من عينة قامت الدراسة بأخذ 
جراء تحليل محتوى شبكات اإلتصاالت  تلك التقارير والمواقع من أجل تحديد مستوى جودة لوا 

 .( فئات من األصول غير الملموسة7اإلفصاح عن )
ير الملموسة جودة اإلفصاح عن األصول غأن أواًل:  لنتائج التي توصلت إليها الدراسةاأهم من و 

عن األصول أن اإلفصاح ثانيًا:  منخفضة نسبيًا. كاًل من التقرير السنوي وموقع اإلنترنتفي 
أن جودة ثالثًا: صغيرة من المعلومات النوعية.  قطعفي الغالب يقتصر على  ةغير الملموس

ة بشكل اإلفصاح عن األصول غير الملموسة في التقرير السنوي والموقع كثيرًا ما تكون مترابط
أن جودة اإلفصاح عن األصول غير الملموسة يختلف إختالفًا كبيرًا من منطقة رابعًا:  إيجابي.
مشغلي شبكات اإلتصاالت في أوروبا التي مع  األمريكية لمشغلي شبكات اإلتصاالت الخدمة

أن قياس جودة اإلفصاح عن األصول غير الملموسة ال خامسًا:  تظهر مستويات نوعية أعلى.
 لق إلى حد كبير بمعايير األداء المالي لمشغلي شبكات اإلتصاالت. تتع
 The measurement and recognition of"بعنوان  (Eckstein,2004)دراسة -8

intangible assets: then and now"  :القياس واإلعتراف باألصول غير الملموسة (
  .حينذاك واآلن(

الموجودة وما أصدرته  معايير لجنة المحاسبة الدوليةإستعراض  أواًل: :هذه الدراسة إلى هدفت
جراء مقارنة بين تلك  الملموسة،مؤخرًا الواليات المتحدة وبريطانيا فيما يتعلق باألصول غير  وا 

المعايير الهدف منها تقديم أدلة من شأنها تحسين القياس واإلفصاح عن األصول غير 
تحسين البنية األساسية للتقرير المالي العالمي التي  ثانيًا: وتسهيل التنسيق بينهم. لموسة،الم

 يقود في نهاية المطاف إلى تقرير عن األرباح ذو صلة وجودة جديرة الثقة. 
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أن أولويات جميع واضعي المعايير التي  أواًل: :توصلت إليها الدراسة مايليمن النتائج التي و 
( هي أن تتالقي المعايير المحلية مع المعايير IASCمعايير المحاسبة الدولية )تعمل مع لجنة 

وهذا يتطلب تتضافر الجهود من قبل  الجودة،الدولية المماثلة لغرض تحقيق أعلى مستوى من 
جميع المشاركين على وجه الخصوص وهو ما يمثل المبادئ والقواعد التي يجري إعادة النظر 

 يجب أن تحظى باألولوية ويكون على التركيز على جهود التقارب.والمراجعة فيها بحيث 
في مرحلة تطور وقد يتضمن نقطة بداية  يمر (38الدولي رقم )المحاسبي أن المعيار ثانيًا: 

 ل اإلعتراف باألصول غير الملموسة. من أججيدة وأيضًا مشجعة 

 Financial method of intangible assetsبعنوان " (Leliaert ,2002)دراسة -9
measurement" ) الطريقة المالية في قياس األصول غير الملموسة (. 

 رأس المال الفكريتقييم هذه الدراسة إلى التغلب على بعض نقاط الضعف في طريقة  هدفت
صول الملموسة والمساهمة في خلق ميزانية عمومية متكاملة مما يعكس كاًل من األ الجديدة،

  للشركة.  واألصول غير الملموسة
للشركة إستخدام البيانات المالية سيتم شرح الطريقة المالية في قياس األصول غير الملموسة ب

   .العالمية ونقلها علنًا للجمهور عن طريق التكنولوجيا
يه أنه يفضى إلى أن اإلفصاح ذات مغزى فأواًل:  :مايلي ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة

معظم الطرق المعروضة ثانيًا:  عقد المقارنات بين الشركات على مستوى كافي من التفاصيل.
لقيمة رأس المال الفكري للشركات تتضمن فقط اإلطار العام لوضع تطوير رأس المال الفكري 

ال كاملة ذات صلة بقياس رأس الموال تتضمن مجموعة  واألهداف،في خط مع اإلستراتيجية 
الطريقة المالية في قياس األصول غير الملموسة هي أول إقتراح بسيط مفصل ثالثًا: الفكري. 

وأن هذه الطريقة ربما تكون في نهاية  للشركات،بالقيمة السوقية لرأس المال الفكري المتصل 
المطاف جزء من نظام موحد لقياس وتقديم رأس المال الفكري في الشركات بغرض اإلفصاح 

 وللمقارنة بين الشركات.  والمساهمين، للمستثمرين، العلني
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 التعليق على الدراسات السابقة :1.8.3

قد تطرقت إلى موضوعات متعددة  معظمهاأن  تبينمن خالل إستعراض الدراسات السابقة 
اإلفصاح عن األصول غير ب الجانب النظري فيما يتعلقحيث من ومتشابهة مع الدراسة الحالية 

 وتبين أن .من األعمال التجارية في قطاعات مختلفة وكيفية قياسها ونماذج القياس الملموسة،
على المستوى  وغيرها-الهند-ألمانياتم في بيئات مختلفة مثل  اتالدراس لتلكالجانب التطبيقي 

 فهناك دراسات كثيرة تطرقت إلى األصول غير الملموسةأما على المستوى العربي  العالمي،
 بيانإلى بالتحديد عدد األبحاث والدراسات التي تهدف في يالحظ وجود نقص  كلرغم من ذلوبا

والمدرجة في العاملة مدى اإلفصاح عن األصول غير الملموسة في التقارير المالية للشركات 
بشكل  وندرتها على مستوى فلسطين عام،بشكل في الكثير من الدول العربية األسواق المالية 

مدى اإلفصاح عن األصول غير الملموسة في " راسة والتي بعنوان:هذه الد دلذا تع خاص.
هي األولى على مستوى فلسطين وهذة فلسطين "  بورصةالتقارير المالية للشركات المدرجة في 

حث الباحثين فيما  اتجاهخطوة هامة في  هي، و من وجهة نظر الباحث الدراسة هنقطة تميز لهذ
أنها ستساهم في خدمة كما موضوع الدراسة.  ولحبعد على مواصلة البحث بشكل أوسع 

 البورصةإدارة  مستثمرين، مساهمين،من تلك التقارير مستخدمي األطراف المتعددة من 
على تحقيق األهداف المختلفة لهم، وبالتالي أثر تأثير هذا اإلفصاح  من خاللوغيرهم  الحكومة،

 في المجمل على الصالح العام.  هذا اإلفصاح 
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41 
 

 : القياس والمعالجة المحاسبية األصول غير الملموسة: الفصل الثاني  
 مقدمة 2.1:

بتحول اإلقتصاد بنهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرون من اقتصاديات الصناعة 
برزت أهمية األصول غير الملموسة إلى جانب الدور الذي تقوم به إلى اقتصاديات المعرفة 

ويقوم اقتصاد الصناعة على المواد الخام والعدد واآلالت وغيرها بكميات  ،األصول الملموسة
بينما يقوم اقتصاد المعرفة على نشر واستخدام المعلومات في  ،وقيم كبيرة في ظل أسواق ثابتة
وذلك لظهور األسواق  ،والتجديد واإلبداع واالبتكار ،المختلفةاألنشطة اإلنتاجية والخدمية 

شباع  المفتوحة عالميًا التي تتسم بالحركية وسيادية المشترين واعتماد المنافسة على رضا وا 
لذلك أدركت المنشآت أن بقائها رهن اإلبتكار والتجديد  .حاجات العمالء المتغيرة والمتنوعة
وهذا يستلزم االستثمار بمبالغ  ،ابة والمرونة وخفض التكلفةوالجودة الشاملة وسرعة اإلستج

قتناء  ضخمة في مصادر الحصول على المعرفة مثل البحوث والتطوير وتدريب قوة العمل وا 
ومن ثم بدأت  ،وتحديث تكنولوجيا المعلومات وبناء قواعد معلومات عن العمالء والموردين

 التأليفوحقوق  اإلختراع،مثل براءات لمختلفة بأنواعها اير الملموسة تظهر أهمية األصول غ
وشهرة  المسجلة،والعالمات التجارية  ،والملكية الفكرية البحوث،ومصاريف  التأسيس،ومصاريف 

 .(م2015،)عثمان وغيرها ،شركةال

أن الثورة من عصر الزراعة إلى عصر الصناعة من السهل اآلن فهمها حيث أنه يمكن القول " 
م كانت األصول 1978ففي عام  مستمرة:األصول غير الملموسة في زيادة يمكن رؤية أهمية 

م كانت األصول غير الملموسة تشكل 1998من األصول، وفي عام  5%غير الملموسة تشكل 
 من األصول" 85% -75%من تشكل األصول غير الملموسة من األصول واآلن  %75

 م(. 2013)طعيمة،

 :وذلك على النحو التالينظري للدراسة سيتم تناول اإلطار الفي هذا الفصل 

 مفهوم األصول غير الملموسة  :2.2

عدم وجودها لمحدد وواضح لألصول غير الملموسة  مفهوماختلف المحاسبون بشأن وضع 
المادي الملموس، وصعوبة تحديد قيمتها، إضافة إلى صعوبة تحديد الفترة التي يستمر فيها 

من معايير  38)إال أن المعيار رقم ) ،لحصول عليها منهاألصل في تقديم المنافع المتوقع ا
ختالف بوضع تعريف محدد لألصل غير الملموس بقوله:" بأنه المحاسبة الدولية حسم هذا اإل
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ستخدام في إنتاج أو توفير أصل غير نقدي قابل للتحديد بدون جوهر مادي محتفظ به لإل
 .(م2003،)جعفر ض إدارية"البضائع أو الخدمات أو لإليجار آلخرين، أو ألغرا

 منها: هامن المحاوالت لتعريف كما أن هناك الكثير
تتميز بأنها تفتقر للكيان المادي، وهذا يعني أنهم في كثير من األحيان يصعب التعرف  -1

  .(Castedello el at, 2009) وتحتاج إلى أن تخضع لعملية تحديد منظم ،عليها
للكيان المادي الملموس بعكس الحال بالنسبة لألصول  األصول التي تتميز بأنها تفتقد 2-

األصول غير الملموسة على جميع  مصطلحالملموسة. ومن الناحية القانونية فينطبق مفهوم أو 
حقوق  التجارية،عالمات الممتلكات التي تفتقد الكيان المادي الملموس ومن أمثلة هذه األصول ال

 الشركةحقوق اإلمتياز وشهرة  والتنظيم،سيس تكاليف التأ التأليف،وحقوق  االختراع،
 .(م2000،)نور

أصول غير نقدية وليس لها جوهر مادي تستخدم في اإلنتاج أو توريد السلع والخدمات أو  -3
ويمكن تمييزها والسيطرة عليها بمعرفة المنشأة كنتيجة  ،اإليجار أو غير ذلك أو ألغراض إدارية

 .(م2004،حماد) فق منافع إقتصاديةألحداث سابقة ويتوقع منها حدوث تد
رف األصول غير الملموسة بأنها: أصول عّ من خالل التعريفات السابقة يمكن للباحث أن يُ 

وترتبط بمزايا  للتحديد،طويلة األجل غير نقدية وغير ملموسة ليس لها وجود فعلي إال أنها قابلة 
 . تنافسية ذات عالقة بالمالك لتحقيق منافع مستقبلية متوقعة

 خصائص األصول غير الملموسة  2.3:

 :) م2007،مطر) تتميز األصول غير الملموسة بخاصيتين رئيسيتين هما
 ليس لها وجود مادي ملموس. -1
 عدم التأكد من قيمة المنافع المستقبلية المتوقعة منها. -2

هذه  بهاتتميز هناك بعض الخصائص التي باإلضافة إلى الخاصيتين الرئيسيتين السابقتين 
من أهم هذه الخصائص هي التغيرات السريعة و  وآخر،وجودها بين أصل  والتي يتفاوتاألصول 

الرتباط منافعه بالمنشأة  وذلك كما أن بعضها ليس له قيمة سوقية محددة السوقية،في قيمتها 
 .والتي ال يمكن بيعها بمعزل عن المنشأة المرتبطة بها ،شركةالنفسها كشهرة 

 صول غير الملموسةأنواع األ :2.4

 م(: 2013)التميمي وآخرون، نوعين رئيسين هما يمكن تقسيم األصول غير الملموسة إلى
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 وتتمثل في براءة اإلختراع وحقوق الطبع، أصول غير ملموسة قابلة للتميز بشكل مستقل-1
 ومصاريف والعالمات التجارية المسجلة واإليجارات التمويلية والتراخيص والملكية الفكرية

 التأسيس واألبحاث.
ول غير الملموسة أصول غير ملموسة غير قابلة للتميز بشكل مستقل، وهذه تتمثل في األص-2

  شهرة الشركة.وتتمثل في  المكونة داخلياً 
 ( تصنيف األصول غير الملموسة2.1)رقم شكل 

 

 
 م(2013المصدر: )طعيمة،

 تحديد تكلفة األصول غير الملموسة  2.5:

عن غيرها من األصول الثابتة أو  الملموسة،التي تتميز بها األصول غير  نظرًا للخصائص
وتحديد العمر الزمني التي يستمر فيها األصل في تقديم  قيمتها،ومنها صعوبة تحديد  المتداولة،

تمثلت في تحديد تكلفة األصل غير  أخرى،فقد نشأت صعوبة  اإلقتصادية،خدماته للوحدة 
النقص التدريجي الذي  )وهواألصل  إلطفاءتحديد العمر المناسب وصعوبة  جهة،الملموس من 

 .جهة ألخرىيطرأ على قيمة األصل غير الملموس( من 
"وقد جرت العادة من الناحية المحاسبية على ترحيل النقص التدريجي في قيمة األصول غير 

صل القيمة األمر الذي يترتب عليه أن يمثل رصيد األ األصل،الملموسة مباشرًة إلى حساب 
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التي لم تخضع للخفض التدريجي بعد. وعلى الرغم من ذلك فإنه ال يوجد ما يمنع من ترحيل 
النقص التدريجي في قيمة األصول غير الملموسة إلى حساب خاص بها يشبه حساب مجمع 
اإلهالك بالنسبة لألصول الملموسة. وقد يدرج النقص التدريجي لألصول غير الملموسة ضمن 

فاألصل  الملموس،الصناعية أو اإلدارية أو البيعية إعتمادًا على طبيعة األصل غير  التكاليف
في العملية الصناعية يعتبر الخفض في قيمته جزءًا من التكاليف  المطفئغير الملموس 
 )مثال أما الخفض الخاص بأصل غير ملموس متعلق بعملية البيع المباشرة،الصناعية غير 

 األغلفة والعبوات( فإنها بال شك تعتبر مصاريف بيعية"ذلك تكاليف تصميم بعض 
 .(م2000،)نور

  (:م2003،)جعفر تنقسم األصول غير الملموسة لتحديد تكلفتها إلى
أو إنشائها أو إختراعها أو  ،فقد يتم شراؤها من الغير ،األصول غير الملموسة المحددة -1

تها في ثمن شراؤها أو إنشاؤها مضاف وتتحدد تكلف ،تطويرها داخل الوحدة اإلقتصادية نفسها
وتُّقيد في الدفاتر على أساس تكلفة اإلقتناء أو  ،إليها جميع المصاريف األخرى التي تتحملها

 تكلفة اإلنشاء أو اإلختراع.
فقد جرى  الشركةأما فيما يخص األصول غير الملموسة التي يصعب تحديدها مثل شهرة  -2

أي في  ،( بيع –إال في حالة حدوث عملية تبادلية )شراء  العرف المحاسبي على عدم إثباتها
أي عند شراء منشأة قائمة بما فيها الشهرة  ،حالة شراؤها ضمن مجموعة من األصول األخرى

وتتمثل قيمة الشهرة في هذه الحالة بالفرق بين ثمن الشراء المدفوع في المنشأة ككل والقيمة 
 .العادلة لصافي أصول هذه المنشأة

  األصول غير الملموسة اليب تحديد تكلفةأس :(2.1) جدول

غير الملموس()األصل  اإلطفاءفترة  أسلوب تحديد التكلفة   

حقوق  .1
 الختراع

في حالة  -أ
 الشراء

على أساس القيمة السوقية للحقوق المتنازل عنها 
يضاف لها مصاريف تسجيل  نفسه،أو لالختراع 

ذا والمصاريف القضائية الخاصة بحماية ه الحق،
 الحق من االستغالل أو التقليد.

خالل العمر االقتصادي 
لالختراع أو خالل الفترة 

( سنة 17القانونية )
 .أيهما أقل

المنتج  -ب
 داخلياً 

جميع المصاريف المرتبطة بهذا الحق، يضاف 
 والمصاريف القضائية. لها مصاريف التسجيل،
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غير الملموس()األصل  اإلطفاءفترة  أسلوب تحديد التكلفة   

حقوق  .2
التأليف 
 والنشر

في حالة  -أ
 المدفوع للمؤلف.على أساس الثمن  الشراء

سنوات كحد أقصى  5
أو باالتفاق مع المؤلف 

 المتنازل عن حقه.
التأليف  -ب

 الداخلي
التكاليف المتعلقة بتسجيل الكتاب المؤلف، أو 
المصاريف القضائية الخاصة بإثبات هذا الحق 

 أو الدفاع عنه.

تكاليف تسجيل المنشأة لدى الجهات الرسمية،  مصروفات التأسيس .3
اذج الخاصة به ونشرها في الصحف، طبع النم

وتكاليف دراسات الجدوى، وتكاليف المتابعة 
ظهار المشروع إلى حيز الوجود.  وا 

سنوات ألغراض  5
اإلعفاء الضريبي أو قد 
يزيد عن ذلك من باب 

 تشجيع االستثمار.

والعالمات األسماء .4
 التجارية

تكلفة الحصول عليها، أو تصميمها، يضاف إليها 
 جيل لدى الجهات المختصة.مصاريف التس

 سنة كحد أقصى.  40

  (م2003،جعفر) :المصدر
بإستخدام  الملموسة،األصول غير إطفاء يتم  أعاله،ولجميع الحاالت الموضحة في الجدول 

بدل من توسيط  اإلطفاءعلى أن يجعل حساب األصل نفسه دائنًا بقسط  الثابت،طريقة القسط 
 حال في األصول الثابتة الملموسة.كما هو ال االستهالك،حساب مجمع 

غير الملموسة إفصاحًا في  األصولنواع أأما بالنسبة للشهرة ونظرًا ألنها األكثر أهمية من بين 
لذا  ،شركات قطاع الخدمات مثالً معظم الشركات الفلسطينية المدرجة في بورصة فلسطين ك
 ن التفصيل.ستركز الدراسة على المشاكل والمعالجة المحاسبية لها بشيء م

 Goodwill( لشركةا )شهرةالشهرة  :2.6

 طبيعة ومفهوم الشهرة 2.6.1:

غالبًا ما يشار إلى الشهرة أنها من أهم األصول غير الملموسة وأكثرها ألنها ال يمكن أن تتعرف 
نما الطريقة الوحيدة التي يتم  ليها بمعزل عن الوحدة اإلقتصادية ككل،ع في  التعرف عليها هيوا 

  .فقطع الوحدة اإلقتصادية حال بي
  -منها: وقد تعددت التعاريف والمفاهيم الخاصة بها 
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أي أنها عبارة عن قدرة  العادية،هي عبارة عن اإليرادات المتوقعة والتي تزيد على اإليرادات  -
المنشأة على تحقيق معدل ربح يفوق معدل الربح العادي الذي تحققه المنشأت العاملة في 

التالي هي شيء غير عادي والسبب في ذلك أن األصول األخرى مثل وب النشاط،نفس 
بينما شهرة  حده،اإلستثمارات واألصول الثابتة الملموسة يمكن أن تباع بمفردها كل على 

نما تظهر لها قيمة عندما تباع المنشأة كوحدة واحدة الشركة  فال يمكن بيعها بمفردها وا 
 (.م2006)الشرقاوي،

د بها ثمن شراء أسهم أو حصة معينة في أسهم شركة ما عن القيمة هي القيمة التي يزي -
العادلة لصافي األصول المقتناه الخاصة بتلك الشركة، وتتكون الشهرة نتيجة للعديد من 
العوامل والظروف التي تعطي مزايا للشركة وتسهم في تحديد قيمتها وقدرتها الربحية. ونظرًا 

لموسة التي تتولد لدى الشركة تلقائيًا فإنها ال تظهر ألن الشهرة هي أحد األصول غير الم
في ميزانيات معظم الشركات إال في حاالت اإلندماج والميزانيات المجمعة. وعلى إعتبار أن 

لها بتوزيع قيمة  إطفاءالشهرة تعد أحد األصول الثابتة غير الملموسة فأنه يتم إحتساب 
  م(. 2014كوم، بيت)سنوات  5دة الشهرة كمصروف على الفترات المحاسبية على م

وأن يصبح  تكوينها،إلى عدد من العناصر أو العوامل التي ساعدت في  الشهرةترجع قيمة  -
 (:م2015،ومن هذه العوامل مايلي )عثمان فعلية،مة لها قي

 كفاءة اإلدارة.  -1
 المرغوب فيه.المتميز الموقع  -2
 منتجات ذات جودة عالية. -3
 مع الجمهور. العالقات الجيدة -4

 استخدام عمالة ماهرة.  5-

  الشهرةتحديد تكلفة أو قيمة  2.6.2:

في حالة والسالبة( من خالل أن الشهرة التي تنشأ  )الموجبةيتم تحديد قيمة الشهرة بنوعيها 
إنخفاض القيمة العادلة لألصول الثابتة عن القيمة اإلجمالية لشراء المنشأة ككل فهذه الشهرة 

القيمة العادلة لألصول الثابتة عن الموجبة. أما الشهرة التي تنشأ في حالة زيادة  تسمى الشهرة
 م(.2015السالبة )النونكس، الشهرةالقيمة اإلجمالية لشراء المنشأة ككل فهذه الشهرة تسمى 

يوجد دليل قوى على أن التقرير عن الشهرة يقدم معلومات  ال أنه (Hendriksen)وحسب رأى 
ن الشهرة تفتقر إلى التفسير أل مرين، أو الدائنين في إتخاذ قراراتهم، ونظراً مالءمة للمستث

الواقعي، فال يمكن قياسها بصورة منفصلة، ويجب حذفها من القوائم المالية، وال يعنى هذا على 
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أي حال وجوب عدم التقرير عن مجاميع الموارد بصورة منفصلة من واقع مقاييس األصول 
  م(.2013بة،)نجوم المحاس منفردة

 طرق تقدير الشهرة :2.6.3

الحاجة لتقدير قيمة الشهرة تكون عند شراء المنشأة التي ستدخل شهرتها في تقدير ثمن الشراء 
وأن تقدير القيمة العادلة للشهرة يعد أمرًا صعبًا مما يجعل هذا التقدير في كثير من األحيان 

ا توجد بعض الطرق المتعارف عليها في ولكن وبالرغم من هذ الشخصية،يميل إلى التقديرات 
 :(م2007،)مطر تقدير قيمة الشهرة من أهمها

تحديد قيمة الشهرة بحساب الفرق بين ثمن فيها طريقة التقييم الشامل أو الجزافي والذي يتم  -1
ة المشتراه والقيمة العادلة لصافي أصولها فيما عدا الشهرة. أي مثاًل لو أن أالشراء المدفوع للمنش

في حين أن القيمة السوقية العادلة  ار،دينمليون  3ثمن الشراء المدفوع في منشأة معينة كان 
 0.5فهذا يعني أن القيمة المقدرة للشهرة تعادل  دينار،مليون  2.5لصافي أصول المنشأة كان 

 مليون دينار.
الطريقة على  وتقوم هذه ،الطرق التي تعتمد على قدرة المنشأة في تحقيق األرباح العادية -2

حيث تقدر الشهرة إما بمجموع األرباح العادية المحققة  ،تحديد المقدرة الربحية للمنشأة المشتراه
أو بأخذ متوسط أرباح هذه السنوات وضربها بعدد من  ،على مدار مجموعة من السنوات

ريقة ولكن يعاب على هذه الط ،أضعاف هذه األرباح ) بثالثة أو أربعة أضعاف هذا المتوسط(
 أنها ال تربط القيمة المقدرة للشهرة بقدرة المنشأة على تحقيق األرباح غير العادية وهو األصل.

الطرق التي تعتمد على تقييم قدرة المنشأة على تحقيق األرباح غير العادية وذلك من خالل  -3
ة في تحديد المعدل العادي للعائد على إستثمار األصول الملموسة وغير الملموسة المحدد

للوقوف على األرباح غير العادية التي  ،ومقارنة ذلك بالعائد الذي تحققه المنشأة ،صناعة معينة
قد تكون الشهرة سببًا في وجودها. وعند ذلك تتحدد قيمة الشهرة برسملة هذه األرباح غير العادية 

 خالل العمر المتوقع للشهرة.
الطريقة الثالثة التي تعتمد أن ينظر إلى ة بعد استعراض الطرق الثالثة في تقدير قيمة الشهر 

على أنها األكثر منطقية في عملية  على تقييم قدرة المنشأة على تحقيق األرباح غير العادية
وهي الطريقة المعتمدة وفق المعايير المحاسبية  ،ولكنها في نفس الوقت األكثر صعوبة ،التقدير

ركات الفلسطينية المدرجة في بورصة فلسطين في هي الطريقة التي اعتمدتها الشكذلك و الدولية، 
  في اإليضاحات المرفقة.عنه  حفصهو م كمافي تقاريرها المالية المنشورة شهرتها تقدير قيمة 
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 إطفاء الشهرة :2.6.4

لقد حدث انعطاف كبير في الفكر المحاسبي في مجال المعالجة المحاسبية سواء كان للشهرة 
ويتمثل ذلك بالخروج على ما كان متعارف عليه من  ،اإلندماجرة المشتراه مع المنشأة أو لشه

بقائها في أسس في إطفاء هذه الشهرة والتي إختلفت بشأنها آراء الم حاسبين سواًء بإطفائها أوا 
 م(.2003)جعفر، الدفاتر إلى أجل غير محدود ما لم يحدث إنخفاض في قيمتها

إذ تبنى  17)فقد حسم الخالف في رأيه رقم )الدولية إدراكًا من مجلس المعايير المحاسبية 
ن يجب توزيع تكلفتها على سنوات أحيث يرون عمرها اإلفتراضي  خاللبضرورة إطفاء الشهرة 

عمرها اإلفتراضي تحقيقًا لمبدأ اإليرادات بالمصروفات، حيث أن الشهرة هي تكلفة الحصول 
ا أمرًا منطقيًا سنوات المستفيدة منهعلى األرباح غير العادية مما يجعل توزيع تكلفتها على ال

 م(. 2014ومناسبًا )مجلة المدير المالي،
 تدني الشهرة 2.6.5:

 تم تبنى منهج تدني الشهرة والذي يتم إحتسابه من خالل خطوتين هما الشهرة،بعد إطفاء 
 :(م2007،)مطر

ة لها بما فيها الشهرة مقارنة القيمة العادلة للمنشأة المصدرة للتقرير السنوي بالقيمة الدفتري -1
فإذا كانت القيمة العادلة أكبر من القيمة الدفترية يعتبر ذلك دلياًل على عدم وجود إنخفاض أو 

 وال يحتاج األمر بعد ذلك لخطوات إضافية. ،تدني في الشهرة
فبذلك يجب التأكد إذا حدث تدني  ،أما إذا كانت القيمة العادلة أقل من القيمة الدفترية -2

وبناًء على  ،ليتم تقدير القيمة العادلة أو القيمة الضمنية للشهرة وتقارن بقيمتها الدفترية ،ةللشهر 
 ذلك تحدد القيمة الضمنية للشهرة لتقارن بدورها بتكلفة الشهرة من أجل إحتساب خسارة التدني.

 الدوليةالمحاسبية المعالجة المحاسبية للشهرة وفقاا للمعايير  2.6.6:

ة في السجالت المحاسبية إال عند شرائها فقط، ويحدث ذلك عند شراء وحدة ال تسجل الشهر  -
إقتصادية قائمة فعاًل، وبعد تسجيل األصول بقيمتها السوقية العادلة في السجالت المحاسبية 
 للمالك الجديد، فإن أي مبلغ إضافي يدفع يسجل مدينًا في حساب أصل يطلق عليه الشهرة

( المعنونة "الشهرة واألصول غير الملموسة 142اسبة المالية رقم )ووفقًا لقائمة معايير المح
فقد تم تغيير المعالجة المحاسبية  FASB)م من قبل )2001والتي تم نشرها عام األخرى " 

مدخل يتطلب اإلختبار السنوي على سنة إلى  40)ال تتجاوز ) للشهرة من فترة إهالك 
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ووفقًا ألحكام هذه القائمة دة محل التقدير، مستوى الوحاألقل لمدى إنخفاض القيمة على 
 يعتبر إختبار مدى إنخفاض قيمة الشهرة عملية ثنائية المراحل تنطوي على مايلي:

مقارنة القيمة العادلة للوحدة محل التقرير بقيمتها المرحلة )الدفترية(: فإذا كانت القيمة  -0
من اإلختبارات، لكن إذا  العادلة تتجاوز القيمة المرحلة، لن يكون هناك داع للمزيد

 .عندئذ نتجاوز إلى الخطوة الثانية –كانت القيمة المرحلة تزيد على القيمة العادلة 
األصول  لصافيإحتساب القيمة العادلة الضمنية للشهرة بواسطة قياس القيمة العادلة  -4

 ريراألخرى، خالف الشهرة وطرح هذه القيمة من إجمالي القيمة العادلة للوحدة محل التق
 م(.2008منتدى شبكة المحاسبين العرب،)

في التطبيق العملي يواجه المحاسبون عادة الرغبة في اإلعتراف بالشهرة المولدة داخليًا على  -
أساس اإلفتراض القائل بأنه عند نقطة زمنية من الوقت تكون القيمة السوقية للمنشأة أكبر 

ا فإنه عند التبويب فإن هذه الفروق ال ومع هذ المحددة،من صافي القيمة الدفترية ألصولها 
ومن ثم لن  المنشأة،يمكن اعتبارها لتمثيل تكلفة األصول غير الملموسة التي تسيطر عليها 

أي الرسملة لهذا األصل في دفاتر المنشأة وذلك كما  باإلعتراف،تستوفي المعايير الخاصة 
 .(م2004 ،)حماد( 38)الدولي رقم  أشار المعيار

األمر الذي دفع  العالم،المحاسبية لشهرة المحل تختلف من بلد آلخر في التطبيقات  -
 بخصوصهاالمنظمات المحاسبية المهنية اإلقليمية والدولية إلى إتخاذ بعض التوجيهات 

حيث قام مجلس معايير المحاسبة المالية التابع للجنة معايير المحاسبة المالية في عام 
صدار قواعد م بإجراء العديد من التعديال2005 ت الفنية على القواعد المحاسبية وا 

 .(م2010، )العامري ومن أبرزها ما يخص توحيد األعمال ومعالجة شهرة المحل محاسبية،
( والخاص بإندماج األعمال فإنه يمكن أن يتم 3وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير رقم ) -

 من شراء حقوق الملكية، وهنا ال صافي األصول بما في ذلك الشهرة، بدالً اإلندماج بشراء 
، ويتم اإلعتراف بالشهرة المشتراه في عملية اإلندماج كأصل غير تنشأ عالقة بين الشركتين

ملموس، وتقاس الشهرة بسعر تكلفتها، وهي زيادة تكلفة اإلندماج عن الحصة المشتراه في 
يجب على  الشهرة،إثبات  بعدصافي القيمة العادلة لألصول القابلة للتحديد وااللتزامات. و 
مطروحًا منها أية خسائر  التكلفة،المنشأة المشترية قياس الشهرة الناجمة عن االندماج بسعر 

 م(.2009متراكمة )مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير،انخفاض قيمة 
من خالل ما سبق أن الشهرة لها طبيعة وخصوصية تختلف عن بقية األصول غير  يتبين -

 بحيث ال يمكن تمييزها بصفة مستقلة عن الوحدة االقتصادية كباقي األصول وسة،الملم
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كذلك العناصر الداخلة  ،ة أو سالبةوأن قيمتها ممكن أن تكون موجب األخرى،غير الملموسة 
في مكونات الشهرة تكون غير معروفة وغير محددة على عكس األصول غير الملموسة 

 فة ومحددة. األخرى التي تكون مكوناتها معرو 
 القياس المحاسبي  2.7:

مقارنة األعداد بأحداث المنشأة الماضية والجارية والمستقبلية بناءًا على "يعرف القياس بأنه 
مقارنة وهي عملية مقابلة يتم من خاللها  محددة،مالحظات ماضية أو جارية أو بموجب قواعد 

اقتصادي يتمثل فيها بعنصر  خاصية معينة هي خاصية التعدد النقدي لشيء معين هو حدث
   .(م2009 ،)عطا اهلل "معين في مجال معين هو المشروع االقتصادي

إن التعريف العام للقياس يكمن في مقابلة أو مطابقة أحد جوانب أو خصائص مجال معين بأحد 
وتتم هذه المقابلة أو المطابقة من خالل استخدام األرقام  آخر،جوانب أو خصائص مجال 

  .(م2008،)سالم وذلك وفقًا لقواعد معينة والرموز

لقد حظي القياس في الفكر المحاسبي بإهتمام الباحثون والمهنيون وكذلك المنظمات المحاسبية 
المهنية، وذلك بإعتباره أحد وظائف المحاسبة األساسية، إلنتاج المعلومات المحاسبية والمالية 

 م(.1997الالزمة التخاذ القرارات اإلقتصادية )غنيم،

 القياس المحاسبي مفهوم  2.7.1:

يعتبر القياس المحاسبي أحد وظائف المحاسبة األساسية، حيث أنه المؤثر األكبر على المعلومة 
المحاسبية المالية التي تظهر في القوائم المالية، ومع ذلك بقي فترة من الزمن مهمال في 

عبد )المحاسبي القياس  المحاسبة حتى بدأ المحاسبون المؤرخون بالتصدي لمشكالت
 م(.2015،كالمال

 تعددت تعريفات القياس المحاسبي ومنها:

أن القياس المحاسبي هو القياس الكمي والنقدي لألحداث اإلقتصادية الخاصة بالنشاط  -
ويتمثل ذلك في وظائف المحاسبة األساسية من عمليات التسجيل  ما،التجاري لمشروع 

ي تتم للعمليات واألحداث ذات الطابع المالي بهدف إنتاج والتبويب والترحيل والتلخيص الت
  .(م2015 ،)عثمان في عملية إتخاذ القرارات ةمعلومات مفيد
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أشمل التعاريف التي تناولت القياس المحاسبي هو تعريف جمعية المحاسبين األمريكية  -
(AAA "بأنه ) وذلك بناًء على األعداد بأحداث المنشأة الماضية والجارية والمستقبلية مقارنة

 .(م2007 ،)اليقة"مالحظات ماضية أو جارية وبموجب قواعد محددة

يتضح مما سبق من تعريفات أن القياس المحاسبي بمفهومه الواسع والشامل هو تقييم  -
مع  المحاسبية،والمرتبطة داخل الوحدة  معين،األحداث اإلقتصادية الناتجة عن نشاط 

وأن القياس المحاسبي  المالية،وأثارها على القوائم توضيح التغييرات في تلك األحداث 
ينحصر في شيء مطلوب قياسه وتحديد قيمته وفقًا لمقياس متعارف عليه ُيمثل معيار قياس 

 داخل نظام معين تتم من خالله عملية القياس.
 معايير القياس المحاسبي2.7.2: 

تحقق أهدافها من عملية ولكي  إقتصادية،لكي تكون عملية القياس ذات جدوى ألي وحدة 
 تتلخص هذه المعايير في اآلتي: المعايير،القياس البد من وجود مجموعة من 

 الموضوعية:1-
 م(:2001،وحمدان)القاضي  من خالليتم التأكد من موضوعية القياس المحاسبي  -

من أطراف مختلفة والتوصل إلى النتائج نفسها مما يقدم القيام بعملية القياس المحاسبي  -0
 ياًل على عدم التحيز.دل

 إختيار مدي تمثيل المعلومات المحاسبية لحقائق الحياة االقتصادية. -4

في الحديث عن الموضوعية يجب التطرق إلى مفهوم تحيز القياس المحاسبي والذي يهدد  -
   :(م2009 ،)عطا اهلل معيار الموضوعية ومن مصادر هذا التحيز هي

 المحاسبي.المحاسب وهو الشخص الذي يقيد القياس  -

النظام المحاسبي للقياس وهو مجموعة من المفاهيم والمبادئ واألحكام إلى عملية القياس  -
 المحاسبي.

ولغيرها في  المشروع،األحداث االقتصادية محل القياس الممثلة بعملية مالية حدثت بين  -
 عملية القياس التاريخية.

 لمحاسبي.   البيانات المحاسبية والتي تشكل مخرجات عملية القياس ا -
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مما سبق أن معيار الموضوعية من أهم معايير القياس المحاسبي ألنه يستلزم الدقة في  يتبين
 إختيار أداة القياس وعدم االعتماد على التقدير الشخصي.

 المالءمة:2-
يعد معيار المالءمة من أهم خصائص المعلومات المحاسبية ويعني أن تتالءم تلك المعلومات 

 وقدرة هذه المعلومات على إبراز القيمة الحقيقية للموارد المتاحة. ياسها،قمع الهدف من 

 :(م2007 ،)اليقة هناك نوعان من المالءمة هماو 

والتي تعني توفير المعلومات لكافة نماذج القرارات  المالءمة العامة للمعلومات المحاسبية: -
صميم عمل المحاسب  وليس لنموذج معين. والواضح أن المالءمة العامة هي المختلفة،

 وهو توفير المعلومات لمختلف متخذي القرارات.
وتعني أن تكون المعلومات مالءمة لنوع معين  المالءمة الخاصة للمعلومات المحاسبية: -

وهي ترتبط بتأثير المستخدم الذي يستطيع أن  المستخدم،وترتبط بما يراه  القرارات،من 
 .ءم مع نموذج قرارهيحول المعلومات العامة إلى معلومات تتال

 :القابلية للتحقق -3
وتتوفر فيه  كبيرة،يعد هذا المعيار من أهم معايير القياس وذلك ألنه قد يكون القياس ذو منفعة 

أو أن عملية تطبيقه  العملي،غير قابل للتطبيق يصطدم بالواقع مما يجعله الشروط إال أنه 
اس قاباًل للتطبيق العملي يجب أن تتوفر فيه وحتى يكون القي تذليلها،تواجه صعوبات ال يمكن 

 (:م2008)سالم،العوامل اآلتية 

 توافر الظروف العملية لتنفيذ نموذج القياس. -أ

 أن تكون تكلفة تطبيق نموذج القياس مناسبة للمشروع.  -ب

 إمكانية تنفيذ القياس في وقت مناسب.  -ج

 :القابلية للقياس الكمي4-
وعلى الرغم من تعدد  (،لتي يمكن التعبير عنها كميًا )األرقام"النظام المحاسبي يقبل البيانات ا

وتقضى قاعدة القياس الكمي بضرورة  .وحدات القياس الكمي فإن النقود تعتبر أكثرها استخداماً 
ن كان هو األكثر شيوعًا لما لوحدة  لها،أن تكون البيانات كمية دون اإلرتباط بالتكميم النقدي  وا 
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وحدة قياس موحدة ومالئمة لقياس موارد المشروع رغم تعدد مفردات  النقد من خصائص تجعلها
 .(م1995،جمعة)الصبان و  تلك الموارد وتنوع خصائصها واختالف طبيعة كل منها"

  معيار الفائدة:5-
نما هي وسيلة لخدمة مستخدمي المعلومات المحاسبية لذلك المحاسبة    بحد ذاتها ليست هدفًا وا 

علومات بأنها مفيدة لمستخدميها سواء داخل أو خارج الوحدة االقتصادية البد أن تتصف تلك الم
وارد للوصول إلى وذلك في شتى مجاالت اتخاذ القرارات أو تحديد األهداف أو توجيه الم

 (.م2007،األهداف المرجوة )اليقة
 أساليب القياس المحاسبي  2.7.3:

ظواهر اإلقتصادية التي تتم في منشآت للمحاسبة أساليب متعددة تتبعها في قياس األحداث وال
حيث تختلف هذه األساليب من أسلوب آلخر حسب الهدف من المعلومات المحاسبية  األعمال،

   م(:2015عثمان، (فيالمطلوبة ونوعها وتتمثل هذه األساليب 

  أسلوب القياس التاريخي:1-
م مع تاريخ وقوع يقوم هذا األسلوب على ضرورة تبني أساس تقويم وقياس تاريخي ينسج
بغض النظر عن  ،وتسجيل الحدث اإلقتصادي ذاته باألسعار التي كانت سائدة وقت حدوثه

ال يراعي التغير في القيمة أنه وبالتالي يؤخذ على هذا األسلوب  ،قيمته في الوقت الحاضر
إلرتفاع ول ،وأنه كلما تقدم الزمن أصبحت القيمة التاريخية بعيدة عن الواقع ،الحالية لألسعار

المستمر في المستوى العام لألسعار استوجب األمر ضرورة البحث عن بدائل للقياس التاريخي 
ستخدامها كأسلوب للقياس المحاسبي وبالتالي تقديم معلومات ذات مصداقية في عكس  ،وا 

  األحداث االقتصادية.

تاريخي ولكنه على أساس القياس اليبنى هذا األسلوب  أسلوب القياس التاريخي المعدل:2-
يأخذ في االعتبار كافة التغيرات والتعديالت التي تطرأ على أداة القياس لمحاكاة الواقع واعتماد 

 السعر الجاري حاليًا في السوق هو األساس في عملية التقويم.
 أسلوب القياس الجاري:3-

المرتبطة  يقصد هذا األسلوب طريقة قياس ونشر المعلومات المتعلقة بالموجودات والمصاريف
باستخدام أو بيع هذه الموجودات المتعلقة بأسعارها أو بقيمتها االستبدالية بتاريخ الميزانية 

 العمومية أو بتاريخ البيع واالستخدام.
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أن األصل فيها هو األسلوب التاريخي الذي يتبين أساليب القياس السابقة عرض خالل من 
أسلوب القياس التاريخي المعدل والذي يعالج  بينما القياس،يعكس جانب الموضوعية في عملية 

وأسلوب القياس الجاري الذي يأخذ كافة التعديالت على البنود دون اإلعتبار  األسعار،فروقات 
للتكلفة التاريخية وكالهما يستخدمان في الحصول على القيم العادلة بينما يتم التركيز على 

يجاد قيم عادلة أسلوب القياس التاريخي المعدل وذلك للحفاظ عل ى جانب الموضوعية وا 
 ومالءمة. 

 القياس المحاسبي لألصول غير الملموسة :2.7.4

في ظل الواقع الذي نعيشه اليوم نجد أن المحاسبة عن األصول غير الملموسة أصبحت معيارًا 
لقياس كفاءة الوحدات اإلقتصادية، والدليل على ذلك أنه في الدول الغربية التي تطورت هامًا 

فيها عملية المحاسبة عن األصول غير الملموسة بشكل كبير بدأت في توجيه معظم استثماراتها 
. لذلك يجب أن نظرًا للعائدات الكبيرة التي تجنيها تلك االستثماراتنحو األصول غير الملموسة 

تسعى الوحدات اإلقتصادية إلى إظهار األصول غير الملموسة ضمن قوائمها المالية وذلك 
  م(.2008)أكاديمية، اب ميزة تنافسية، ولجذب المستثمرين لنوعية تلك األصولالكتس

في البحث عن  ناألهمية المتزايدة لألصول غير الملموسة أدت إلى إهتمام الباحثين والمهنيي
وجود العديد من طرق  لىإويشير  .طرق مالئمة ومناسبة لقياس وتقييم األصول غير الملموسة

 ملموسة مستمدة من ثالثة مناهج عالمية مستخدمة في نظرية التقييم هيتقييم األصول غير ال
 :(م2010،)الفيومي

ويمثل هذا المنهج طريقة من الطرق المستخدمة في إحتساب قيمة األصل  منهج التكلفة: -
وتكاليف اإلحالل  اإلنتاج،تكاليف وحيث يعتمد هذا المنهج على نوعين من التكاليف هما 

 عين هو وقت توليد األصل وكذلك وقت التقييم. وأن الفرق بين النو 
ويقوم هذا المنهج على دراسة األصول غير الملموسة المتداولة في السوق  منهج السوق: -

 ويعتمد هذا األسلوب بشكل كبير على مدى توفر البيانات المالئمة وقابليتها للمقارنة.
صول متوقع الذي ستولده األالمنهج يركز على الدخل المستقبلي أو ال وهذا منهج الدخل:  -

وكال النوعان  والرسملة المباشرة الناتجة،وله نوعان رئيسيان هما: الرسملة  الملموسة،غير 
تقدير الفترة الزمنية التي  للدخل،قائم على أربعة خطوات هي: تحديد القياس المناسب 

 ير الملموسة.التحديد المناسب لنسبة رسملة األصول غ المتوقع،تقديرات الدخل  يغطيها،
 إن اختالف طبيعة األصول غير الملموسة عن غيرها من األصول يؤدي إلى إختالف أسس 

 :(م1995،)الصبان وآخرون قياسها عن تلك المستخدمة في قياس أيه أصول أخرى في اآلتي
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والتي تتمثل في جميع  التاريخية،يتم إثبات جميع األصول غير الملموسة بتكلفتها  -
وبذلك فهي تتمثل في ثمن األصل مضافًا  لإلستخدام،الزمة لجعل األصل صالح المصروفات ال

 إليه جميع الرسوم والمصروفات حتى يصبح جاهز لإلستخدام. 
بطريقة القسط الثابت على مدار العمر االفتراضي  إطفائهاجميع األصول غير الملموسة يتم  -

أما بالنسبة  أقصر،اإلقتصادي أيهما  والذي يتحدد من خالل العمر القانوني أو لها،المقدر 
على مدار فترة ال تقل عن خمس سنوات وال  إطفائهالألصول والتي ليس لها عمر محدد يتم 

 للمعايير المحاسبية.وذلك وفقًا  سنة، عشرينتزيد عن 
اإلطفاء األصل غير الملموس ال يتم تكوين مجمع  إطفاءعند إجراء قيد التسوية لمصروف  -

نما يتم خصم مصروف اإل الثابتة،ال في األصول كما هو الح  مباشرةً من قيمة األصل  طفاءوا 
وليس  ،وبالتالي األصول غير الملموسة تظهر في الميزانية العمومية بقيمتها الدفترية فقط

  .هالك كما في حالة األصول الثابتةبالتكلفة مطروحًا منها مجمع اإل
ة التي يتم شراؤها من األطراف الخارجية بالتكاليف بشكل عام يتم تسجيل األصول غير الملموس

وتكلفة التسجيل  التجارية،مثل تكلفة شراء العالمات  عليها،المدفوعة في سبيل الحصول 
القانوني لها ولغيرها من المبالغ المدفوعة في سبيل تأمين حق الشركة في إستخدامها تمثل 

 (.م2015،)عثمان التكلفة الرأسمالية لهذا األصل
مثل تكاليف البحث والتطوير فإنها  داخليًا،"أما بالنسبة لألصول غير الملموسة التي يتم تطويرها 

تخضع للحكم الشخصي للمحاسب مع االسترشاد بالمعايير المحاسبية في هذا الشأن لتحديد 
 والجزء اآلخر الواجب تحميله لمصروفات الفترة" التكاليف،الجزء الواجب رسملته من هذه 

 .(م2008،راوي)الده
 قياس تكلفة األصول غير الملموسة  2.7.5:

تحدد الشروط التي يتم من خاللها الحصول على األصل غير الملموس كيفية قياس تكلفته 
فتكلفة أي أصل غير ملموس تم الحصول عليها بشكل منفصل تتحدد بنفس الطريقة المستخدمة 

الشراء ذاته مضافة إليه أي تكلفة مباشرة  وتتكون التكلفة من ثمن الملموسة،بالنسبة لألصول 
( فإن 38طبقًا ألحاكم المعيار)و  .الستعماله في الغرض المستهدف منهمنسوبة إلعداد األصل 

فإذا ، تكلفة أصول اشتريت كجزء من اندماج أعمال هي القيمة العادلة في تاريخ الحصول عليها
حينئذ فإن السعر المعروف  ،ق نشطةكان األصل غير الملموس يمكن االتجار به حرًا في سو 

أما إذا لم يكن لألصل غير الملموس سوق نشطة  ،في السوق يكون هو القياس األفضل للتكلفة
حينئذ تتحدد التكلفة على أساس المبلغ الذي كانت المنشأة ستدفعه عن األصل في عملية 
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الذي حصل عليه فإذا كانت تكلفة األصل غير الملموس  ،مستقلة في تاريخ الحصول عليه
حينئذ فإن األصل ال يعترف به  ،كجزء من إندماج األعمال ال يمكن قياسها بشكل موثوق

 .(م2006،)حماد ويدخل بداًل من ذلك ضمن قيمة الشهرة
 والشهرة الناتجة عن التملك المولدة داخلياا  الشهرة-أولا: 

والشهرة الناشئة عن التملك بنوعيها  بين الشهرة المولدة داخلياً فرقت المعايير المحاسبية الدولية 
على عدم االعتراف  38)حيث نص المعيار المحاسبي الدولي ) ،سواء كانت موجبة أو سالبة

جل توليد أألنه في بعض األحيان يتم تحمل تكاليف من  ،بالشهرة المولدة داخليًا على أنها أصل
عتراف به س يلبي مقاييس اإلولكن ال ينجم عنها أصل غير ملمو  ،منافع إقتصادية مستقبلية

بأنه يساهم في الشهرة المولدة ما يوصف هذا المصروف أو التكلفة  وكثيراً  ،وفقًا للمعيار المذكور
عتراف بها كأصل وفقًا لطريقة الشراء حسب أما الشهرة الناتجة عن التملك يتم اإل ،داخلياً 

بأن تتم معاملة أي زيادة في  ندماج( إلعداد التقارير )اإل 3رقم  معيار اإلبالغ الماليمتطلبات 
لتزامات المحددة المشتراه كشهرة تكلفة التملك عن حصة التملك في القيمة العادلة لألصول واإل

المتملك في سالبة عندما تكون تكلفة التملك أقل من حصة الشهرة البينما تنشأ  الموجبة، الشركة
 (. م2015،متلكة بتاريخ عملية التبادل)عثمانلتزامات المحددة المالتقييم العادلة لألصول واإل

  غير الملموسة المولدة داخلياا بخالف الشهرة األصول-ثانياا: 

عندما يستوفى األصل غير الملموس لمعايير اإلعتراف فإن التكلفة حينئذ تحدد بإستخدام نفس 
على إنتاج  بذلك تشمل التكلفة جميع التكاليف التي ُتحمل ،مشترى المبادئ المماثلة ألصل

عداد األصل حتى يصبح جاهز لإلستعمال ( بالنسبة لعناصر 38ويتبع المعيار) ،المقصود به وا 
وكذلك الحاجة إلى اإلعتراف بالسعر العادل  ،التكلفة التي يمكن إعتبارها كجزء من األصل

ومثل األصول  ،للسعر النقدي عند عملية االستحواذ على األصل في ظل شروط السداد المؤجل
ولكن التكاليف  ،الملموسة المولدة داخليًا فإن عناصر الربح يجب إستبعادها من المبالغ المرسملة

مل حّ اإلدارية المجمعة والتكاليف اإلضافية وغيرها يمكن أن تخصص لألصل غير الملموس وتُ 
تها ومن ناحية أخرى فإن الخسائر التشغيلية المبدئية ال يمكن تأجيلها بإضاف ،على تكلفة األصل

 (. م2004،)حماد ولكن يجب حسابها عند حدوثها ،إلى تكلفة األصل غير الملموس
 معايير اإلعتراف باألصول غير الملموسة -ثالثاا:

 ( 27-2المبدأ العام لإلعتراف باألصول غير الملموسة يتمثل في الفقرة)  من المعيار الدولي
ومن هنا  الملموسة،ألصول غير والتي بموجبها يجب على المنشأة اإلعتراف با (،38رقم )
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)مؤسسة  إذاعتراف باألصل غير الملموس باعتباره أصاًل فقط يجب على المنشأة اإل
   -م(: 2009المعايير الدولية إلعداد التقارير،

قتصادية المستقبلية التي تعزى إلى ذلك األصل على كان من المحتمل تدفق المنافع اإل -
 المنشأة.

 مته قابلة للقياس بشكل موثوق.كانت تكلفة األصل أو قي -

 .لم يكن األصل ناتجًا عن اإلنفاق الداخلي على صنف غير ملموس -

 ( فإنه يتم 3وفقًا لمعيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )( إلعداد التقارير المالية )اإلندماج
 اإلعتراف بشهرة الشركة المشتراه في عملية اإلندماج كأصل غير ملموس.

  عد اإلعترافالقياس ب -رابعاا:

 :يتم قياس األصول غير الملموسة بعد اإلعتراف بها كما يلي

 ول غير الملموسة بالقيمة العادلة.يتم قياس األص 38)وفقًا للمعيار الدولي رقم ) -

( فيقيس الشهرة كأصل غير ملموس بسعر تكلفتها 3أما معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ) -
الحصة المشتراه في صافي القيمة العادلة لألصول القابلة للتحديد  وهي زيادة تكلفة اإلندماج عن

وااللتزامات، أما في حالة زيادة حصة الشركة المشترية في صافي القيمة العادلة لألصول القابلة 
للتحديد واإللتزامات عن تكلفة اندماج األعمال، فيجب على الشركة المشترية في هذه الحالة 

 القيام بما يلي:

دة تقييم تحديد وقياس األصول القابلة للتحديد وااللتزامات العائدة للمنشأة المشتراه مع إعا-0
 إحتساب تكلفة اإلندماج.

 اإلعتراف فورًا في الربح أو الخسارة بأية زيادة متبقية بعد إعادة التقييم.-4
 التخلص من األصول غير الملموسة: 2.8

التصرف في األصول تنص على أن اإلعتراف لمحاسبة بالنسبة  (38)المعيار إن إرشادات 
)صافية من أي بواقي من فائض  المحولة-الدفتريةبالمكسب أو الخسارة سوف يكون القيمة 
 .(م2006،)حماد إعادة التقييم( وصافي العوائد من المبيعات

هناك صعوبة في قياس األصول غير الملموسة المطورة داخليًا مثل براءة اإلختراع والعالمات 
ويرجع ذلك للمعالجة المحاسبية للمصروفات التي ُتّكون القيمة لهذا األصل غير  لتجارية،ا
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وكذلك  والتطوير،فبراءة اإلختراع مثاًل هي محصلة أو نتيجة لمصروفات البحث  الملموس،
أو  جودته،بالنسبة للعالمات التجارية فهي تنشأ عن اإلعالن الناجح والمنتج المميز من حيث 

غير الملموسة التي يمكن  ألصولاف لوالء واإلخالص للماركة المعينة من قبل الشركة.تنتج عن ا
أما األصول غير الملموسة  بالتكلفة،تمييزها مثل حقوق االختراع والعالمات التجارية تسجل 

حدوث  )أيوالتي ال يمكن تمييزها مثل الشهرة فتسجل بالتكلفة في حالة شرائها من الخارج 
  .(م2002 ،)الحيالي شراء( بيع- تبادليةعملية 

وبالتالي يكون مدخل القيمة العادلة هو المدخل المالئم لقياس األصول غير الملموسة المطورة 
لمعلومات المالئمة التي تعبر عن لنه يساعد على تلبية احتياجات المستخدمين ألداخليًا، وذلك 

مستقبل نتيجة تطويرها لألصول غير قتصادية التي يمكن أن تحققها المنشأة في الالمنافع اإل
ستناد إليها في تحديد القيمة العادلة الملموسة، وبالرغم من عدم وجود أسواق نشطة يمكن اإل

( FASBن المنظمات المهنية )مثل مجلس معايير المحاسبة المالية )ألهذه األصول، إال 
قيمة العادلة لألصول ( قد اقترحت أسلوب لقياس الIASBومجلس معايير المحاسبة الدولية )

ت النقدية المستقبلية وهو أسلوب القيمة الحالية للتدفقا ،التي ال يتوافر أسواق نشطة لمبادلتها
 .(م2012 ،)مسواك والذي يعتمد على التنبؤ كأساس للقياس ،المتوقعة

يمه للمنشأة إمكانية إتباع طريقة إعادة التقييم ليسجل األصل غير الملموس بمبلغ تم إعادة تقي
وأي بحيث تكون قيمته العادلة في تاريخ إعادة التقييم مطروحًا منها أي إطفاء متراكم الحق 

ولغرض إعادة التقييم يتم تحديد القيمة العادلة من خالل  الحقة،انخفاض قيمة متراكمة  خسائر
لغ وتتم عمليات إعادة التقييم بإنتظام معين بحيث ال يختلف المب النشط،الرجوع إلى السوق 

  .(م2010،)جمعة المسجل لألصل في نهاية فترة إعداد التقارير بشكل كبير عن قيمته العادلة
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اإلفصاح المحاسبي عن األصول 
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 عن األصول غير الملموسةالمحاسبي اإلفصاح : الفصل الثالث
 ةمقدم 3.1:

وأصبحت أداة ، عر الحارس األمين على أصول المشرو سابقًا وال تزال تلعب دو  المحاسبةلعبت 
فعالة في عملية إتخاذ القرارات من خالل المعلومات التي تقدمها على شكل مخرجات تتمثل في 

)اإلفصاح المحاسبي( أي أنه إلى جانب إعتبار المحاسبة كأداة لخدمة  صورة القوائم المالية وهذا
ماية ذوي المصالح في المشروع كالمساهمين أصبحت تسعى أيضًا إلى ح ،أصحاب المشروع

والمصارف والموردين والمؤسسات الحكومية وغيرها من مستخدمي البيانات المالية فأضيفت 
بذلك وظيفة جديدة هي خدمة المجتمع وذلك يكون من خالل اإلفصاح المحاسبي عن 

الطبيعي أن تحاول أن  وألن المحاسبة من ،المعلومات الجوهرية ذات المنفعة للمستثمرين وغيرهم
بحيث ال يمكن الفصل بين  ،تتالءم والحاجات المختلفة لمتخذي القرارات المختلفين في المجتمع

 .(م2007 ،)اليقة المحاسبة وأهداف مستخدمي البيانات المحاسبية
 مفهوم اإلفصاح المحاسبي  3.2:

فاإلفصاح  ،تخدميهامسمن مصدر إنتاجها إلى  نقل المعلوماتو نشر  هواإلفصاح بشكل عام 
وعرف أيضًا على أنه "عملية إظهار هو نقل هادف للمعلومات ممن يعلمها لمن ال يعلمها. 

المعلومات المالية سواء كانت كمية أو وصفية في القوائم المالية أو في الهوامش والمالحظات 
الئمة لمستخدمي مما يجعل القوائم المالية غير مضللة وم المناسب،والجداول المكملة في الوقت 

   القوائم المالية من األطراف الخارجية والتي لها سلطة اإلطالع على الدفاتر والسجالت للشركة"
 .(م2013 ،) عبد اللطيف

شمول التقارير المالية على جميع المعلومات المالية  بأنهأما اإلفصاح المحاسبي فقد عرف 
ة وصحيحة عن الوحدة المحاسبية اضحالالزمة لتزويد مستخدمي هذه التقارير بصورة و 

          (.م1991،)الشيرازي

ومنهجية  جيدة،يعتمد اإلفصاح العام عن المعلومات المحاسبية على وجود معايير محاسبية 
إفصاح كافية ويتضمن هذا اإلفصاح العام عادة نشر المعلومات المحاسبية النوعية في الكمية 

وما يتبعها من قوائم مالية مؤقتة أو  السنوية،انات المالية والكيفية والتي لها صلة مباشرة بالبي
مرحلية ومعلومات أخرى ذات صله بالقوائم المالية الرئيسية. وكذلك فإنه عند تحديد متطلبات 
اإلفصاح يجب تقييم جدوى المعلومات بالنسبة لعامة الجمهور بالقياس إلى التكلفة المتحملة 
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وأن اإلفصاح عن معلومات سلبية لجمهور  أيضًا،فصاح مهم بواسطة المنشأة. وكذلك توقيت اإل
ال يمتلك بعد خبرة كافيه يستطيع من خاللها أن يفسر المعلومات يمكن أن يلحق ذلك الضرر 

 .)م2006،)حماد بذلك الجمهور
من التعاريف السابقة حول اإلفصاح أنها ركزت في مجملها على ضرورة إظهار  يالحظ الباحث
ي تعكس حقيقية وضع المنشأة دون تضليل ولكي تساعد هذه المعلومات المعلومات الت
 ولم تركز على كمية المعلومات المقدمة للمستخدمين. القرارات،في عملية إتخاذ مستخدميها 
تعريف اإلفصاح المحاسبي على أنه نشر واضح دون تضليل للمعلومات  يمكنومما سبق 

ظهارها لمستخدمي هذه المعلومات الداخليين كانوا المالية التي تعبر بصدق عن وضع المنشأة  وا 
 أم الخارجيين لتساعدهم في عملية إتخاذ القرارات. 

 أنواع اإلفصاح المحاسبي 3.3:

اإلفصاح المحاسبي يعد من المواضيع المثيرة للجدل في الوسط المهني بين كافة األطراف من 
دارة المنشآت وبين مراجعي الحسابات وبي            ن مستخدمي القوائم الماليةالمحاسبين وا 

 (.م2013،)عبد اللطيف

على  ويمكن تلخيصها آلخر،هناك أنواع من اإلفصاح المحاسبي تختلف درجة أهميتها من نوع 
  النحو التالي:

 اإلفصاح الكامل:-1
يشير هذا النوع من اإلفصاح إلى مدى شمولية التقارير المالية وأهمية تغطيتها ألي معلومات 

ويأتي التركيز على ضرورة اإلفصاح الكامل من أهمية القوائم  القارئ،ات أثر محسوس على ذ
وال يقتصر هذا اإلفصاح على  القرارات،المالية كمصدر أساسي يعتمد عليه في عملية إتخاذ 

الحقائق حتى نهاية الفترة المحاسبية فقط بل يمتد إلى بعض األحداث الالحقة لتاريخ القوائم 
والتي من شأنها أن تؤثر بشكل جوهري على مستخدمي القوائم المالية وهذا النوع من  المالية

 .(م1995 ،)الصبان وآخرون اإلفصاح ال يمكن تطبيقه على أرض الواقع

 اإلفصاح العادل:-2
يهتم مثل هذا النوع من اإلفصاح في الرعاية المتوازنة الحتياجات جميع األطراف المالية 

جبً إصدار التقارير والقوائم المالية بشكل يوازن بين تلك األطراف وال يغلب إذا يتو  المختلفة،
   .(م2007 ،)اليقه مصلحة طرف على طرف آخر
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 اإلفصاح الكافي:-3
ينص هذا النوع من اإلفصاح على البيان التام والشامل لجميع البيانات والمعلومات المحاسبية 

بمقتضى هذا النوع أصبح ال ينظر إلى القوائم المالية و  ،قدر اإلمكان لتحقيق الفائدة لمستخدميها
نما لمساعدة بعض األطراف  ،على أنها هدفًا في حد ذاتها تسعى الوحدة المحاسبية إلى تحقيقه وا 

إضافة إلى توفير المراقبة على نشاط  ،تخاذ القرارات المختلفةداخل تلك الوحدة وخارجها إل
مما استوجب أن تكون البيانات  ،الشركات المساهمة وخصوصًا في ،المشروع من قبل السالكين

والمعلومات المدونة في القوائم المالية واضحة وكافية ومفهومه لكل األطراف التي تسعى 
  .(م2002،علوان)الحيالي و  ستفادة منهالإل

وبالتالي فهو اإلفصاح الذي يشير إلى ضرورة اإلفصاح عن الحد األدنى من المعلومات المالية 
 حتياجات والمصالح بشكل أساسي.ويختلف تحديد الحد األدنى حسب اإل المالية،القوائم في 

 اإلفصاح المالئم:-4
هو اإلفصاح الذي يشير إلى حاجة مستخدمي البيانات وظروف المنشأة وطبيعة نشاطها. إذ أنه 

 بل األهم من ذلك أن تكون تلك فقط،ليس من المهم اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية 
وكذلك أن  وغيرهم،المعلومات ذات قيمة ومنفعة بالنسبة لقرارات المستخدمين من مستثمرين 

 (.م2013،)عبد اللطيف تتناسب مع نشاط المنشأة وظروفها الداخلية

 اإلعالمي:اإلفصاح 5-
وقد ظهر هذا النوع نتيجة إزدياد  اإلفصاح اإلعالمي يعكس اإلتجاه الحديث لإلفصاح المحاسبي

مالئمة باعتبارها احدى الخصائص الرئيسية للمعلومات المحاسبية، لذلك بدأت المطالبة أهمية ال
باإلفصاح عن المعلومات المالئمة التخاذ القرارات. أي إن نطاق اإلفصاح وفق هذا النوع لم 
نما أصبح يتضمن المعلومات التي تحتاج إلى  يعد قاصرًا على مجرد إخالء مسؤولية اإلدارة وا 

يون من الدراية والخبرة في استخدامها وخصوصًا تلك التي يحتاجها المحللون المال درجة أكبر
  م(. 2008ووسطاء االستثمار)محمود،

 اإلفصاح الوقائي:-6
بحيث يسمح للجهات ذات  تضليل،هو أن يتم نشر المعلومات المالية في القوائم المالية دون 

وبالتالي نجد أن اإلفصاح الوقائي يتفق  المالية، القدرات المحدودة على الفهم واإلدراك للمعلومات
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غير مضللة  المعلومات المطلوبة لجعلهاعن مع اإلفصاح الكامل من حيث أنهما يفصحان 
 (. م2007،للمستثمرين الخارجيين )اليقة

ن يستنتج الباحث أن أبعد استعراض الدراسة لألنواع المختلفة من اإلفصاح المحاسبي، يمكن 
في هو اإلفصاح الذي تعني به الدراسة ألنه اإلفصاح الذي يتوفر في الشركات اإلفصاح الكا

 الفلسطينية عينة الدراسة. 

 أساليب وطرق اإلفصاح المحاسبي  :3.4

التقارير التي تستخدمها إدارة المنشآت في توصيل  ل أوويقصد بها هي مجموعة الوسائ
والتي يمكن أن  ،المحاسبيإلفصاح من خالل ا المعلومات إلى مستخدمي التقارير المالية

المفاضلة بين وسيلة وأخرى إلى طبيعة طبيعة تساعدهم على إتخاذ القرار الصحيح. وتتوقف 
 وأهميتها النسبية. عنها،المعلومات المفصح 

 أن أساليب وطرق اإلفصاح يمكن أن تشتمل على العناصر التالية Hendriksenويرى 
 (: م2015 ،)عثمان

قائمة التدفقات  –قائمة الدخل  -المركز المالي )قائمةالية والتي تتضمن القوائم الم1-
 :(قائمة التغير في حقوق الملكية -النقدية

اإلفصاح في القوائم المالية يكون من خالل ظهور المعلومات األساسية في صلب القوائم المالية 
المثال قائمة المركز  وعلى سبيل ،بطريقة تساعد على اإلفصاح من حيث شكل وترتيب القوائم

ويمكن اإلفصاح عن  ،المالي: يتم ظهور بنود أصول وخصوم المنشأة وكذلك حقوق الملكية
متداولة وخصوم أصول ثابتة و  ،العالقات المالئمة بإعادة ترتيب تبويبات بنود األصول والخصوم

ح الخصوم أو تطر  ،وخصوم نقدية وغير نقدية ،أصول نقدية وغير نقديةثابتة ومتداولة أو 
المتداولة من األصول المتداولة للوصول إلى صافي رأس المال العامل إلى غير ذلك من طرق 

 التبويب. 

 ات والمعلومات التفصيلية الواضحة:المصطلح -2

إن استخدام المصطلحات الواضحة وحجم المعلومات ال يقل أهمية عن اإلفصاح في القوائم 
ات التي تعبر عن المعنى الواضح والمعروف جيدًا لدى لذلك يجب استخدام المصطلح المالية،

مستخدمي التقارير مع مراعاة ضرورة توحيد تلك المصطلحات حتى يستفيد منها مستخدمي 
ال غير ذلك أصبح اإلفصاح مضلل.  المعلومات،  وا 
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 :المعلومات بين األقواس3-

فهمها من عناوينها فقط  ذريتع التيحالة بعض البنود  فيصلب القوائم المالية  فيذلك  يكون
ألقواس مثل كمالحظات مختصرة بين ا لذلك يمكن شرح مثل هذه البنود أو تفصيل إسهابدون 

لى غير ذلك من ا  شرح مختصر و  إجراء واألصول المقيدة برهن أأو  طريقة تقييم بند معين
 .المالحظات

 :المالحظات الهامشية4-

إلفصاح الهامة لما توفره من معلومات قد وسيلة المالحظات والهوامش من وسائل ا تعتبر
 فيعليها بدرجة كبيرة  االعتمادصلب القوائم المالية إال أنه ال يجوز  فيتوفيرها  يصعب

 . عن القوائم المالية اإلفصاح عوضاً 
 :المالحق اإلضافية والجداول-5

 يستحيليصعب بل  التيوالتفاصيل  اإلضافيةبعض المعلومات  إلظهارتستخدم هذه الوسيلة 
والهوامش  وقد تستخدم هذه الوسيلة ضمن وسيلة المالحظات ،الماليةصلب القوائم  في إظهارها

 .صورة تقارير مستقلة وغير ذلك فيأو 

 :تقرير المراجع 6-

أنه يمكن أن  ثانوية وليست وسيلة رئيسية حيث إفصاحوسيلة  الخارجييعتبر تقرير المراجع 
يذكرها  التي ت معينه عن طريق المالحظات أو التحفظاتيؤكد إفصاح أو عدم إفصاح معلوما

  . تقريره فيالمراجع 

 :تقرير مجلس اإلدارة -7

من معلومات القوائم  الكثير تفسيربدونه يصعب  والذيهذا التقرير يعتبر متمما للقوائم المالية 
  . المالية

 أهمية اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية :3.5

بضرورة  (البورصة سوق األوراق المالية ) المال الشركات المتداول أسهمها فيقانون سوق  يلزم
المستثمرين حيث يمكن القول إن  ُيعد ذلك ضرورة أساسية لترشيد قراراتو  ،نشر قوائمها المالية

ستثماري السليم وبدون ذلك تصبح القرار اإل قراءة الميزانية هي أولى خطوات الشفافية ومفتاح
غامضة قائمة على التكهنات والشائعات ومن هنا تأتي  تثمارية في مجملها عمليةسالعملية اإل



22 
 

لبنود الميزانية حيث تعتبر وظيفة اإلفصاح  الدقيقةكسبيل للقراءة  أهمية اإلفصاح المحاسبي
الوظائف األساسية للمحاسبة وذلك من خالل ما تنتجه المؤسسة من معلومات  المحاسبي من

 ريرها المالية وحيث تتم مراجعة ما تتضمنه تلك القوائم بواسطة مراجعقوائمها وتقا من خالل
 ألن تقرير مراجع الحسابات تدعيمًا لزيادة كفاءة اإلفصاح المحاسبي نظراً  خارجي حسابات

القوائم  يعتبر أحد أهم التقارير المالية المنشورة لما يتضمنه من معلومات قد ال تفصح عنها
 .(م2011،) الجعبري المالية

ستخدام على نطاق عام الالزمة لإل تعتبر القوائم المالية الشكل األكثر شيوعًا لتوفير المعلوماتو 
 الجمعيات المهنية عليها التي تصدرها وتعد هذه القوائم طبقًا لمعايير المحاسبة المتعارف

 :هيفي بعض األحيان و  الهيئات المشرفة على سـوق رأس المال أو تتضمنها قوانين الشركاتو 

-النقديالتدفق  قائمة-اواستخداماتهمصادر األموال  قائمة- الدخل قائمة-المركز المالي  قائمة)
أن تظهر األصول واإللتزامات وحقوق الملكية في  يكفيال و  ،(في حقوق الملكية التغيرات قائمة

نما يتطلب األمر ضرورة اإلفصاح عن مع كاملة،القوائم المالية كي يقال عنها أنها  لومات وا 
وهناك أربعة أنواع من المعلومات  القوائم،أخرى إضافية والتي تمثل أهمية كبيرة لمستخدمي تلك 

 :(م1995 ،)الصبان وآخرون التي تعتبر مكملة للقوائم وهي

 األحداث الشرطية: وهي األحداث الجوهرية التي تكون نتائجها غير مؤكدة. -1

طرق التقييم المستخدمة أو اإلفتراضات األساسية السياسات المحاسبية: وهي شرح وتفسير ل -2
 تواإلستثمارات في الشركات التابعة وغيرها من السياسا ،وطرق اإلهالك ،لتقييم المخزون

 المحاسبية.

 الشروط التعاقدية: وهي شرح لقيود معينة تقيد بها بعض األصول أو اإللتزامات. -3

نية: أي اإلفصاح عن األحداث التي تقع بعد حقة لتاريخ الميزااإلفصاح عن األحداث الال -4
 تاريخ الميزانية ولكن قبل صدور القوائم المالية.

تظهر أهمية اإلفصاح في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية بإعتبارها جزءًا من منظومة 
فلسطين تفرض على تلك الشركات ضرورة  بورصةوأن متطلبات  الفلسطيني،قتصادي العمل اإل
أهمية خاصة لعملية  البورصةكما يفترض أن تولي  المالية،اإلفصاح الكافي في تقاريرها مراعاة 

يصال المعلومات  اإلفصاح لدى الشركات المدرجة فيها من أجل حماية المساهمين المستثمرين وا 
المالية لجميع المتعاملين باألوراق المالية بغض النظر عن موقعهم الجغرافي أو حجم تعاملهم 

 (. م2009،رة)أبوسم
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أن القوائم المالية هي وسيلة هامة لإلفصاح المحاسبي عن  يالحظ الباحثومن خالل مما سبق 
 لمساعدة مستخدمي تلك المعلومات في عملية إتخاذ القرارات. دوري،المعلومات المالية بشكل 

 اإلفصاح عن األصول غير الملموسة 3.6:

لذي يكون فيه أكثر فائدة لمستخدمي تلك القوائم مكونات القوائم المالية باألسلوب ايتم عرض 
وأصول غير ملموسة  ،فاألصول يمكن تصنيفها حسب وجودها إلى أصول ملموسة ،المالية

أو كانت غير محددة مثل الشهرة على أن  االمتياز،وحقوق  اإلختراع،سواء كانت محددة كبراءة 
رط قتصادية منها إلى المنشأة كشاإليكون العامل المشترك بين تلك األصول هو تدفق المنافع 

 (.م2015،أساسي لإلعتراف بها )عثمان

الملموسة في عدم  أويختلف اإلفصاح عن األصول غير الملموسة عنه بالنسبة لألصول الثابتة 
يعني ذلك أن مصروف  لألصل،ستخدام الحسابات المقابلة لألصول لعرض القيمة الدفترية إ

ستخدام إوسة يتم إثباته بخصمه مباشرًة من قيمة األصل دون في األصول غير الملم اإلطفاء
وبذلك يتطلب اإلفصاح عن األصول غير الملموسة ضرورة أن تتضمن  اإلستهالك،لمجمع 

كل أصل من هذه األصول  إطفاءالقوائم المالية إيضاحًا للطريقة وكذلك للفترة التي يتم خاللها 
 (. م2004،على حده )جمعة

وذلك  الملموسة،هتمام كبير من قبل المحاسبين كأحد أهم األصول غير إى بتحظ الشركةشهرة 
فترة ندماج من وتزايد ظاهرة اإل جهة،هتمام بتقييم منشآت األعمال كوحدة متكاملة من لزيادة اإل

إلى أخرى كما أن عدم الدقة والواقعية في تحديد واإلفصاح عن قيم األصول غير الملموسة 
م باإلفصاح هتماولهذا تم اإل اإلفصاح،صفة خاصة دليل على ضعف بصفة عامة والشهرة ب

 (.م2011،عنها بعدة طرق مختلفة )الناغي

ومن هذه اآلراء أن إختلفت اآلراء في إثبات شهرة الشركة واإلفصاح عنها في التقارير المالية، 
يتم أن  ذلكوك ،تظهر الشهرة كأحد عناصر الميزانية العمومية ثابتة ال تتغير من سنة ألخرى

قفالهاو  إطفائها أن يتم إظهار الشهرة  أو تياطات أو حساب األرباح والخسائر،حفي حساب اإل ا 
عتبار أنها ال تمثل أصاًل من إعلى  ،في جانب الخصوم مطروحة من حقوق المساهمين

أن تظل الشهرة ظاهرة بالقيمة  أو ،أن الشهرة  ال تظهر كعنصر ثابت القيمة أو ،األصول
أن ال تثبت الشهرة بالدفاتر إال عند شراء منشأة ، أو خية وال يعاد تقييمها من فترة ألخرىالتاري

أما الشهرة المتولدة  ،وال يمكن فصلها عن المنشأة ككل ،ستثماركاملة ألن الشهرة تمثل تقويمًا لإل
اولة ربط كما أن مح ،ألن قياس مكوناتها أمرًا معقداً  ،فال يجب رسملتها في الحسابات ،داخلياً 
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أي تكاليف بأي منافع مستقبلية في هذه الحالة أمر شديد الصعوبة فالمنافع المستقبلية للشهرة قد 
ولهذا فإن  ،ال تكون لها أية عالقة بالتكاليف التي تتحملها المنشأة في سبيل تكوين هذه الشهرة

        جتهاد الشخصيإلتقويم الشهرة غير المشتراه ) المتولدة ذاتيًا( يعتمد على قدر كبير من ا
 (. م2010،درويش) 

ومن خالل هذا العرض حول اإلفصاح عن األصول غير الملموسة ومن خالل تحليل التقارير 
المالية للشركات الفلسطينية عينة الدراسة، يستنتج الباحث أن األصول غير الملموسة تظهر 

ألصول )الموجودات(، ويتم العمومية(، ضمن جانب ا )الميزانيةضمن قائمة المركز المالي 
تصنيفه لتلك األصول، و إظهارها بقيمتها التاريخية، وكذلك يتم اإلفصاح عن مصروف اإلطفاء 

ضمن  مل على حساب األرباح والخسائرحّ ضمن المصروفات اإلدارية والعمومية والتي تُ 
  اإليضاحات المرفقة بالتقارير. 

لتي تؤثر على درجة اإلفصاح لألصول غير هناك عوامل معينة قد حددتها بعض الدراسات وا
اهتمام المالك وهامش الربح قبل  –الرافعة التشغيلية  –الملموسة ومن هذه العوامل حجم المنشأة 

 . ) م2015عثمان،) والقوانين المحلية والنظم-واإلطفاءالفوائد والضرائب 
 أساليب اإلفصاح عن األصول غير الملموسة 3.6.1:

خاللها أساليب لإلفصاح المحاسبي عن األصول غير  دمت منقُ عدة ظهرت محاوالت 
 :(م2012،)مسواك داخليًا تركزت في أربعة أساليب هي المولدةالملموسة 

لحق بالقوائم مداخليًا من خالل قائمة مستقلة  ولدةاإلفصاح عن األصول غير الملموسة الم1- 
 المالية التقليدية.

 .المرفقة في القوائمداخليًا في اإليضاحات  المولدة اإلفصاح عن األصول غير الملموسة2- 

داخليًا ضمن القوائم المالية التقليدية للمنشأة  المولدةاإلفصاح عن األصول غير الملموسة  -3
 فقط.

داخليًا في القوائم المالية التقليدية واإليضاحات  المولدةاإلفصاح عن األصول غير الملموسة 4- 
 .المرفقة في تلك القوائم

قياس  داخليًا إلى تحسين مؤشر لمولدةيؤدي اإلفصاح المحاسبي عن األصول غير الملموسة ا
تخاذ إمن بالمعلومات التي تمكنهم مستخدمي التقارير المالية تزويد  أداء المنشأة، وبالتالي

 بشكل أفضل. ئتمانيةواالستثمارية قراراتهم اإل
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داخليًا قد يساعد إدارة المنشأة على  لمولدةإن اإلفصاح المحاسبي عن األصول غير الملموسة ا
 تخاذ قراراتها التخطيطية والرقابية المتعلقة بهذه األصول.إ

أثـــــــــر اإلفصـــــــــاح عـــــــــن األصـــــــــول غيـــــــــر الملموســـــــــة علـــــــــى أحكـــــــــام وقـــــــــرارات  3.7:
 المستثمرين

إن القرار اإلستثماري يعتبر بكل تأكيد من أهم وأخطر القرارات التي يتخذها المستثمر. وأصبح 
ت إلى أن المهم بعد إستعراض ألهمية المحاسبة عن األصول غير الملموسة أن تسعى المنشم

القيام بعملية تطوير مستمر لبناء قاعدة معلومات تساعدها في الحصول على ميزة تنافسية عن 
ت األخرى من خالل إمتالك المعلومات الجيدة التي تساعدها في زيادة أالمنش

  م(.2008)أكاديمية،أرباحها

يتبين  واإلفصاح،من خالل ما تم عرضه سابقًا عن األصول غير الملموسة بشقيها القياس 
أن األصول غير الملموسة لها تأثير كبير في تحديد قيمة المنشأة وبالتالي تأثيرها في  للباحث

جزء أساسي من وذلك ألن األصول غير الملموسة بإعتبارها  المستثمرين،ترشيد أحكام وقرارات 
وبالتالي هي مصدر مهم ضمن القوائم والتقارير المالية يفصح عنها أن  البدول التي األص

 بالنسبة للمستثمرين. للمعلومات

 عن األصول غير الملموسة  متطلبات اإلفصاح :3.8

بالنسبة لألصول غير الملموسة واضحة بشكل كبير  38))المعيار قواعد اإلفصاح الواردة في 
 التفاصيل في إيضاحات القوائم المالية. وتتطلب قدرًا كبيرًا من

كانت المولدة داخليًا أو غيرها( فإنه يكون  )سواءوأن لكل فئة من األصول غير الملموسة 
 م(:2009)مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير، مطلوبًا اإلفصاح عن

 المستخدمة. اإلطفاءطرق  -1

 دمة.المستخ اإلطفاءالعمر اإلفتراضي أو معدالت  -2

خسائر إنخفاض القيمة المجمعة( عند كل  )شامالً المجمع  طفاءالمبلغ الدفتري اإلجمالي واإل -3
 بداية ونهاية فترة.

تسويات القيمة الدفترية في بداية ونهاية الفترة متضمنًا اإلضافات واإلستبعادات والتصرف  -4
إلنخفاض في القيمة وكذلك الزيادة أو ا ،والشراء عن طريق إندماجات منشأت األعمال

والخصومات لإلعتراف بإنخفاض القيمة والمبالغ المستعادة والمسجلة لإلعتراف باإلستردادات 
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سابقة في القيمة واإلستهالك خالل الفترة وصافي األثر لترجمة القوائم المالية  انخفاضاتلمقابلة 
 للشركات األجنبية وأي بند أخر ذات أهمية.

 األصول غير الملموسة. طفاءة الدخل الذي يدخل فيه إالبند والسطر في قائم -5

 ح عن الوقائع التالية:صوباإلضافة إلى ذلك أيضًا فإن القوائم المالية يجب أن تف 

 ت.دسنة إن وج 20األصل غير الملموس عن  طفاءضرورة تبرير أي زيادة في فترة إ -أ

غير ملموس يكون جوهريًا المتبقية ألي أصل مفرد  طفاءطبيعة القيمة الدفترية وفترة اإل -ب
 بالنسبة للقوائم المالية للمنشأة ككل.

بالنسبة لألصول غير الملموسة المستحوذ عليها عن طريق منحة حكومية ومعترف بها  -ت
وما إذا  مبدئي،يتم اإلفصاح عن القيمة العادلة المعترف بها بشكل  العادلة،أصاًل بالقيمة 

القياسية أم المعالجة البديلة المسموح بها وذلك للقياس كانت القيمة الدفترية تتحدد بالمعالجة 
 الالحق.

 مبلغ اإللتزامات القائمة للحصول على أصول غير ملموسة. -ث

ح المنشأت عن وصف ألي أصول غير صباإلضافة إلى اإلفصاحات السابقة من المحبب أن تف
سيطر عليها وأي أصول غير ملموسة هامة ت مستخدمة،ملموسة مستهلكة بالكامل ال تزال 

 ولكنها غير معترف بها كأصول بسبب عدم إستيفائها لمعايير اإلعتراف. المنشأة،
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 الدراسة التطبيقية: الفصل الرابع

 مقدمة :4.1

 التطبيقيةدراسة ومن ثم التطرق إلى ال فلسطين، بورصةهذا الفصل نبذه عن الباحث في يتناول 
وكذلك للتحليل الذي إستخدمه  وعينتها، الدراسة ومجتمع الدراسة، لمنهج وصًفا تتضمن والتي

 تقنين في الباحث بها قام التي لإلجراءات وصًفا الفصل هذا يتضمن كما ،الباحث في الدراسة
من خاللها م حتى يتم التوصل إلى نتائج تؤدي إلى طريقة معتمدة يت وتطبيقها الدراسة أدوات

 األصول غير الملموسة في القوائم المالية للشركات الفلسطينيةمدى اإلفصاح عن  التعرف على
 بورصة فلسطين.المدرجة في 

 فلسطين  بورصة نبذة عن 4.2:

كشركة مساهمة خاصة، لتبدأ أولى جلسات  1995في العام  بورصة فلسطينتأسست شركة 
كان التطور الهام في مسيرة  2010شباط من العام . وفي مطلع 1997شباط  18التداول في 

وتحولها إلى شركة مساهمة عامة تجاوبًا مع قواعد الحوكمة الرشيدة والشفافية. وفي  البورصة
عن هويتها المؤسساتية الجديدة لتصبح "بورصة فلسطين"  البورصةأطلقت  2010أيلول 

   عالمتها التجارية متخذة من "فلسطين الفرص" شعارا لها.

تعمل البورصة تحت إشراف هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، طبقًا لقانون األوراق المالية رقم 
. وتسعى البورصة إلى تنظيم التداول في األوراق المالية من خالل رزمة من 2004( لسنة (12

 القوانين واألنظمة الحديثة التي توفر أسس الحماية والتداول اآلمن.

تصنيف ألسواق المال على صعيد حماية المستثمرين، حصلت  ، وضمن2009في العام 
 عالميًا، والمركز الثاني بين األسواق العربية.33 الـالبورصة على المركز 

بقيمة سوقية  م31/05/2016تاريخ في شركة  ((49بلغ عدد الشركات المدرجة بالبورصة 
ك والخدمات المالية دوالر موزعة على خمسة قطاعات هي: البنو  مليون (3,122) تجاوزت

 (.م2016 ،ةفلسطينالبورصة موقع ال)والخدمات واالستثمار، والصناعة، والتأمين، 
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 حسب القطاعاتالشركات المدرجة في بورصة فلسطين  4.3:
 حسب القطاعاتوذلك فلسطين  بورصةالشركات المدرجة في : (4.1جدول )       

 الرمز ركةاسم الش م

 والخدمات المالية  قطاع البنوك

 AIB شركة البنك اإلسالمي العربي م.ع.م 1

 BOP بنك فلسطين 2

 ISBK البنك اإلسالمي الفلسطيني 3

 PCB البنك التجاري الفلسطيني 4

 PIBC بنك االستثمار الفلسطيني 5

 QUDS بنك القدس  6

 TNB البنك الوطني 7

 PSE المالية سوق فلسطين لألوراق  8

  قطاع الصناعة

 APC  العربية لصناعة الدهانات 1

 AZIZA دواجن فلسطين  2

 BJP بيت جاال لصناعة األدوية  3

 BPC بيرزيت لألدوية  4

 ELECTRODE مصنع الشرق لاللكترود 5

 GMC مطاحن القمح الذهبي  6

 JCC سجاير القدس 7

 JPH القدس للمستحضرات الطبية  8

 LADAEN طين لصناعات اللدائنفلس 9

 NAPCO "الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت " نابكو 10

 NCI الوطنية لصناعة الكرتون 11

 PHARMACARE دار الشفاء لصناعة األدوية  12



54 
 

 VOIC مصانع الزيوت النباتية 13

 قطاع التأمين 

 AIG المجموعة األهلية للتأمين  1

 GUI لتأمينالعالمية المتحدة ل 2

 MIC المشرق للتأمين  3

 NIC التأمين الوطنية  4

 PICO فلسطين للتأمين  5

 TIC التكافل الفلسطينية للتأمين  6

 TRUST ترست العالمية للتأمين  7

 قطاع الستثمار

 APIC "العربية الفلسطينية لالستثمار" ايبك   1

 AQARIYA العقارية التجارية لالستثمار 2

 ARAB ستثمرون العربالم 3

 JREI القدس لالستثمارات العقارية  4

 PADICO فلسطين لالستثمار والتنمية  5

 PID الفلسطينية لالستثمار والنماء 6

 PIIC فلسطين لالستثمار الصناعي 7

 PRICO فلسطين لالستثمار العقاري 8

 UCI االتحاد لالعمار واالستثمار 9

  قطاع الخدمات  

 ABRAJ لوطنية ا أبراج 1

 AHC المؤسسة العربية للفنادق 2

 BRAVO العربية الفلسطينية لمراكز التسوق  3

 GCOM جلوبال كوم لالتصاالت 4

 NSC مركز نابلس الجراحي التخصصي 5
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دارة وتشغيل العقارات 6  PALAQAR بال عقار لتطوير وا 

 PALTEL االتصاالت الفلسطينية  7

 PEC الفلسطينية للكهرباء 8

 RSR مصايف رام اهلل 9

 WASSEL الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستيه 10

 WATANIYA موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت  11

 ARE المؤسسة العقارية العربية  12

 ( م2016 ،يةفلسطينالبورصة موقع ال)المصدر: 

 .       فلسطين حسب كل قطاع بورصةتوزيع الشركات المدرجة في  ما يتعلق بنسبةيفأما 
 زيع الشركات المدرجة في بورصة فلسطين حسب القطاعات: نسب تو (4.2) جدول                    

 م( 2016 موقع البورصة الفلسطينية،):المصدر
 

فلسطين تابعة لقطاع  بورصةمن شركات  %26.5 أنمن خالل الجدول السابق يتضح  -
البنوك لقطاع  16.3% االستثمار،لقطاع  %18.4 الخدمات،قطاع ل %24.5 ،الصناعة

 . تابعة لقطاع التامين 14.3% المالية،والخدمات 

 النسبة المئوية التكرار القطاعات

 16.3 8 قطاع البنوك

 26.5 13 قطاع الصناعة

 14.3 7 قطاع التامين

 18.4 9 قطاع االستثمار

 24.5 12 قطاع الخدمات

 100 49 اإلجمالي
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 الدراسة والتحليل  4.4:

لذي بدراسة وتحليل القوائم المالية باستخدام منهج تحليل المحتوى لمجتمع الدراسة واالباحث  قام
( قطاعات رئيسية داخل 5)في تمثل تفلسطين  بورصة( شركة مدرجة في 49يتكون من )

  البورصة.

 )مجتمعن خالل تحليل القوائم المالية للشركات الفلسطينية المدرجة في بورصة فلسطين م
األصول غير الملموسة ضمن أصولها  وجودالدراسة(، تم تصنيف تلك الشركات من حيث 

 .(4.3الكلية أم ال وذلك حسب ما هو موضح في الجدول رقم )

كما على قطاعات البورصة الخمسة ( شركة مدرجة تتوزع 21أن هناك عدد ) استنتج الباحث 
في القوائم المالية صولها الكلية أاألصول غير الملموسة ضمن  وجدت( 4.4في الجدول رقم )

 .تحليل الدراسةعينة الدراسة التي سيتم تناولها في  بمثابةوهي المرفقة بالتقارير المالية 
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األصول غير  وجودفلسطين حسب  بورصةالشركات المدرجة في تصنيف : (4.3جدول )

 أم ال الملموسة

 ليوجد يوجد الرمز اسم الشركة م

 قطاع البنوك والخدمات المالية 

  * AIB شركة البنك اإلسالمي العربي م.ع.م 1

  * BOP بنك فلسطين 2

  * ISBK البنك اإلسالمي الفلسطيني 3

  * PCB البنك التجاري الفلسطيني 4

  * PIBC بنك االستثمار الفلسطيني 5

  * QUDS بنك القدس  6

  * TNB البنك الوطني 7

  * PSE سوق فلسطين لألوراق المالية  8

  قطاع الصناعة

 *  APC  العربية لصناعة الدهانات 9

 *  AZIZA دواجن فلسطين  10

  * BJP بيت جاال لصناعة األدوية  11

 *  BPC بيرزيت لألدوية  12

 *  ELECTRODE مصنع الشرق لاللكترود 13

 *  GMC مطاحن القمح الذهبي  14

 *  JCC سجاير القدس 15

 *  JPH القدس للمستحضرات الطبية  16

 *  LADAEN فلسطين لصناعات اللدائن 17

 *  NAPCO "الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت " نابكو 18

 *  NCI الوطنية لصناعة الكرتون 19

  * PHARMACARE  دار الشفاء لصناعة األدوية 20
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 *  VOIC مصانع الزيوت النباتية 21

   قطاع التأمين 

 *  AIG المجموعة األهلية للتأمين  22

 *  GUI العالمية المتحدة للتأمين 23

 *  MIC المشرق للتأمين  24

 *  NIC التأمين الوطنية  25

 *  PICO فلسطين للتأمين  26

 *  TIC التكافل الفلسطينية للتأمين  27

 *  TRUST ترست العالمية للتأمين  28

   قطاع الستثمار

  * APIC "العربية الفلسطينية لالستثمار" ايبك   29

 *  AQARIYA العقارية التجارية لالستثمار 30

 *  ARAB المستثمرون العرب 31

 *  JREI القدس لالستثمارات العقارية  32

  * PADICO فلسطين لالستثمار والتنمية  33

 *  PID الفلسطينية لالستثمار والنماء 34

 *  PIIC فلسطين لالستثمار الصناعي 35

  * PRICO فلسطين لالستثمار العقاري 36

  * UCI االتحاد لالعمار واالستثمار 37

    قطاع الخدمات

 *  ABRAJ أبراج الوطنية  38

 *  AHC المؤسسة العربية للفنادق 39

 *  BRAVO سطينية لمراكز التسوق العربية الفل 40

  * GCOM جلوبال كوم لالتصاالت 41

  * NSC مركز نابلس الجراحي التخصصي 42
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دارة وتشغيل العقارات 43   * PALAQAR بال عقار لتطوير وا 

  * PALTEL االتصاالت الفلسطينية  44

  * PEC الفلسطينية للكهرباء 45

 *  RSR مصايف رام اهلل 46

  * WASSEL لسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستيهالف 47

  * WATANIYA موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت  48

 *  ARE المؤسسة العقارية العربية  49
 م( 2016 موقع البورصة الفلسطينية،المصدر:)

 عينة موزعة على قطاعات البورصة يوضح عدد الشركات المدرجة في ال( 4.4جدول رقم )

No. اسم القطاع اسم الشركة الشركة رمز 

1 AIB البنك اإلسالمي العربي 

 البنوك والخدمات المالية 

2 BOP بنك فلسطين 

3 ISBK البنك اإلسالمي الفلسطيني 

4 PCB البنك التجاري الفلسطيني 

5 PIBC بنك االستثمار 

6 PSE  بورصة فلسطين 

7 QUDS  بنك القدس 

8 TNB البنك الوطني 

9 BJP  بيت جاال لصناعة األدوية 
 الصناعة

10 PHARMACARE  دار الشفاء لصناعة األدوية 

11 GCOMNF الخدمات جلوبال كوم 

12 NSC مركز نابلس الجراحي 
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13 PALAQAR بال عقار لتطوير وادارة وتشغيل العقارات 

14 PALTEL  الفلسطينية شركة االتصاالت 

15 PEC  الشركة الفلسطينية للكهرباء 

16 WASSEL  الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية 

17 WATANIYA الوطنية موبايل 

18 APIC  العربية الفلسطينية لالستثمار ايبك 

 االستثمار
19 PADICO فلسطين للتنمية واالستثمار 

20 PRICO فلسطين لالستثمار العقاري 

21 UCI  االتحاد لالعمار واالستثمار 

 م( 2016 موقع البورصة الفلسطينية،المصدر:)

 يمن إجمال( 42.9%ما نسبتة )( شركة أي 21عدد )أن  بينيت (4.4من خالل الجدول رقم )
لموسة ضمن ير المأفصحت عن األصول غتمثل عينة الدراسة والتي مجتمع الدراسة الشركات 

لقطاع البنوك  16.3%تقاريرها المالية المنشورة وتوزعت هذه النسبة على القطاعات التالية:) 
 8.2% -( شركات7بعدد ) لقطاع الخدمات 14.3% -( شركات8)عدد ب والخدمات المالية
م ، مع استبعاد تا(شركة (2بعدد ) لقطاع الصناعة 4.1% -شركات 4)بعدد ) لقطاع االستثمار

لشركات قطاع التأمين من عينة الدراسة لعدم اإلفصاح عن أي نوع من األصول غير الملموسة 
 في القوائم المالية المرفقة بالتقارير المنشورة.  ضمن أصولها الكلية
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)العينة( ( يوضح نسبة األصول غير الملموسة من إجمالي أصول الشركات 4.5جدول رقم )
  م2114-م2010 ات منللسنو  المدرجة في البورصة

 

No. القطاع  الشركة رمز 
 من إجمالي األصول نسبة األصول غير الملموسة

2010 2011 2012 2013 2014 

1 AIB 

ية 
مال

ت ال
دما

والخ
وك 

البن
 

0.18% 0.15% 0.17% 0.12% 0.17% 

2 BOP 0.09% 0.09% 0.08% 0.09% 0.13% 

3 ISBK 0.08% 0.08% 0.14% 0.17% 0.13% 

4 PCB 0.17% 0.18% 0.19% 0.14% 0.13% 

5 PIBC 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 

6 PSE 0.16% 0.013% - - - 

7 QUDS 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 

8 TNB 0.14% 0.096% 0.047% 0.021% 0.018% 

9 BJP 

عة
صنا

 %0.54 %0.57 %0.50 %0.27 %0.24 ال

10 PHARMACARE - - - 0.14% 0.80% 

11 GCOMNF 

ات
خدم

 ال

56.1% 63.6% 70.2% 70.3% 73.1% 

12 NSC 1.4% 1% 0.69% 0.40% 0.28% 

13 PALAQAR 47.7% 49.2% 48.4% 50.4% 51.1% 

14 PALTEL 6.1% 5.2% 5.6% 4.9% 4% 

15 PEC 1.4% 1.3% 2.2% 2% 2% 

16 WASSEL 2.4% 2.4% 2.1% 1.8% 1.1% 
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17 WATANIYA 49.3% 57.1% 52.9% 53.1% 54.8% 

18 APIC 

مار
ستث

 ال

2.9% 4% 3.7% 3.3% 3.2% 

19 PADICO 1.6% 1.3% 1% 0.85% 0.75% 

20 PRICO 5% 3.6% 4% 3.3% 2.9% 

21 UCI 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% - 

 م( 2016 موقع البورصة الفلسطينية،المصدر:)
 ( يمكن للباحث أن يستنتج اآلتي:4.5من خالل الجدول رقم ) 
في  صول الشركاتمقارنة مع إجمالي أ ذات أهميةنسبة  شكلتاألصول غير الملموسة  -

القطاعات األربعة التي ظهرت فيها األصول غير الملموسة وهي )قطاع البنوك والخدمات 
 االستثمار(.  –الخدمات -الصناعة –المالية 

أعلى نسبة لألصول غير الملموسة مقارنة مع في  ألولىالمرتبة ا احتل قطاع الخدمات على -
ومن  ،(%73-%1هذا القطاع حيث تراوحت النسبة من ) داخلإجمالي أصول الشركات 

(، ومن ثم %5-%0.1حيث تراوحت النسبة من )ثم قطاع االستثمار في المرتبة الثانية 
(، وأخيرًا قطاع %0.8-%0.1قطاع الصناعة في المرتبة الثالثة حيث تراوحت النسبة من )

 (. %0.4-%0.01البنوك والخدمات المالية في المرتبة الرابعة من )
في قطاع البنوك والخدمات المالية كانت أعلى نسبة لألصول غير الملموسة مقارنة مع  -

-PIBC) التوالي:هي للبنوك التالية على م 2014-م2010عبر السنوات إجمالي األصول 
PCB-AIB-ISBK-BOP-TNB-QUDS-PSE.) 

في قطاع الصناعة كانت أعلى نسبة لألصول غير الملموسة مقارنة مع إجمالي األصول  -
 – BJPم هي للشركات التالية على التوالي:) 2014-م2010عبر السنوات 

PHARMACARE .) 
كانت أعلى نسبة لألصول غير الملموسة مقارنة مع إجمالي األصول  الخدماتفي قطاع  -

 – GCOMNFم هي للشركات التالية على التوالي:) 2014-م2010عبر السنوات 
WATANIYA-PALAQAR-PALTEL-WASSEL-PEC-NSC.)  
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كانت أعلى نسبة لألصول غير الملموسة مقارنة مع إجمالي األصول  االستثمارفي قطاع  -
- PRICO –APICم هي للشركات التالية على التوالي:) 2014-م2010عبر السنوات 
PADICO -UCI .) 

استعراضنا لنسبة األصول غير الملموسة مقارنة مع إجمالي األصول عبر السنوات  من خالل
في اإلجابة عن سؤال الدراسة مدى أهمية هذه الدراسة  يمكن أن نستنتجالمحددة في الدراسة، 

للشركات المدرجة الرئيسي وهو مدى اإلفصاح عن األصول غير الملموسة في التقارير المالية 
  وبالتالي إنعكاس هذه الشيء على تحقيق مصالح مستخدمي تلك التقارير. في بورصة فلسطين،

 حسب القطاعات لشركات عينة الدراسة تصنيف األصول غير الملموسة: 
  :والخدمات المالية  قطاع البنوكأولا 

 والخدمات الماليةغير الملموسة لشركات قطاع البنوك  األصولتصنيف يوضح : (4.6) جدول

 بالدوالر األمريكي( )المبالغ 2014 – 2010 للسنوات من

ركة
لش

ز ا
رم

 

صل 
 األ

نوع
 20

10
 20

11
 20

12
 20

13
 20

14
 

AIB 973,285 556,265 656,399 437,854 516,180  أنظمة وبرامج حاسب آلي 

BOP 3,226,098 2,121,676 1,656,459 1,418,672 1,371,862 برامج الحاسب اآللي 

ISBK 752,446 876,047 609,542 320,771 282,702 أنظمة وبرامج حاسب آلي 

PCB 376,412 332,303 351,475 298,296 290,694 أنظمة وبرامج حاسب آلي 

PIBC 923,894 929,027 1,032,738 1,062,295 1,053,887 أنظمة الحاسب اآللي 

PSE 
 أنظمة تداول وتحويل

 األوراق المالية
19,884 1,629 - - - 

QUDS  ع استئجار عقار فر
 27,769 29,533 31,296 33,058 34,820 طولكرم

TNB 
 أنظمة وبرامج الحاسوب+
مفتاحية خلو عقار 

 مستأجر
228,563 236,344 163,932 110,424 120,858 

 6,400,762 4,955,275 4,501,841 3,808,919 3,798,592 اإلجمالي 

 م( 2016 موقع البورصة الفلسطينية،المصدر:)
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 ( نستنتج 4.6من خالل الجدول رقم ) :اآلتي 

قطاع البنوك أعلى قيمة لألصول غير الملموسة في شركات  احتلتالتي شركات من ال -
: هي على الترتيبم 2014-م2010عبر السنوات المدرجة في البورصة والخدمات المالية 

(BOP-PIBC-AIB-ISBK-PCB-TNB-QUDS-PSE .) 

الملموسة المفصح عنها في قطاع البنوك والخدمات المالية تمثلت في: األصول غير  -
بنك -)أنظمة وبرامج الحاسب اآللي( والتي كانت في كاًل من البنك اإلسالمي العربي

-بنك االستثمار الفلسطيني-البنك التجاري الفلسطيني-البنك اإلسالمي الفلسطيني-فلسطين
م( والتي كانت في بنك القدس، )مفتاحية خلو استئجار عقار فرع طولكر )البنك الوطني، 

عقار مستأجر( والتي كانت في البنك الوطني، )أنظمة تداول وتحويل األوراق المالية( والتي 
 كانت في سوق فلسطين لألوراق المالية. 

ظهرت األصول غير الملموسة )أنظمة تداول وتحويل األوراق المالية( في شركة سوق  -
م ولم تظهر بعد ذلك في القوائم المالية 2011م،2010 واتية في سنفلسطين لألوراق المال

 لألعوام القادمة، ولم تفصح الشركة عن أي مصروف إطفاء للمبلغ أو تفسير لهذا الشيء.

لتوافر الكافي وذلك  ت المالية عالي ومن النوعمستوى اإلفصاح في قطاع البنوك والخدما -
المعلومات الجوهرية بشكل التي تتمثل في )متطلبات اإلفصاح في بورصة فلسطين و فيه 
برنامج -البيانات المالية المدققة مع كافة اإليضاحات-التقرير السنوي الموحد-يومي
ومن خالل استعراض التقارير المالية للشركات في فصاح االلكتروني(، وبهذا الشأن اإل

 -اآلتي: نستنتج والخدمات المالية قطاع البنوك 

سة أصولها غير الملمو  باإلفصاح عنكات المدرجة في هذا القطاع قامت جميع الشر  1-
 عليهااألصول واإلضافات تلك موضح فيها قيم في تقريرها السنوي بفقرة مستقلة ومفصلة 

بالقوائم المالية ولم تكتفي فقط  اإليضاحات المرفقةفي جانب باإلضافة إلى اإلطفاء وذلك 
 باإلفصاح عن قيمة تلك األصول. 

المعالجة المحاسبية لألصول غير الملموسة  الشركات في القطاع عنجميع ت أفصح-2
األصول غير وهي أن  المرفقة بالتقرير الماليالمحاسبية ات السياس وذلك في جانب
يتم الحصول عليها من خالل اإلندماج تقيد بالقيمة العادلة في تاريخ الملموسة التي 

التي يتم الحصول عليها من خالل طريقة  الحصول عليها. أما األصول غير الملموسة
 أخرى غير اإلندماج فيتم تسجيلها بالكلفة. 
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ضمن فقرة السياسات وذلك  ة إطفاء األصول غير الملموسةتم اإلفصاح عن طريق-3
إطفاء اإلصول غير الملموسة التي لها عمر زمني محدد خالل هذا وأنه يتم  المحاسبية

ة الدخل، أما األصول غير الملموسة التي عمرها الزمني العمر ويتم قيد اإلطفاء في قائم
في  يغير محدد فيتم مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ القوائم المالية ويتم تسجيل أي تدن

قيمتها في قائمة الدخل. ويتم إطفاء األصول غير الملموسة في شركات قطاع البنوك 
الحاسب اآللي( بطريقة القسط الثابت على  وبرامج )أنظمةوالخدمات المالية والتي تتمثل في 

أما األصول غير الملموسة )أنظمة  سنوات. 5-3والذي يتراوح بين العمر اإلنتاجي المتوقع 
 عنها تداول وتحويل األوراق المالية( التي ظهرت في شركة بورصة فلسطين فتم اإلفصاح

ائها بطريقة القسط الثابت بالتكلفة وأنه تم إطف تفي جانب السياسات المحاسبية أنها ظهر 
مفتاحية )وكذلك الحال مع  على مدى عمرها اإلنتاجي المتوقع دون اإلشارة إلى المدة.

 البنك-القدسالتي ظهرت ضمن األصول غير الملموسة لشركة )بنك  (استئجار عقار
  سط الثابت دون اإلشارة إلى المدة أيضًا.الوطني( فيتم إطفائها بطريقة الق

غ لألصل غير الملموس )مفتاحية خلو عقار مستأجر( ظهرت في شركة البنك هناك مبال4-
م ولم 2014-م2013م ولم تظهر بعد ذلك في السنوات 2012-م2010الوطني من سنة 

   سبب عدم ظهورها أو أنه تم إطفائها بالكامل. تفصح الشركة في اإليضاحات المرفقة عن 

 قطاع الصناعةاا: نيثا 
 غير الملموسة لشركات قطاع الصناعة  األصول نيفتصيوضح (: 4.7جدول )

 بالدوالر األمريكي( )المبالغ 2014 – 2010 لسنوات منل

ركة
لش

ز ا
رم

صل  
 األ

نوع
 

20
10

 20
11

 20
12

 20
13

 20
14

 

*BJP  83,011 80,937 69,524 36,173 32,468 تطويرالمصاريف 

JPHD* 
البحث  مصاريف

 782,698 644,718 298,605 363,158 398,769 التطوير

PHARMACARE 

مصاريف 
+حقوق التطوير

 371,202 62,741 - - - تسويق
 1,236,911 788,396 368,129 399,331 431,237 اإلجمالي 

 م( 2016 موقع البورصة الفلسطينية،المصدر:)

ر وتم تحويلها لعملة الدوالر حسب الدينا ،التقارير المالية المنشورة للشركة بعمالت الشيكل (*
 (. 31/12في تاريخ  صرف القوائم الماليةسعر 



62 
 

 ( اآلتي: يمكن أن نستنتج  4.7)من خالل الجدول رقم 

 الصناعةمن الشركات التي احتلت أعلى قيمة لألصول غير الملموسة في شركات قطاع  -
-JPHD-BJP) م هي على الترتيب:2014-م2010المدرجة في البورصة عبر السنوات 

PHARMACARE .) 

مصاريف البحث ) :تمثلت في الصناعةاألصول غير الملموسة المفصح عنها في قطاع  -
بيت جاال لصناعة  شركة-الطبيةشركة القدس للمستحضرات ( والتي كانت في والتطوير
والتي ظهرت في شركة دار الشفاء  دار الشفاء لصناعة األدوية، )حقوق تسويق( شركة-األدوية

 لصناعة األدوية. 

في  البحث والتطوير( )مصاريف أفصحت عن( JPHDشركة القدس للمستحضرات الطبية) -
ولم  ولم تفصح عنها ضمن قائمة األصول الدخل،ضمن المصاريف في قائمة  تقريرها السنوي

في ومعالجتها أيضًا أشارت إلى الشهرة  على الرغم من أنها ،تعترف بها كأصول غير ملموسة
 في القوائم المالية. دون اإلفصاح عن أي قيم ماليةاإليضاحات جانب 

قامت جميع الشركات المدرجة في قطاع الصناعة باإلفصاح عن أصولها غير الملموسة في  -
تقريرها السنوي بفقرة مستقلة ومفصلة وذلك في جانب اإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية ولم 

، باستثناء شركة القدس للمستحضرات الطبية التي ألصولتكتفي فقط باإلفصاح عن قيمة تلك ا
 تم اإلشارة إليها في بند سابق. 

عن المعالجة المحاسبية لألصول دون استثناء الشركات في قطاع الصناعة جميع أفصحت  -
طفائها في جانب السياسات المحاسبية المرفقة بالتقارير المالية.   غير الملموسة وا 
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  الخدماتثالثاا: قطاع 

 غير الملموسة لشركات قطاع الخدمات  األصول تصنيفيوضح (: 4.8) جدول

 بالدوالر األمريكي(  المبالغ) م2010عام لل

 

 م( 2016 موقع البورصة الفلسطينية،المصدر:)

ها لعملة الدوالر األمركي وتم تحويلالمالية المنشورة للشركة بعملة الدينار األردني  *)التقارير
 (. 31/12 القوائم المالية فيحسب سعر صرف 

  يمكن أن نستنتج اآلتي 4.8)رقم )من خالل الجدول: 

احتلت )تكاليف الرخصة والخطوط( كأصل غير ملموس في المرتبة األولى بأعلى قيمة بمبلغ  -
موبايل الوطنية -في شركة مجموعة اإلتصاالت الفلسطينية ظهرت($ والتي 182,953,772)

($ والتي ظهرت في مركز نابلس 28,068,388بينما احتلت ) الشهرة( المرتبة الثانية بقيمة )
الشركة الفلسطينية للتوزيع والدعم اللوجيستي أما  -مجموعة اإلتصاالت الفلسطينية -التخصصي

ظهرت ( والتي 35,000احتلت )مفتاحية معرض( كأصل غير ملموس المرتبة األخيرة بقيمة )
 .في شركة جلوبال كوم لإلتصاالت

( WASSELظهرت أصول غير ملموسة تحت مسمى )موجودات أخرى( في شركة ) -
 أفصحت عنها في اإليضاحات المرفقة بأنها )خلو محالت تجارية في األردن وفلسطين(.

أصول ( PALTELظهرت ضمن األصول غير الملموسة لشركة اإلتصاالت الفلسطينية ) -
 لم تفصح الشركة عن طبيعتها في جانب اإليضاحات المرفقة.بقيمة مالية خرى( أة )غير ملموس
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أفصحت الشركات في قطاع الخدمات عن أصولها غير الملموسة في فقرة مستقلة ومفصلة  -
 في جانب اإليضاحات تتضمن تكلفة األصل واإلضافات واإلطفاء خالل العام.

بند الشهرة لألصول غير الملموسة وخصوصًا أفصحت الشركات عن المعالجة المحاسبية  -
والتي تمت اإلفصاح عنها ضمن جانب السياسات المحاسبية في جانب اإليضاحات المرفقة 

 بالقوائم المالية. 

 األصول غير الملموسة لشركات قطاع الخدمات  تصنيفيوضح (: 4.9جدول )

 )المبالغ بالدوالر األمريكي(  م2011عام لل

 

 م( 2016 لبورصة الفلسطينية،موقع االمصدر:)

*)التقارير المالية المنشورة للشركة بعملة الدينار األردني وتم تحويلها لعملة الدوالر األمركي 
 (. 31/12حسب سعر صرف القوائم المالية في 

  يمكن أن نستنتج اآلتي 4.9)رقم )من خالل الجدول: 

لرخصة والخطوط( كأصل غير ملموس في المرتبة األولى بأعلى قيمة بمبلغ احتلت )تكاليف ا -
موبايل الوطنية -في شركة مجموعة اإلتصاالت الفلسطينية ظهرت($ والتي 168,979,790)

في مركز نابلس  ظهرت($ والتي 26,556,051بينما احتلت ) الشهرة( المرتبة الثانية بقيمة )
الشركة الفلسطينية للتوزيع والدعم اللوجيستي أما  -طينيةمجموعة اإلتصاالت الفلس -التخصصي

( والتي ظهرت 35,000احتلت )مفتاحية معرض( كأصل غير ملموس المرتبة األخيرة بقيمة )
في شركة جلوبال كوم لإلتصاالت، والتي لم يتغير مبلغها عبر السنوات ولم تفصح الشركة عن 

 أي مصروف إطفاء لهذا األصل.  
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صول غير الملموسة لشركة جلوبال لالتصاالت على العمر المقدر باالستفادة يتم إطفاء األ -
 ( سنة بطريقة القسط الثابت.20منها )

باإلفصاح عن إطفاء الشهرة في  الجراحي التخصصيمركز نابلس  (NSC)قامت شركة  -
بطريقة  5%سنة بواقع  20)جانب السياسات المحاسبية فقط وأنه يتم إطفائها على مدى )

مستقل بشكل عن بند الشهرة سط الثابت من قيمتها عند التأسيس، ولكنها لم تفصح الق
  ومفصل في جانب اإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية.

)حق تم اإلفصاح عن األصول غير الملموسة في شركة بال عقار والتي تمثلت في  -
في جانب  وذلك وكذلك عن المعالجة المحاسبية استئجار مجمع نابلس التجاري المجمع(

يكون عن اإلطفاء والذي أيضًا اإليضاحات بشكل مستقل ومفصل، كما أنه تم اإلفصاح 
المرفقة في جانب السياسات المحاسبية  باستخدام طريقة القسط الثابتسنة  20على مدة 

 بالتقارير المالية. 

م توزيع القيمة تم اإلفصاح عن تدني قيمة الشهرة في مجموعة اإلتصاالت الفلسطينية وأنه يت -
الدفترية للشهرة الناتجة عن شركات تابعة على وحدتيين منتجتين للنقد والالتي تمثالن أيضًا 

كما  قطاع الخدمات الرقمية(. –قطاعات أعمال المجموعة )قطاع الخدمات الالسلكية 
( أصول PALTELظهرت ضمن األصول غير الملموسة لشركة اإلتصاالت الفلسطينية )

 خرى( لم تفصح الشركة عن طبيعتها في جانب اإليضاحات المرفقة.أ) غير ملموسة

  عن أصولها غير الملموسة والتي تتمثل في        لكهرباءلالشركة الفلسطينية أفصحت  -
لى المعالجة المحاسبية وطريقة  –المساعدات الحكومية ) حق استخدام محوالت الطاقة( وا 

ية المتبعة في جانب اإليضاحات المرفقة بالقوائم اإلطفاء وذلك في فقرة السياسات المحاسب
  المالية. 

أفصحت الشركة ظهرت أصول غير ملموسة أخرى في مجموعة واصل للدعم اللوجستسي  -
حالت تجارية في األردن وفلسطين( في جانب اإليضاحات المرفقة عنها أنها تمثل )خلو م

لشهرة واحتساب التدني لها بية لالمعالجة المحاسبالقوائم المالية، كما تم اإلفصاح عن 
 في السياسات المحاسبية المتبعة في جانب اإليضاحات. واإلطفاء لألصول غير الملموسة 
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 األصول غير الملموسة لشركات قطاع الخدمات  تصنيفيوضح (: 4.10جدول )

 )المبالغ بالدوالر األمريكي(  م2012عام لل

 

 م( 2016 موقع البورصة الفلسطينية،المصدر:)

*)التقارير المالية المنشورة للشركة بعملة الدينار األردني وتم تحويلها لعملة الدوالر األمركي 
 (. 31/12حسب سعر صرف القوائم المالية في 

  يمكن أن نستنتج اآلتي 4.10)رقم )من خالل الجدول: 

ير ملموس في المرتبة األولى بأعلى قيمة بمبلغ احتلت )تكاليف الرخصة والخطوط( كأصل غ -
 الوطنية موبايل-الفلسطينية($ والتي وجدت في شركة مجموعة اإلتصاالت 158,219,988)

($ والتي تمثلت في مركز نابلس 26,450,395بينما احتلت ) الشهرة( المرتبة الثانية بقيمة )
أما  ينية للتوزيع والدعم اللوجيستيالشركة الفلسط -مجموعة اإلتصاالت الفلسطينية -التخصصي

( والتي ظهرت 35,000احتلت )مفتاحية معرض( كأصل غير ملموس المرتبة األخيرة بقيمة )
لإلتصاالت، والتي لم يتغير مبلغها عبر السنوات ولم تفصح الشركة عن  في شركة جلوبال كوم

 أي مصروف إطفاء لهذا األصل.  

أفصحت عن أصول غير ( WASSEL)عم اللوجيستي الشركة الفلسطينية للتوزيع والد -
ملموسة أخرى في جانب اإليضاحات وأشارت إليها في أنها تمثل خلو محالت تجارية في 

 األردن وفلسطين، وحقوق استخدام، وأصول غير ملموسة أخرى لم تفصح عن طبيعتها.
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أصول ( PALTELظهرت ضمن األصول غير الملموسة لشركة اإلتصاالت الفلسطينية ) -
 غير ملموسة )اخرى( لم تفصح الشركة عن طبيعتها في جانب اإليضاحات المرفقة.

 األصول غير الملموسة لشركات قطاع الخدمات  تصنيفيوضح (: 4.11جدول )

 )المبالغ بالدوالر األمريكي(  م2013عام لل
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GCOM - - - - 3,318,564 - - - 

NSC* 56,700 - - - - - - - 

PALAQ* - - - 2,300,296 - - - - 

PALTEL* 24,342,736 4,648,801 16,750,353 - - - - 170,663 

PEC - - - - - 2,301,877 - - 

WASSEL* 250,677 - - - - - - 72,599 

WATANI - 142,858,073 - - - - 5,592,306  

 243,262 5,592,306 2,301,877 3,318,564 2,300,296 16,750,353 147,506,874 24,650,113 اإلجمالي 

 م( 2016 موقع البورصة الفلسطينية،المصدر:)

*)التقارير المالية المنشورة للشركة بعملة الدينار األردني وتم تحويلها لعملة الدوالر األمركي 
 (. 31/12حسب سعر صرف القوائم المالية في 

  يمكن أن نستنتج اآلتي 4.11)رقم )من خالل الجدول: 

بأعلى قيمة بمبلغ  احتلت )تكاليف الرخصة والخطوط( كأصل غير ملموس في المرتبة األولى -
موبايل الوطنية -($ والتي وجدت في شركة مجموعة اإلتصاالت الفلسطينية147,506,874)

($ والتي تمثلت في مركز نابلس 24,650,113بينما احتلت )الشهرة( المرتبة الثانية بقيمة )
 .تيالشركة الفلسطينية للتوزيع والدعم اللوجيس -مجموعة اإلتصاالت الفلسطينية -التخصصي

األصول غير الملموسة  م عن قيم2013في عام ( GCOMNFشركة جلوبال )أفصحت  -
عة هذه األصول كالسنوات لم تفصح عن طبي المرفقة ولكن في اإليضاحاتومصاريف اإلطفاء 

 السابقة.



71 
 

فصل ملم تفصح عن بند الشهرة بشكل ( NSCشركة مركز نابلس الجراحي التخصصي) -
نما  ارة إلى المعالجة المحاسبيةبالقيمة واإلطفاء أو اإلش في جانب السياسات المحاسبية المرفقة وا 

وأنها تطفئ على مدى عشرون سنة اكتفت فقط بفقرة في التوضيحات حول طريقة إطفاء الشهرة 
 بطريقة القسط الثابت من قيمتها عند التأسيس. 5%بواقع 

( أصول PALTELية )ظهرت ضمن األصول غير الملموسة لشركة اإلتصاالت الفلسطين -
 غير ملموسة )اخرى( لم تفصح الشركة عن طبيعتها في جانب اإليضاحات المرفقة.

أفصحت عن أصول غير ( WASSEL)الشركة الفلسطينية للتوزيع والدعم اللوجيستي  -
ملموسة أخرى في جانب اإليضاحات وأشارت إليها في أنها تمثل خلو محالت تجارية في 

ملموسة أخرى لم تفصح عن طبيعتها. كما  ق استخدام، وأصول غيراألردن وفلسطين، وحقو 
للشهرة أنها أفصحت عن بند الشهرة أنها شهرة شراء شركات تابعة، وأنه تم توزيع القيمة الدفترية 

الناتجة عن شراء شركات تابعة على الوحدات المنتجة للنقد في المجموعة وهي بشكل رئيسي: 
  لتأجير التمويلي، وقطاع الخدمات اللوجستية.قطاع األمن، قطاع التأجير وا

 األصول غير الملموسة لشركات قطاع الخدمات  تصنيفيوضح (: 4.12جدول )

 )المبالغ بالدوالر األمريكي(  م2014عام لل

ركة
لش

ز ا
رم

 

رة 
شه

ال
 

صة 
لرخ

ف ا
كالي

ت
وط

خط
وال

ام  
خد

ست
ق ا

حقو
ية 

ضوئ
ف ال

ألليا
ا

 

ار 
تئج

اس
ق 

ح
س 

نابل
مع 

مج
مع

مج
ي ال

جار
الت

ات  
مجي

 بر
ات

نص
م

ي  
ة ف

شرك
ق ال

ح
ت 

حول
م م

خدا
ست

ا
قة 

لطا
ا

ب  
سو

 حا
مة

أنظ
 

رى 
أخ

 

GCOM - - - - 3,321,932 - - - 

NSC* 37,800 - - - - - - - 

PALAQ* - - - 2,123,839 - - - - 

PALTEL* 24,342,736 3,094,499 15,039,492 - - - - 149,506 

PEC - - - - - 2,080,294 - - 

WASSEL
* 

165,728 - - - - - - 26,821 

WATANI - 133,699,263 - - - - 13,152,778  

 176,327 13,152,778 2,080,294 3,321,932 2,123,839 15,039,492 136,793,762 24,546,264 اإلجمالي 

 م( 2016 موقع البورصة الفلسطينية،المصدر:)

المنشورة للشركة بعملة الدينار األردني وتم تحويلها لعملة الدوالر األمركي  *)التقارير المالية
 (. 31/12 تاريخ حسب سعر صرف القوائم المالية في



70 
 

  يمكن أن نستنتج اآلتي 4.12)رقم )من خالل الجدول: 

احتلت )تكاليف الرخصة والخطوط( كأصل غير ملموس في المرتبة األولى بأعلى قيمة بمبلغ  -
موبايل الوطنية -والتي وجدت في شركة مجموعة اإلتصاالت الفلسطينية $( 136,793,762)

والتي تمثلت في مركز نابلس  $( 24,546,264بينما احتلت )الشهرة( المرتبة الثانية بقيمة )
 الفلسطينية للتوزيع والدعم اللوجيستي. الشركة-الفلسطينيةاإلتصاالت  مجموعة-التخصصي

عن أصولها غير الملموسة كقيمة دون اإلفصاح  (GCOMNF)وم أفصحت شركة جلوبال ك -
( في 38كما أفصحت عن استخدام المعيار المحاسبي الدولي رقم )عن طبيعة هذه األصول، 
 تقييم أصولها غير الملموسة.

( لم تفصح عن بند الشهرة بشكل مفصل NSCشركة مركز نابلس الجراحي التخصصي) -
نما  بالقيمة واإلطفاء أو اإلشارة إلى المعالجة المحاسبية في جانب السياسات المحاسبية المرفقة وا 

اكتفت فقط بفقرة في التوضيحات حول طريقة إطفاء الشهرة وأنها تطفئ على مدى عشرون سنة 
 بطريقة القسط الثابت من قيمتها عند التأسيس. 5%بواقع 

( أصول PALTEL)ظهرت ضمن األصول غير الملموسة لشركة اإلتصاالت الفلسطينية  -
 غير ملموسة )اخرى( لم تفصح الشركة عن طبيعتها في جانب اإليضاحات المرفقة.

  التغير م يالحظ 2014-م2010من خالل تحليل الجداول في قطاع الخدمات عبر السنوات
تناقص قيمة األصول غير الملموسة وذلك نتيجة مصاريف في القيم المفصح عنها وذلك ل

 يقدر عمرها الزمني بفترة محددة حسب العمر اإلنتاجي المتوقع.اإلطفاء لألصول التي 
 قطاع الستثماراا: رابع 

 الستثماراألصول غير الملموسة لشركات قطاع ا تصنيفيوضح  :(4.13) جدول

 )المبالغ بالدوالر األمريكي(  م2010عام لل

 حق استئجار عالمات تجارية  الشهرة  رمز الشركة
خدمات في محطات 

 رىأخ الباص

APIC 5,572,653 - - - - 

PADICO 3,516,000 - 370,000 6,361,000 - 

PRICO* - - - 6,218,592 - 

UCI - - - - 214,402 
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خدمات في محطات  حق استئجار عالمات تجارية  الشهرة  رمز الشركة
 رىأخ الباص

 214,402 12,579,592 370,000 - 9,088,653 اإلجمالي 
 م( 2016 موقع البورصة الفلسطينية،المصدر:)

ية المنشورة للشركة بعملة الدينار األردني وتم تحويلها لعملة الدوالر األمركي *)التقارير المال
 (. 12/31 القوائم المالية في تاريخحسب سعر صرف 

 ( 4.13من خالل الجدول رقم )يتضح لنا اآلتي: 

أعلى قيمة لألصول غير الملموسة في المرتبة األولى حيث بلغت  PADICOاحتلت شركة  -
 حق-الشهرة-الباصوالتي تمثلت في )خدمات في محطات  $ (10,247,000)القيمة مبلغ 

حيث بلغت القيمة مبلغ  PRICOوتليها في المرتبة الثانية شركة  استئجار عقار(،
أما ادني شركة في قيمة  في محطات الباص(، خدمات)في والتي تمثلت  $(6,218,592)

حيث بلغت  UCIة هي شركة األصول غير الملموسة المفصح عنها واحتلت المرتبة األخير 
 .والتي لم تفصح الشركة عن طبيعتها $(214,402)القيمة مبلغ  

( شركة االتحاد لإلعمار واالستثمار أفحصت عن أصول غير ملموسة بقيمة UCIشركة ) -
دوالر ضمن أصولها، ولكن لم تفصح بجانب اإليضاحات المرفقة عن طبيعة  214,402))

نه يتم إطفاء أ إكتفت باإلشارة إلىفقط و الخاص بها، وال حساب اإلطفاء هذه األصول 
األصول غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد على العمر اإلنتاجي المقدر، ويتم 

 مراجعة فترة اإلطفاء مع العمر اإلنتاجي المحدد في نهاية كل عام. 

ف اإلطفاء يالحظ تناقص قيمة األصول غير الملموسة خالل السنوات وذلك نتيجة مصاري -
  ددة حسب العمر اإلنتاجي المتوقع.عمرها الزمني بفترة محيقدر لألصول التي 

 االستثمارقطاع األصول غير الملموسة لشركات  تصنيفيوضح  :(4.14جدول )

 )المبالغ بالدوالر األمريكي( م2011عام ل 

خدمات في محطات  حق استئجار عالمات تجارية  الشهرة  رمز الشركة
 ىأخر  الباص

APIC 5,592,842 2,272,421 - - - 

PADICO 3,516,000 - 324,000 5,375,000 - 

PRICO* - - - 4,882,274 - 
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خدمات في محطات  حق استئجار عالمات تجارية  الشهرة  رمز الشركة
 ىأخر  الباص

UCI - - - - 148,402 

 148,402 10,257,274 324,000 2,272,421 9,108,842 اإلجمالي 
 م( 2016 موقع البورصة الفلسطينية،المصدر:) -

)التقارير المالية المنشورة للشركة بعملة الدينار األردني وتم تحويلها لعملة الدوالر األمركي * -
 (. 12/31حسب سعر صرف القوائم المالية في تاريخ 

 ( يتضح لنا اآلتي:4.14من خالل الجدول رقم ) 

أعلى قيمة لألصول غير الملموسة في المرتبة األولى  (PADICO) بديكو احتلت شركة -
-والتي تمثلت في )خدمات في محطات الباص $ (9,215,000)بلغت القيمة مبلغ حيث 
القيمة بلغت  حيث APICشركة وتليها في المرتبة الثانية  حق استئجار عقار(،-الشهرة

ما ، العالمات التجارية( أ)الشهرةوحيث تمثلت أصولها غير الملموسة في  (7,865,263)$
لموسة المفصح عنها واحتلت المرتبة األخيرة هي دني شركة في قيمة األصول غير المأ

 .والتي لم تفصح الشركة عن طبيعتها $(148,402)حيث بلغت القيمة مبلغ   UCIشركة 

( عن أصولها غير الملموسة التي تمثلت في الشهرة الناتجة APICأفصحت شركة أيبك ) -
وقيمة اتها التابعة، جديدة بقيمة تفوق القيمة الدفترية للسهم في بعض شرك أسهمعن شراء 

العالمات التجارية المشتراه من شركات األغذية المتميزة لشركة سنيورة للصناعات الغذائية 
ورسوم نقل ملكيتها وذلك في فقرة مستقلة في جانب اإليضاحات المرفقة )شركة تابعة( 
 بالقوائم المالية.

الحق لتي تمثلت في باإلفصاح عن أصولها غير الملموسة وا (PRICOة بريكو)قامت شرك -
في فرض رسوم مقابل الخدمات العامة المقدمة لغرض إتفاقيات إمتياز تقديم خدمات في 
محطات الباص وطريقة إحتساب اإلطفاء بشكل تام ومفصل وذلك في جانب اإليضاحات 

 المرفقة بالقوائم المالية.

موسة بقيمة شركة االتحاد لإلعمار واالستثمار أفحصت عن أصول غير مل (UCIشركة ) -
دوالر ضمن أصولها، ولكن لم تفصح بجانب اإليضاحات المرفقة عن طبيعة  148,402))

هذه األصول وال حساب اإلطفاء الخاص بها، وفقط إكتفت باإلشارة إلى أنه يتم إطفاء 
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األصول غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد على العمر اإلنتاجي المقدر، ويتم 
 .فاء مع العمر اإلنتاجي المحدد في نهاية كل عاممراجعة فترة اإلط

وذلك  م مقارنة بالعام السابق،2011يالحظ تناقص قيمة األصول غير الملموسة خالل سنة  -
نتيجة مصاريف اإلطفاء لألصول التي يقدر عمرها الزمني بفترة محددة حسب العمر 

  اإلنتاجي المتوقع.
 االستثمارقطاع موسة لشركات األصول غير المل تصنيفيوضح  :(4.15جدول )

 )المبالغ بالدوالر األمريكي( م2012عام ل 

خدمات في محطات  حق استئجار عالمات تجارية  الشهرة  رمز الشركة
 أخرى الباص

APIC 5,635,021 2,273,171 - - - 

PADICO 3,516,000 - 279,000 4,080,000 - 

PRICO* 2,225,478 - 277,913 3,927,279 - 

UCI - - - - 82,358 

 82,358 8,007,279 556,913 2,273,171 11,376,499 اإلجمالي 
 م( 2016 موقع البورصة الفلسطينية،المصدر:) -

*)التقارير المالية المنشورة للشركة بعملة الدينار األردني وتم تحويلها لعملة الدوالر األمركي  -
 (. 12/31م المالية في تاريخ حسب سعر صرف القوائ

 ( يتضح لنا اآلتي:4.15من خالل الجدول رقم ) 

أعلى قيمة لألصول غير الملموسة في المرتبة األولى حيث بلغت  APICاحتلت شركة  -
وتليها في  عالمات تجارية(،-والتي تمثلت في )الشهرة $ (7,908,192)القيمة مبلغ 

والتي تمثلت  $ (7,875,000)لقيمة مبلغ حيث بلغت ا PADICOالمرتبة الثانية شركة 
ما ادني شركة في قيمة أ في محطات الباص(، خدمات-استئجارحق  –الشهرة )في 

حيث بلغت  UCIاألصول غير الملموسة المفصح عنها واحتلت المرتبة األخيرة هي شركة 
 .والتي لم تفصح الشركة عن طبيعتها $((82,358القيمة مبلغ  

عن أنها لم تقم بإطفاء الشهرة على مدى سنوات الدراسة  (PADICO)أفصحت شركة بديكو -
نما يتم إجراء دراسة لوجود تدني في قيمتها بشكل سنوي سواء بصورة فردية أو على  وا 
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الوحدات المنتجة للنقد وذلك في فقرة أهم السيسات المحاسبية المتبعة في جانب مستوى 
 اإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية. 

 الستثمار األصول غير الملموسة لشركات قطاع ا تصنيفيوضح  :(4.16)جدول 

 )المبالغ بالدوالر األمريكي( م2013عام ل

خدمات في محطات  حق استئجار عالمات تجارية  الشهرة  رمز الشركة
 أخرى الباص

APIC 5,635,021 2,273,171 - - - 

PADICO 3,516,000 - 233,000 3,132,000 - 

PRICO* 2,228,621 - 231,918 2,983,071 - 

UCI - - - - 46,915 

 46,915 6,115,071 464,918 2,273,171 11,379,642 اإلجمالي 
 م( 2016 موقع البورصة الفلسطينية،المصدر:) -

الدوالر األمركي *)التقارير المالية المنشورة للشركة بعملة الدينار األردني وتم تحويلها لعملة  -
 (. 12/31حسب سعر صرف القوائم المالية في تاريخ 

 ( يتضح لنا اآلتي:4.16من خالل الجدول رقم ) 

أعلى قيمة لألصول غير الملموسة في المرتبة األولى حيث بلغت  APICاحتلت شركة  -
بة وتليها في المرت عالمات تجارية(،-والتي تمثلت في )الشهرة $(7,908,192)القيمة مبلغ 
الشهرة )والتي تمثلت في  $((6,881,000حيث بلغت القيمة مبلغ  PADICOالثانية شركة 

ما ادني شركة في قيمة األصول غير أ في محطات الباص(، خدمات-استئجارحق  –
حيث بلغت القيمة مبلغ   UCIالملموسة المفصح عنها واحتلت المرتبة األخيرة هي شركة 

 .ة عن طبيعتهاوالتي لم تفصح الشرك $(46,915)
 الستثمار ا األصول غير الملموسة لشركات قطاع تصنيفيوضح  :(4.17)جدول 

 )المبالغ بالدوالر األمريكي( م2014عام ل

 حق استئجار عالمات تجارية  الشهرة  رمز الشركة
خدمات في محطات 

 أخرى الباص

APIC 5,635,021 2,273,171 - - - 

PADICO 3,516,000 - 187,000 2,557,000 - 



76 
 

خدمات في محطات  حق استئجار عالمات تجارية  الشهرة  رمز الشركة
 أخرى الباص

PRICO* 2,228,621 - 185,793 2,411,709 - 

UCI - - - - - 

 - 4,968,709 372,793 2,273,171 11,379,642 اإلجمالي 
 م( 2016 موقع البورصة الفلسطينية،المصدر:)

ها لعملة الدوالر األمركي *)التقارير المالية المنشورة للشركة بعملة الدينار األردني وتم تحويل -
 (. 12/31حسب سعر صرف القوائم المالية في تاريخ 

 ( يتضح لنا اآلتي:4.17من خالل الجدول رقم ) 

أعلى قيمة لألصول غير الملموسة في المرتبة األولى حيث بلغت  APICاحتلت شركة  -
في المرتبة  وتليها عالمات تجارية(،-والتي تمثلت في )الشهرة $(7,908,192)القيمة مبلغ 
الشهرة )والتي تمثلت في  $(6,260,000)حيث بلغت القيمة مبلغ  PADICOالثانية شركة 

 .في محطات الباص خدمات-استئجارحق  –

( نهائيًا على الرغم من UCIفي شركة االتحاد لالعمار)لم تظهر األصول غير الملموسة  -
ركة عن إطفاء المبلغ أو م ولم تفصح الش2013($ في العام السابق 46,915وجود مبلغ )

 سبب عدم ظهور أية أصول غير ملموسة في القوائم المالية في جانب األصول.

 

 
 
 



77 
 

 
 

 الفصل الخامس
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 الفصل الخامس: النتائج والتوصيات

 النتائج: :5.1

للشركات ة الموحدة وتحليل نتائج الدراسة التطبيقية التي أجريت على القوائم الماليبعد عرض 
األصول غير الملموسة مدى اإلفصاح عن بفيما يتعلق  الفلسطينية المدرجة في بورصة فلسطين

 :التي تم التوصل إليها وذلك على النحو التاليالنتائج ن تلخيص أهم كيم
هي في قوائمها المالية عن األصول غير الملموسة التي أفصحت قطاعات البورصة  -1

ولم تظهر أي أصول غير  ( ،الصناعة –االستثمار  -الخدمات –ت المالية )البنوك والخدما
  ملموسة في قطاع التأمين.

الشركات المدرجة في بورصة فلسطين بمتطلبات اإلفصاح المتبعة في البورصة معظم التزام -2
 –فقة اإليضاحات المر  –التقارير المالية السنوية  –والمتمثلة في )المعلومات اليومية الجوهرية 

 اإلفصاح اإللكتروني(. 

عبر السنوات كانت أعلى نسبة لألصول غير الملموسة مقارنة مع إجمالي األصول الكلية  -3
البنوك -الصناعة-االستثمار-)الخدماتم في القطاعات التالية على الترتيب 2014-م2010

على أعلى النسب التالية على الترتيب  شركات قطاع الخدماتحيث احتلت  ،( والخدمات المالية
-GCOMNF – WATANIYA-PALAQAR-PALTEL-WASSEL-PEC) :وهي

NSC )، الترتيب على  شركات قطاع االستثمار التي احتلت أعلى نسبة هي أما: (PRICO 
–APIC -PADICO -UCI )،  بينما شركات قطاع الصناعة التي احتلت أعلى نسبة فهي

كات قطاع البنوك والخدمات المالية وأما شر  ،( BJP – PHARMACARE) :الترتيب على 
-PIBC-PCB-AIB-ISBK-BOP-TNB) :الترتيب التي احتلت أعلى نسبة هي على 

QUDS-PSE.) 

األصول غير الملموسة المفصح عنها في قطاع البنوك والخدمات المالية تمثلت في: )أنظمة 4-
 بنك-فلسطين بنكفي أعلى قيمة لها على الترتيب وبرامج الحاسب اآللي( والتي كانت 

البنك التجاري -الفلسطيني البنك االسالمي-البنك اإلسالمي العربي-االستثمار الفلسطيني
في بنك أعلى قيمة لها استئجار عقار فرع طولكرم( والتي كانت )البنك الوطني، -الفلسطيني

 في البنك الوطني، )أنظمةأعلى قيمة لها القدس، )مفتاحية خلو عقار مستأجر( والتي كانت 
 في سوق فلسطين لألوراق المالية.  أعلى قيمة لها تداول وتحويل األوراق المالية( والتي كانت
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شركات قطاع الخدمات عن أصولها غير الملموسة في قوائم مستقلة أفصحت معظم  5-
ومفصلة، كما أشارت إلى المعالجة المحاسبية لتلك األصول ومصاريف إطفائها في اإليضاحات 

( NSCباستثناء بعض الشركات مثل )ئم في جانب السياسات المحاسبية المتبعة، المرفقة بالقوا
لم يفصح عن أصل )الشهرة( في قوائم مستقلة ومفصلة مركز نابلس الجراحي التخصصي الذي 

موبايل الوطنية(  -واكتفى بفقرة في جانب اإليضاحات، وكذلك شركات )اإلتصاالت الفلسطينية
المالية  هاالتي ظهرت في قوائم ولها غير الملموسة )األخرى(التي لم تفصح عن طبيعة أص

 لم تفصح عن مصروف اإلطفاء ألصولها غير الملموسة.وشركة جلوبال كوم التي 
شركات قطاع  تكاليف الرخصة والخطوط( في –احتلت األصول غير الملموسة )الشهرة  -6

قيمة عبر سنوات الدراسة مقارنة  موبايل الوطنية( على أعلى -الفلسطينية )اإلتصاالتالخدمات 
 باألصول غير الملموسة األخرى.

ستثمار والتنمية شركة فلسطين لإل ،الشركة الفلسطينية العربية لالستثمار )ايبك( أفصحت -7
 طبيعة أصولهاعن في قطاع االستثمار ( العقاري )بريكوشركة فلسطين لإلستثمار  ،)بديكو(

ن اإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية باستثناء شركة بشكل مستقل ومفصل ضمغير الملوسة 
(  التي لم تفصح عن طبيعة أصولها غير الملموسة، وكذلك عن UCIاالتحاد لالعمار)

 م.2014مصروف اإلطفاء في سنة 
 –الحق في خدمات الباص  -الشهرة)االستثمار احتلت األصول غير الملموسة في قطاع  -8

  قيمة مفصح عنها في القوائم المالية للشركات.  عالمات التجارية( على أعلى
م( لجميع 2014-م2010أثر اإلفصاح عن األصول غير الملموسة عبر سنوات الدراسة ) -9

القطاعات على بيان مدى التغير في قيم تلك األصول والناتج عن مصروف اإلطفاء لهذه 
 األصول.

غير الملموسة ضمن  أصولها نأفصحت عوالتي في البورصة الشركات المدرجة  اتبعت10-
في معالجتها لألصول غير الملموسة واإلفصاح عن  لمعايير المحاسبية الدوليةا قوائمها المالية

 .ذلك ضمن السياسات المحاسبية الموضحة في جانب اإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية
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 التوصيات :5.2

 لباحث يقترح التوصيات التالية:في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة فإن ا
فلسطين باإلفصاح عن أصولها غير الملموسة  بورصةالشركات المدرجة في  إلتزامضرورة  -1

بحيث ال يمكن تضليل مستخدمي تلك القوائم من  ومستقل، ضمن القوائم المالية بشكل واضح
 مساهمين ومستثمرين وغيرهم.

ة باإلفصاح عن المعالجة المحاسبية ألصولها ضرورة إلتزام الشركات المدرجة في البورص-2
غير الملموسة ومصروف اإلطفاء وذلك في جانب السياسات المحاسبية المتبعة ضمن 

 اإليضاحات المرفقة بالقوائم.
ات اإلفصاح المتبعة بمتطلبعلى اإللتزام لشركات المدرجة لديها جميع ادارة البورصة إحث  -3

 لديها.متعاملين مما يخدم المستثمرين والداخلها 
اهتمام الجهات والمؤسسات المهنية المحلية بجانب األصول غير الملموسة من حيث العمل 4-

على تطوير معايير محاسبية محلية تساعد المحاسبين والمهتمين في معالجة األصول غير 
 الفلسطينية.الملموسة للشركات 

األصول غير الملموسة  بجانب تمن جامعات وكلياالمحلية اهتمام المؤسسات األكاديمية -5
 وخصوصًا بالجانب التطبيقي وما يتعلق بها من معايير. ضمن مناهجها األكاديمية، 
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