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 :المستخلص
إذ إن هذه األهمية أدت إلى القيام دراسات عدة   من التطورات الحالية والمستقبلية المهمة  العمالت الرقمية  ُتعد   

ومن هنا  ،  موضوع معاصر ومستقبلي  ابوصفه  هنالك دراسة صريحة لبيان تأثيرها على المحاسبةلها ولكن لم تكن  
 . تأثير العمالت الرقمية على أهداف القوائم المالية للبحث في جاءت هذه الدراسة

سليط وكذلك ت ،أنواعها وخصائصها وأشكالها الوقوف علىو  إلى التعرف على العمالت الرقمية البحث  يهدف 
هذه الخصائص بيان تأثير العمالت الرقمية على    ، وأخيرا  الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبيةالضوء على  

 . للبحث الهدف الرئيس  عد  وهو ما يُ  بشقيها االساسي والمعزز
جانب باتباع المنهج االستنباطي التحليلي في ال  ان، قام الباحثتساؤالتهواإلجابة على    البحث ولتحقيق أهداف   

النظري والمنهج االستقرائي في الجانب التطبيقي، وتم الحصول على البيانات والمعلومات عن طريق استمارة االستبيان  
 لغرض االخذ بآراء عينة الدراسة.   انالتي أعدها الباحث 

للعمالت الرقمية على  هناك تأثيرات مدركة  إلى العديد من االستنتاجات، كان أهمها أن    البحث   قد توصلو  
حدوث فرق في اتخاذ القرارات   ، نتيجةالمالءمة  ةيتعلق بخاصي  فيماالسيما  و للمعلومات المحاسبية    النوعيةالخصائص  

النوعية للمعلومات المحاسبية  على الخصائص    الرقميةواضح للعمالت    تأثيرهناك  ة، وأن  صحاب المصلحأمن قبل  
 من وجهة نظر عينة الدراسة.  ة أو المعززةساسياأل سواء  

الباحث  مشكالت  بضرورة    ان وأوصى  بمعالجة  تختص  تفسيرات  أو  معيار  بإصدار  المهنية  المنظمات  قيام 
وأوصى كذلك بتعزيز الجوانب ،  المحاسبة عن العمالت الرقمية باالعتراف والقياس والعرض واالفصاح لهذه العمالت

 الرقمية. المعرفية لألكاديميين فيما يتعلق بموضوعات العمالت 
 

 التعبير الصادق.المالئمة، العمالت الرقمية، المفتاحية:  الكلمات
 البحث:ومشكلة مقدمة 

الحاسوبية، كما  تعد العمالت الرقمية عمالت افتراضية ال وجود مادي ملموس لها منتجة من خالل البرامج  
أنها ال تخضع للسيطرة أو التحكم من قبل الحكومات حيث يتم استخدامها عن طريق الشبكة العنكبوتية في عمليات 

 (. 2017،22الشراء والتحويل )الباحوث،
المعنية  إذ   المهنية  المنظمات  بدأت  التي  المحاسبية  المشكالت  من  العديد  الرقمية  بالعمالت  التعامل  يثير 

طبيعة   إلى  ذلك  في  السبب  ويرجع  المحاسبة،  على  تأثيرها  ودراسة  لها،  وااللتفات  بدراستها  والباحثين  بالمحاسبة 
المشكلة الكبرى التي تبرز إلى الواجهة بعدم   وخصائص هذه العمالت، وتنوع األغراض من االستحواذ عليها، وتتمثل

 وجود معيار محاسبي دولي أو محلي يحدد معالجة محاسبية بأي شكل من االشكال لهذه العمالت.  
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بشكل كبير في بيئة االعمال المعاصرة كان البد من دراسة تأثير    العمالت الرقمية  لبروز وانتشارونتيجة  
الرقمية ال  العمالت  المعلومات  تحدد  على  التي  خصائصها  وهي  المعلومات  هذه  من  أساس  ركن  وعلى  محاسبية 

يمكن صياغة مشكلة البحث من خالل التساؤل وفي ضوء ما طرح    مفيدة أم ال،  أنها  المعلومات المحاسبية من ناحية
 ؟  الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبيةلعمالت الرقمية على لتأثير هل هناك : االتي
 البحث:هدف 

 يهدف البحث إلى تحقيق عدد من االهداف المتمثلة باالتي:
 توضيح ماهية العمالت الرقمية والمفاهيم المتصلة بها. •
 .كل خاصية من الخصائص النوعية بشقيها االساسية والمعززةبيان تأثير العمالت الرقمية على  •

 أهمية البحث:
من أهمية بيان ماهية العمالت الرقمية بوصفها متغير بيئي حديث قد يؤثر على المحاسبة    أهمية البحثتنبع  

 موضوع البحث بشكل خاص. الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية بشقيها )االساسية والتعزيزية(ككل وعلى 
 فرضية البحث:

 : تيناآلتي  تينالفرضي من  البحث  وأهميته وأهدافه، انطلق البحث في ضوء تحديد مشكلة 
 ".  الخصائص النوعية االساسية للمعلومات المحاسبية"هنالك تأثير للعمالت الرقمية على  •
 ". الخصائص النوعية التعزيزية للمعلومات المحاسبية"هنالك تأثير للعمالت الرقمية على  •

 
 منهج البحث:
المنهج  اعتمد  على  ومناقشة    واالستقرائي   االستنباطي  ينالبحث  عرض  والمقاالت في  والبحوث  الدراسات 

نتائج الدراسة االستطالعية ألثبات فرضية البحث وبناء   العلمية المنشورة في المجالت العلمية، وكذلك في تحليل 
النتائج وقد تم االعتماد على المصادر االتية في جمع البيانات: )الدراسات والبحوث والمقاالت العلمية المنشورة في 

غطية الجانب النظري من البحث، استمارة االستبانة لغرض جمع المعلومات الالزمة لقياس متغيرات المجالت العلمية لت
 البحث والوصول إلى النتائج(.

 عينة البحث:
البحثتتكون   طبقية    عينة  عشوائية  عينة  اختيار  جرى  أذ  والخاص  العام  القطاعين  في  االكاديميين  من 

   (.91لالستجابة الستمارة االستبيان وقد بلغ عدد المستجيبين )
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 أما الخصائص الديمغرافية لعينة البحث يمكن تلخيصها بالجدول االتي: 
 دراسة وصف عينة الدراسة من حيث عدد ونسبة الشهادة كل فرد من عينة ال

 الشهادة 

 العينة 
 المجموع  ماجستير  دكتوراه 

 %  عدد %  عدد %  عدد

 100 91 54.9 50 45.1 41 األكاديميين  

 وصف عينة الدراسة من حيث سنوات الخدمة 

 سنوات الخدمة 

 الشهادة 

 االكاديميين 

 % العدد 

 1.09 1 سنة  1-5

 14.3 13 سنوات  10 -6

 35.6 32 سنوات  11-15

 49.4 45 فأكثر سنة  16

 وصف عينة الدراسة لألكاديميين حسب اللقب العلمي 

 %  مدرس  %  أستاذ مساعد %  أستاذ عينة الدراسة 
 المجموع 

 % العدد 

 % 100 91 35.2 32 49.4 45 15.4 14 األكاديميين  
 

 المحور االول: العمالت الرقمية
إلعطاء تعريف للعملة الرقمية حيث كان من التعريفات المهمة  كانت هنالك عدة محاوالت من قبل الباحثين 

( حيث عرفها BIS  ،2018التي حاولت توضيح ماهية العملة الرقمية هي الدراسة التي قدمها )بنك التسوية الدولي
على أنها منتجات حافظة للقيمة تكون محفوظة هذه القيمة على جهاز الحاسوب أو على برامج خاصة على الهواتف 

 يشتريها المستهلك أو يقوم بتحصيلها من خالل عمليات تعدين العملة.   القيمةلك ت
( على أنها "وحدة اعتبارية ليس لها وجود فيزيائي أو مادي ملموس، وال تفترن  2019،32)النجار،  وعرفهاكما  

واسطة الحواسيب، ويتم  بأي عملة نقدية محلية كانت أو عالمية، ويمكن تحويلها وتخزينها إلكترونيا، وإصدارها يتم ب
 التداول بها عبر المنصات المخصصة لها دون رقابة وإشراف حكومي". 

وبناء على التعريفات التي اعطيت من قبل الباحثين يرى الباحثان بأنه يمكن القول بأن العمالت الرقمية هي  
ارض الواقع، كما ال يحكمها ظاهرة عالمية استحدثت نتيجة للتطور التكنولوجي، وليس لها وجود مادي ملموس على 

أي مؤثر، وليس لها مقابل مادي ثابت، كما أنها ال تخضع ألي سلطة سواء من قبل الدول أو من الهيئات المالية  
الدولية. ويتم اكتساب هذه العملة عن طريق برامج حاسوبية أو عن طريق الشراء الستخدامها في عمليات البيع والشراء 

 بة في بعض االحيان من خالل منصات خاصة لتداول هذه العملة.والتحويل، وكذلك للمضار 
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)الباحوث،   من  كل  )2019،34)النجار، (،  2018،8)الزعابي،   (،2017،883واشار    2020،  مروان(، 
( إلى أن هنالك العديد من انواع العمالت الرقمية التي برزت إلى الساحة وكانت ذات اثر واضح في رواج هذه 414،

 العمالت، ومنها:

، ومؤسسها هو  2009إذ تعد العملة الرقمية األولى واألكثر شيوعا وتداوال ، أصدرت عام    (:(Bitcoinالبتكوين   •
 )ساتوشي ناكاموتو( الذي يعد موسس أول واهم عملة رقمية. 

وتعرف بالعملة الفضية، وتشبه هذه   2011تعد من اوائل العمالت الرقمية أنشأت في عام    (:Litecoinاليتكوين ) •
العملة عملة البتكوين كثيرا أال انها تتميز عنها في ان عملية التعدين في هذه العملة ارخص واسهل، كما تتصف 

 أنها اسرع في التبادل من البتكوين.
إذ  2012عام  وهي عملة رقمية صدرت في    (:Rippleالربيل ) • بمثابة نظام تسوية عالمية،   تعد ،  العملة  هذه 

ومرتبطة مع األنظمة المصرفية العالمية، ووظيفتها تحويل أي عمالت بسهولة للجميع، وفي جميع أنحاء العالم، 
 .لقد أصبحت هذه العملة اليوم من أكثر العمالت الرقمية تداوالو 

بمجموع العمالت  هذه  واسعة  وتتميز  ال جدا  ة  م من  كل  ذكر  اذ  ،  (2020،120،امال)  نخصائص 

 ( عددا  من هذه الخصائص والمتمثلة باالتي:2020،10)البياع،(، 2018،16)الزعابي،

بأداة دفع افتراضية باستخدام أجهزة إلكترونية ذكية، ولها   تتمثل إذ ليس لها وجود مادي ملموس،    عملة افتراضية: .1
  .قيمة غير مستقرة ومحددة نتيجة المضاربات عليها ووفقا لتقلب حال السوق 

تعد الميزة األشهر لجوهر إصدار العمالت الرقمية، إذ ال يكون إصدار العملة مركزيا، وال يتسم إصدارها   الالمركزية: .2
  .م قدرة أي سلطة محلية أو عالمية على التحكم في عرضها أو سعرهابالتبعية لجهة ما، أي عد 

تسهم هذه الخاصية بشكل كبير في نجاح هذا النوع من العمالت وتساعد على انتشاره، اذا تساعد   قابلية التجزئة: .3
  .هذه الخاصية المستخدمين على اجراء معامالت اكثر دون تقيد 

ء كلها معلنة ومعروفة ويمكن االطالع عليها من قبل جميع المستخدمين بدون إذ أن عمليات البيع والشرا  الشفافية: .4
  .معرفة هوية المتعاملين لكن مع معرفة تامة بحجم التعامالت ووقت حدوثها

إذ أن هنالك سرعة فائقة في حدوث العمليات من تحويل أو بيع أو شراء للعمالت الرقمية إذ ال    سرعة التحويل: .5
 . دقائق في اغلب العمالت الرقمية 10عمليات تتجاوز مدة حدوث ال

ويرى الباحثان أنه يمكن اضافة العديد من الخصائص االخرى ومنها صعوبة التعقب إذ ال يمكن تحديد مكان  
وصاحب العملة الرقمية، كما يمكن اضافة انها متقلبة القيمة وذلك لكثرة العمالت وحسب العرض والطلب على كل 

ها، يتبين أنه كلما كثرة انواع العمالت الرقمية كثرة الخصائص التي تمتاز بها هذه العمالت اذ  عملة هو ما يحدد قيمت
 ال يمكن حصر جميع الخصائص التي تمتاز بها كل عملة ولكن هذه ابرز ما تشترك بها. 
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 أما طرق الحصول على العمالت الرقمية يتم وفق طريقتين تتمثالن باالتي:   
زميات ر أن التعدين للعمالت الرقمية يمثل طريقة متطورة تعتمد أنظمة تشفير وحل خواتعدين العمالت الرقمية:   .1

ا )التنقيب(  ما  حد  إلى  يشبه  الرقمية  العمالت  في  التعدين  مصطلح  وأن  العملة،  تشفير  لفك  لمستخدم  رياضية 
الستخراج المصادر الطبيعية من األرض، وهذا يدل على بذل مجهود معين للحصول على عملة ثمينة، فالمجهود 
يزداد صعوبة مع تباطؤ عمليات التعدين بسبب البروتوكوالت الذي تم تأسيس نظام اصدار العمالت الرقمية على 

معادالت الرياضية مرات ومرات، ليضمن بذلك بقاء اساسه، فكلما أنتجت عملة تزداد صعوبة التعدين وتتعقد ال
العملة بعيدا  عن التضخم والمشاكل االقتصادية الناجمة عن طرح كميات كبيرة من عملة ما دفعة واحدة، فالعمالت 
الرقمية تستخدم التعدين إلنشاء عملة جديدة في النظام وبالمقابل يحصلون على مكافأة تتمثل في عملة رقمية جديدة 

جزء منها هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن ذلك يساعد على انتشار الوحدات الجديدة بطريقة المركزية، أو  
وهذا ما يقصد بنظام المكافأة، الذي يحفز المستخدمين لتوفير األمن والنظام في داخل الشبكة الالمركزية، ويمنع 

 ,Todorov, 2017مان والثقة من قوة النظام ) ما قد يضرها ويضر مستخدميها، فيمنح المتعاملين شعورا  باأل

164 .) 
اسواق خاصة تمثل هذه الطريقة الثانية للحصول على العمالت الرقمية وذلك من خالل  تداول العمالت الرقمية:   .2

أن هذه العمالت رقمية فمن الطبيعي تكون اسواق تداولها بهذه العمالت يطلق عليها منصات )اسواق( التداول، و 
وهي نوع من البرمجيات الخاصة بالتداول يستعين   ،، فظهرت منصات خاصة سميت بمنصات التداولرقمية ايضا

بها كافة المتداولين لمساعدتهم على تحليل عمليات التداول، وتعتبر منصة التداول أحد أنواع البرمجيات التي تقوم  
بعرض بعض هذه المنصات  تقوم  و بدور همزة الوصل في نقل المعلومات فيها بين المتداول وشركة الوساطة،  

البيانية عن األسعار وتقلباتها وتوفير محافظ إلكترونية مجانية  المعلومات مثل أسعار صرف العمالت والرسوم 
 (.74، 2019)علي،  وتحتوي على واجهة إلدخال أوامر صفقات التداول لتقوم شركة الوساطة بتنفيذها

وهناك العديد من المنصات التي اختلفت االبحاث والمقاالت في عرضها التي تتداول العمالت الرقمية وتم 
 تحديد هذه المنصات تبعا لشهرتها وانتشارها بشكل واسع في العديد من دول العالم ومن أشهرها ما يأتي:  

من أشهر المنصات المخصصة ، وتعتبر  2013ومقرها هونغ كونغ، وتعمل منذ عام    (:Hit Btcمنصة هيت ) •
 لتداول العمالت الرقمية، وتتعامل المنصة بالعديد من أنواع العمالت الرقمية.  

وهي واحدة من أشهر وأقوى منصات تداول العمالت الرقمية في العالم، تأسست عام (Coinbase): كوين بيس  •
وليتكوين، ويتم  في الواليات المتحدة األميركية، وتعد المنصة أكبر وسيط لتبادل عمالت بتكوين واإليثريوم 2012

ف الدول. ومن ماليين عميل من مختل  10دولة حول العالم، ويستخدمها نحو    190استخدام هذه المنصة في  
 ميزاتها االساسية الرسوم المنخفضة نسبيا التي تتقاضاها مقارنة بالمنصات األخرى. 
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بينانس   • أميركا، ومنذ عام    2017تأسست عام  (Binance): منصة  أقوى منصات   2019في  أصبحت من 
 غات. التداول في العمالت المشفرة في العالم، وتعد من ابرز منصات التداول التي تدعم اغلب الل

منصة أميركية شهيرة لالستثمار في العمالت المشفرة، وكانت واحدة من أولى البورصات (Voyager)": فوياجر  " •
بهدف التداول في العمالت الرقمية بشكل علني. وتدعم معظم العمالت   2017التي تأسست في مدينة نيويورك عام  

عملة رقمية مشفرة، وتحظى بدعم قوي ومشاركة   50الرقمية الرئيسية، حيث يتم التداول من خاللها بأكثر من  
 واسعة النطاق.

أنه وعلى الرغم مما ذكر اعاله اال أن هنالك العديد من المنصات الخاصة بتداول العمالت   انويرى الباحث 
الرقمية التي تظهر بشكل مستمر وفي مختلف دول العالم مما يعني أن المنصات المذكورة اعاله تتغير بشكل دوري 

  ان ازدياد تداول هذه العمالت وقوة التعامل مع منصة تداول دون اخرى من قبل متداولي هذه العمالت، ويضيف  مع
 العالمية. بأنه سوف تظهر منصات جديدة اخرى مع ازدياد انواع العمالت الرقمية التي تظهر بشكل مستمر لألسواق

 
 الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبيةالمحور الثاني: 

 أواًل: الخصائص النوعية االساسية
 . الخاصية األساسية األولى )المالءمة( 1

ُتعد خاصية المالءمة من أولى الخصائص التي وضعت لوصف المعلومة المحاسبية المفيدة من قبل جميع   
المنظمات المهنية والتي كانت ثابتة في جميع األطر الفكرية التي صدرت على مر السنوات، ولم يجر عليها أي 

ة بأنها: أداة فاعلة تساعد المستفيد  ( خاصية المالءمة للمعلومات المحاسبي115،  2009تغيير، إذ عرف )الحميد،  
في اتخاذ القرارات سواء أكانت عن الماضي أو الحاضر أو المستقبل، وهي خاصية ذات تأثير على إحداث تغير في 

 اتجاه القرار.  
( أن خاصية المالءمة يقصد بها قدرة المعلومات على إحداث تغيير في اتجاه  112،  2011ويرى )شاهين،  

 قرار مستخدم معين ليس لديه علم مسبق بهذه المعلومة. 
)السقا،   المعلومات 36،  2011ويبي ن  من  القرار  متخذ  استفادة  مدى  معرفة  أنها  على  المالءمة  مفهوم   )

ُتسهم   القرار المحاسبية عندما  يمثل  الذي  البديل األفضل  اختيار  والمساهمة في  البدائل  تقليل  المعلومات في  تلك 
 المتخذ. 

فقد حدد مفهوم المالءمة على أنها: الزيادة في تأثير المعلومة المحاسبية على    1989أما اإلطار الفكري لعام  
بالمستقبل بموضوعية   التنبؤ  ُتسهل على مستخدمي تلك المعلومات التحكم بالحاضر واستيعاب الماضي من أجل 

 (. 219، 2017عملية صنع قرار أدق وأكفأ مما لو كانت تلك المعلومات غير مالءمة )البصري وجاسم، 
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لعام   المشترك  اإلطار  عر ف  قرارات   2010كما  في  فرق  إحداث  على  القدرة  بأنها:  المالءمة  خاصية 
المعلومات هذه ا ذلك بأن تحمل  تنبؤية وتغذية عكسية )الجبلي، المستخدمين، ويتحقق  لخاصية، وأن تعكس قيمة 

2020 ،9  .) 
على أنها الخاصية القادرة    2018في عام    (IASB)وجاء مفهوم المالءمة في آخر إصدار لإلطار الفكري لـ  

رار على إحداث فرق في القرارات التي يتخذها المستفيدون، ويمكن أن تكون المعلومات قادرة على إحداث فرق في الق
حتى ولو اختار بعض المستخدمين عدم االستفادة منها، كما أن المعلومة المالئمة هي تلك التي تساعد مستخدميها  
في تأييد أو تصحيح توقعاتهم المستقبلية عبر إعداد تنبؤات عن نتائج األحداث السابقة والحالية والمستقبلية، وكذلك 

 . (IASB, 2018, 12)القدرة على تقديم تغذية عكسية 
ويرى الباحثان بأنه يمكن بلورة مفهوم للمالءمة من خالل القول عن المعلومة أنها مالئمة عندما تكون ذات 
تأثير واضح على القرارات االقتصادية للمستخدمين، وهذا إما أن يتم بمساعدتهم على تقييم األحداث السابقة والراهنة  

تالي فإن المالءمة تعني ضرورة وجود ارتباط منطقي بين المعلومات والمستقبلية، أو بإثبات األحداث وتصحيحها، وبال 
 والقرارات. 

الثانوية،  ُيعد  مفهوم المالءمة متكامال ، وال يضفي أهمية كبيرة على المعلومات، إال  بوجود خصائصه  وال 
 المتمثلة باآلتي:  

اآلليات التي   ستخدم بوصفها مدخالت في : يكون للمعلومات قيمة تنبؤية إذا كان من الممكن أن تالقيمة التنبؤية .1
ا الخاصية تساعد مستخدمي  يستخدمها مستخدمي  المستقبلية، اي أن هذه  بالنتائج  للتنبؤ  المحاسبية  لمعلومات 

. أي أنه  (IASB, 2018, 12)المعلومات في التنبؤ بالنتائج المتوقعة لألحداث المختلفة، أو انها تؤكد توقعاتهم  
اعدته في تحقيق تنبؤاته وتقليل كلما تميزت المعلومات المحاسبية بالقدرة على إمداد متخذ القرار االقتصادي ومس

 خطر اتخاذ القرار، كلما زادت فائدتها وحاجة المستفيد إليها.  
يكون المعلومات المالية قيمة توكيدية إذا كانت توفر تغذية عكسية، بمعنى أنها  :  القيمة التوكيدية )التأكيدية( .2

وكيدية تساعد متخذي القرارات على تأكيد أو تقدم تأكيدات أو مالحظات حول التقييمات السابقة، إذ أن القيمة الت
 (.  480،  2020تصحيح تقييماتهم الماضية أو المستقبلية )عبدالحليم ومحمد، 

إلى أن كل من القيمة التنبؤية والقيمة التوكيدية للمعلومات المحاسبية هما    (IASB, 2018, 13)ويشير  
تنب قيمة  لهات  التي  المعلومات  إن  إذ  مترابطتان،  وعلى سبيل  قيمتان  أيضا ،  توكيدية  قيمة  لها  يكون  ما  غالبا   ؤية 

التوضيح، إن معلومات اإليراد للسنة الحالية يمكن استخدامها أساسا  للتنبؤ باإليرادات في السنوات الالحقة، كما يمكن  
 ن آليات التنبؤ. مقارنتها بالتنبؤات للسنوات السابقة، إذ تساعد نتائج تلك المقارنات متخذ القرار على تصحيح وتحسي
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: تتأثر مالءمة المعلومات باألهمية النسبية، ففي بعض الحاالت تكون طبيعة المعلومات كافية  األهمية النسبية .3
لتحديد درجة مالءتها، وفي حاالت أخرى يكون لطبيعة المعلومات وقيمتها المالية أهمية نسبية، وبالتالي يمكن  

بية إذا كان الحدث أو التحريف فيها أو سوء عرضها مؤثرا  على القرارات  القول بأن المعلومات يكون لها أهمية نس
(. ويمكن القول أن األهمية النسبية ُتعد  جانبا  محددا  يستند إلى طبيعة البند  41،  2011التي يتم اتخاذها )رملي،  

د األهمية النسبية على  االقتصادي الذي ترتبط به المعلومات في سياق القوائم المالية، وبالتالي، ال يمكن تحدي
نحٍو واحد ومحدد الختالف قياسها من بند آلخر، فما هو مهم نسبيا  بالنسبة لكيان اقتصادي، قد يكون أقل أهمية  

 . (IASB, 2018, 13)بالنسبة لكيان اقتصادي آخر
المفاهيم الخاصة لخاصية المالءمة، واستعراض خصائصها الثانوية، ال بد من   انوبعد أن استعرض الباحث

بيان تأثير العمالت الرقمية على هذه الخاصية، إذ يعتقد الباحثان بأن توفير المعلومات حول العمالت الرقمية سيمد 
العمالت   هذه  إطار  في  ستكون  المعلومات  وهذه  المالئمة،  بالمعلومات  االقتصادي  في الكيان  فرقا   ستحدث  التي 

القرارات المتخذة من قبل متخذيها عند تقديم معلومات عن تداولها أو تعدينها، فضال  عن أن التعامل بالعمالت الرقمية  
سيدعم الخصائص الثانوية لخاصية المالءمة عبر توفيرها معلومات تنبؤية بما سيؤول له تداول هذه العمالت وتوفيرها  

توفير مالحظات حول التقييمات السابقة لهذه العمالت، كما أن العمالت الرقمية تدعم األهمية  معلومات توكيدية عبر  
النسبية، إذ إن إغفال ذكر أو تحريف المعلومات حول هذه العمالت وتداولها يؤثر على القرارات التي يتخذها مستخدمي 

 همية العالية. التقارير المالية على اعتبار أن العمالت الرقمية من البنود ذات األ
 . الخاصية األساسية الثانية )التعبير الصادق( 2

 

  2010كانت هذه الخاصية في البداية ضمن الخصائص الثانوية أو التعزيزية في األطر الفكرية حتى عام   
جعلها خاصية أساسية في إطارهم المشترك، إذ قاموا باستبدال خاصية    (FASB)و    (IASB)عندما قرر المجلسان  

ير الصادق بدال  من إمكانية االعتماد، وقد ذكر المجلسان مسوغات عديدة لهذا االستبدال تكمن في أهمها ما التعب
 (: 10،  2020يأتي )الجبلي، 

 . عدم وجود وصف دقيق لما يعنيه مصطلح "إمكانية االعتماد". 1
 . عدم االتفاق من قبل المستجيبين على تعريف محدد لـ "إمكانية االعتماد".2
 إن مصطلح "التعبير الصادق" ُيعد  أكثر وضوحا .  .3

( مسوغات أخرى، وهي أن المضمون فوق الشكل وإمكانية التحقق من  114،  2015ويذكر )المال علي،   
الصحة واللتان كانت من ضمن مكونات "إمكانية االعتماد" في األطر الفكرية السابقة لم تعد من سمات "التعبير  

"إمكانية  الصادق". وهناك مسوغ آخ  نقل خاصية  بعدم وجود إطار فكري تمك ن من  المتمثل  الحظ  يتمثل بسوء  ر، 
االعتماد" على نحٍو واضح، ويتضح ذلك من تعليقات ومالحظات المستجيبين لألوراق النقاشية التي طرحت من قبل 
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د"، ولكثرة التفسيرات لها المجلسين، إذ بينت هذه التعليقات االفتقار لفهم مشترك وواضح لمصطلح "إمكانية االعتما
فقد أثبتت فشلها؛ ألنه يجب أن تكون الخاصية أكثر وضوحا  وال تتحمل التأويل وكثرة التفسيرات، فقد جاءت خاصية  

 "التعبير الصادق" بديال  عنها. 
المالية ( بأنه: تمثيل المعلومات بصدق للعمليات  43،  2011إذ عر ف "التمثيل الصادق" من قبل )رملي،  

( بأنها: ثقة المستخدم 118، 2017واألحداث االقتصادية التي يجب أن تمثلها، كما عرفاها )السويطي والحميداوي،  
بالمعلومات المحاسبية وبأن القوائم تعكس ما موجود فعال  وتقدم التصور الكامل لجميع األحداث االقتصادية. كما 

ا تطابق المعلومات المثبتة في القوائم المالية مع ما مثلته من حدث  ( على أنه119،  2017بي ناها )البصري وجاسم، 
( بأنها تعني ضرورة أن تكون المعلومات صادقة وموثوق بها بحيث 20،  2019محاسبي. وعرفاها )سميرة وعباس،  

على أنه: للتعبير الصادق    (IASB, 2018, 13)تصور أو تمثل مضمون القوائم المالية تمثيال  حقيقيا . وجاء تعريف  
مدى تعبير التقارير المالية عن الظواهر بكلمات وأرقام، وأن تكون هذه المعلومات مفيدة ونافعة وتعب ر بصدق عن  

 جوهر األحداث االقتصادية التي تستهدف التعبير عنها وال تكتفي فقط بالتعبير المالئم. 
هو الخاصية األساسية الثانية للمعلومات  واعتمادا  على ما طرح أعاله، يرى الباحثان أن "التعبير الصادق"  

المحاسبية التي من شأنها جعل المعلومات نافعة لعملية صنع القرار، فالتعبير الصادق يبين مدى توافق األرقام المثبتة  
 في القوائم المالية مع ما كان حاصال  من أحداث. 

الثان الخصائص  بد من عرض  الصادق" ال  "التعبير  مفهوم  إكمال  يتفرع عن خاصية  ولغرض  إذ  له،  وية 
 "التعبير الصادق" ثالث خصائص ثانوية، تتمثل باآلتي: 

الكامل(ال ا .1 الظاهرة  كتمال )الوصف  ليفهم  للمستخدم  المعلومات الضرورية  المالية جميع  القوائم  : أي أن تشمل 
الموصوفة بما في ذلك جميع التوضيحات الضرورية. أي أن تكون المعلومات كاملة لضمان أنها تبي ن األحداث 

 . (IASB, 2018, 13)والظروف االقتصادية على نحٍو صحيح 
ن تخلو المعلومات من التحي ز في اختيارها أو عرضها، فالوصف المحايد هو أي أ  :الحياد )حيادية المعلومات( .2

بأية صورة كانت، وال تعني المعلومات المحايدة أن تكون المعلومات من دون   أن ال يكون متحيزا  أو مرجحا  
رارات غرض أو من دون تأثير، بل على العكس ال بد أن تكون المعلومات محايدة وقادرة على إحداث فرق في ق

المستخدمين، وما يدعم خاصية الحياد هو توخي الحيطة والحذر عند القيام باالجتهادات في األحداث التي يحيط 
. كما ويقصد بالحياد عدم تأثر المعلومة بتوجيه محدد مسبقا ، وإال  فقدت (IASB, 2018, 13)بها عدم التأكد  

سلوك منتجها باتجاه محدد، أي يفترض الحياد أن يتم تمثيل    قيمتها وكذلك منفعتها، ويلزم حياد المعلومة عدم تأثر
 (.  117،  2009المعلومة بأمانة بعيدا  عن التأثيرات المحيطة بها )الحميد، 
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القائم بإعداد وعرض وي التحيز الذي قد يمارسه  النوع المتعمد من  الباحثان أن الحياد هو تجنب ذلك  رى 
 المعلومات المحاسبية. 

: هو أن ال توجد اية أخطاء أو إغفاالت في وصف األحداث االقتصادية، وإن اآللية المستخدمة الخلو من األخطاء .3
إلنتاج المعلومات الواردة في التقارير المالية قد اختيرت وطبقت دون أية أخطاء، وتجدر اإلشارة هنا إلى أن  

.  (IASB, 2018, 13)قرب للمثالية  "الخلو من األخطاء" ال تعني الدقة الكاملة في جميع الجوانب ولكن الدقة األ
كما ويقصد بالخلو من األخطاء أن تكون المعلومة خالية من اإلهمال والسهو عند تمثيلها لألحداث االقتصادية  
التي تحدث في الكيان االقتصادي، وأن يكون مسار إعداد هذه المعلومة هو كذلك خاٍل من أية أخطاء كانت  

 (.  233، 2019)هوام وسالمي، 
الباحثان، و و  نظر  وجهة  السابقة  من  الخصائص  فيها  تتوافر  أن  يجب  مثالية  المعلومة  تكون  لتحقيق  لكي 

خاصية "التعبير الصادق"، ولكي تصبح أكبر منفعة التخاذ القرار، لكن الواقع العملي ال يوفر هذه الوضعية دائما ، 
خاصية مقابل انخفاض درجة خاصية أخرى،   إذ يمكن أن يكون هنالك تفاوتات بين الخصائص، بمعنى ارتفاع درجة

 مع تحقيق موازنة بينهم بدرجة معقولة للوصول إلى تعبير صادق أقرب للمثالي.   
استعراض تأثير    الباحثان  وبعد  بيان  من  بد  ال  به،  المتصلة  المثالية  والخواص  الصادق"  "التعبير  مفهوم 

ير الصادق" يستند إلى أن تعب ر التقارير المالية عن األحداث العمالت الرقمية على هذه الخاصية، إذ إن مفهوم "التعب 
االقتصادية بكلمات وأرقام لكي تكون مفيدة ونافعة، إذ إنه وعند تقديم المعلومات حول العمالت الرقمية استنادا  إلى 

لعمالت خاصية التعبير الصادق يجب أن تكون هذه المعلومات موصوفة باالكتمال، أي أيصال المعلومات حول ا
الرقمية على نحٍو كامل، كما يجب أن يتم أيصال المعلومة وهي خالية من اي تحي ز سواء عند اختيارها أو عرضها، 
ويجب أن يتم تقديم المعلومات وهي خالية من أية أخطاء أو اغفاالت في وصف هذه العمالت والتعامالت التي تتم  

 من خاللها.  
بأن العمالت الرقمية ستؤثر على خاصية التعبير الصادق إيجابيا ، وذلك   واستنادا  لما سبق، يعتقد الباحثان

عبر تسهيلها لتحقيق هذه الخاصية، ألن العمالت الرقمية تعمل في بيئة تقنية ال متناهية التطور، مما سيسهل على 
ا ستقدم المعلومات معدي المعلومات الحصول على أية معلومة تخص هذه العمالت، كما إنها موصوفة باالكتمال؛ ألنه

الضرورية جميعها دون حجب أية معلومة، كما إنها ستكون ممتلكة لخاصية الحياد ألنها تتم بصيغة تقنية ال دخل 
لإلنسان في توجيهها لمصلحة جهة محددة، أي أنها خالية من التحي ز، وهي تمتلك خاصية الخلو من األخطاء؛ ألن  

اولها وتعدينها يتم في بيئة تقنية تبتعد فيها عن األخطاء، ومن ثم ، فإن العمالت التعامالت كافة تتم من خاللها، وأن تد 
 الرقمية ستعزز من خاصية "التعبير الصادق". 

 

 للمعلومات  الخصائص النوعية المعززةثانيا: 
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  سيستعرض الباحثان تأثير العمالت الرقمية على هذه الفئة من الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية على  
 النحو اآلتي:  

 

 خاصية القابلية للمقارنة .1
التشابه    أوجه  وفهم  تحديد  من  المستخدمين  تمك ن  التي  المعززة  النوعية  الخاصية  للمقارنة"  "القابلية  ُتعد  

واالختالف بين البنود، وبخالف الخصائص النوعية األخرى ال ترتبط خاصية القابلية للمقارنة ببند واحد، وإنما تتطلب 
علومات عن الكيان اقتصادي الُمعد للقوائم المالية اكثر منفعة إذا  المقارنة بوجود بندين على األقل، وبالتالي تكون الم

أمكن مقارنتها بمعلومات متشابهة عن كيانات أخرى أو مقارنتها بمعلومات متشابهة للكيان نفسه في فترات مختلفة 
(IASB, 2018, 15)رجيين  . أو بمعنى آخر، ينبغي أن تعطي هذه الخاصية مستخدمي القوائم الداخلين أو الخا

القدرة على القيام بعمليات مقارنة للقوائم المالية للمنشأة خالل فترة إعدادها أو الفترات السابقة لكي يكون بإمكانهم  
تحديد مركز الكيان المالي وتقييم أدائه، كما يجب أن توفر لهم القدرة على إجراء المقارنة بين القوائم المالية لكيانات 

المجال االقتصادي بهدف معرفة وضع الكيان االقتصادي في السوق، وإن القابلية    اقتصادية اخرى تعمل في ذات 
للمقارنة ال تعني التطابق التام، ولكن يجب أن تبدو األشياء المتشابهة متطابقة واألشياء المختلفة يجب أن تبدو مختلفة  

 (.  46، 2011)رملي، 
  المستخدمين   تمكن  التي  المعلومات  جودة  بأنها  المقارنة  قابليةال  FASBة  المالي  المحاسبة  معايير   مجلس  يعرفو 

المالية   التقارير  جودة  على  أساسعلى نحٍو    يؤثر  مما  شركتين،ل المالية  التقارير  في  واالختالف  التشابه  أوجه  تحديد   من
2020)., et alShuraki ( . 
الطرائق واألساليب المحاسبية بالثبات وعدم  ( في هذا السياق أنه كلما اتسمت  38،  2011ويشير )السقا،   

 التغيير، كلما تحققت منفعة أكبر من المعلومات المحاسبية ألغراض المقارنة. 
لتأثير العمالت الرقمية على هذه الخاصية،   بالنسبة  أن تأثير العمالت الرقمية عليها    فيعتقد الباحثانأما 

ب التعامل  يتم  بينها وبين العمالت سيكون إيجابيا ؛ ألن هذه العمالت  تقنية مما يسه ل إجراء المقارنات  بيئة  ها في 
األخرى ومن فترة ألخرى؛ ألن كافة المعلومات التي يحتاجها مستخدمي القوائم المالية المتضمنة على العمالت الرقمية  

لمقارنات، ويؤيد مخزنة على الحواسيب وكذلك على السحابة الخاصة بهذه الكيانات االقتصادية، مما يسهل إجراء ا
( ويشير إلى أن البيئة التقنية سهلت عملية إجراء المقارنات بين الكيانات االقتصادية سواء  70،  2007ذلك )أمين،  

 لسنوات سابقة أو للفترة الحالية. 
  واستنتاجا  مما سبق عرضه، يرى الباحثان أن البيئة التقنية التي يتم تداول وتعدين العمالت الرقمية في إطارها 

 ستعزز من خاصية "القابلية للمقارنة" إيجابيا .  
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 للتحقق من الصحةخاصية القابلية . 2
تعمل هذه الخاصية على طمأنة المستخدمين بأن المعلومات الواردة في التقارير المالية تعب ر بصدق عن   

لك درجة عالية من االتفاق  األحداث االقتصادية التي تستهدف التعبير عنها، وتتحقق هذه الخاصية عندما يكون هنا
بين عدد من األفراد القائمين بالقياس والتوصل إلى ذات النتائج المعروضة في القوائم المالية تكون قد تحققت هذه 
الخاصية، والعكس صحيح، ويمكن أن يكون التحقق مباشرا  أو غير مباشر، فالتحقق المباشر على سبيل المثال عد 

حقق غير المباشر فعلى سبيل المثال هو التحقق من المبلغ الدفتري للمخزون عن طريق فحص النقدية المتوفرة، أما الت
 .  (IASB, 2018, 15)الكميات والتكاليف 

بمعنى آخر، أن المقصود من خاصية "القابلية للتحقق" أن النتائج التي يتم التوصل إليها من قبل شخص   
معين عبر استخدام أساليب معينة ومحددة للقياس يمكن أن يتوصل إليها أشخاص آخرون عند تطبيقهم ذات األسلوب 

 (. 9، 2017المتبع )مهاوش،  
ليها شخص  إن يتوصل  أ ليها شخص معين يستطيع  إالتي يتوصل  ن النتائج  أوباختصار تعني هذه الخاصية  

  (.52: 2003 )القشي،ذاتها  األساليب خر باستخدام آ
بأن العمالت    فيعتقد الباحثانوبالنسبة لتأثير العمالت الرقمية على خاصية "القابلية للتحقق من الصحة"  

الرقمية سيكون تأثيرها إيجابي؛ ألن التعامل بالعمالت الرقمية يتم في بيئة تقنية تتسم بالسرعة وكذلك بتوحيد أساليب 
القياس، مما يساعد المستخدمين في الحصول على المعلومات على نحٍو سريع، وكذلك سرعة التحقق من النتائج  

 المعروضة. 
 

 توقيت المناسب خاصية ال. 3
ويقصد بهذه الخاصية جعل المعلومات متاحة لصانعي القرارات في وقت حاجتهم إليها وقبل أن تفقد قدرتها   

 . (IASB, 2018, 16)في التأثير على القرارات، اي أنه كلما كانت المعلومات قديمة، كانت فائدتها أقل 
تقدم لمستخدميها في الوقت المناسب، أي عند بمعنى أخر، لكي يكون للمعلومات منفعة أكبر، يجب أن   

، 2011الحاجة لها وبأسرع وقت ومع أكبر مستوى من الدقة الممكنة للمساعدة في اتخاذ القرارات المناسبة )رملي،  
39 .) 

الخاصية،    الرقمية على هذه  العمالت  تأثير  الباحثانأما  العمالت وبيئة عملها تدعم هذه    فيعتقد  أن هذه 
نحٍو كبير؛ ألنها تعتمد في عملها على األجهزة والمعدات التقنية المتطورة، مما ُيسهل على معدي    الخاصية على

المعلومات تجهيز متخذي القرارات بالمعلومات على نحٍو سريع وبأفضل دقة ممكنة وبوقت مناسب، ال بل على نحٍو  
العمال أن  الباحثان  يعتقد  ثم   السليم، من  القرار  التخاذ  )فوري(  إيجابي على هذه آني  تأثير  لها  الرقمية سيكون  ت 

 الخاصية.  
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 القابلية للفهم خاصية  .4
جاءت هذه الخاصية لضمان العمل على الحد من التعقيد في التقارير المالية، إذ يؤدي تصنيف المعلومات   

وتمييزها وعرضها بوضوح ودقة إلى جعلها قابلة للفهم. إذ يتم إعداد التقارير المالية للمستخدمين الذين تتوافر لديهم  
 ,IASB, 2018)ومون بقراءة المعلومات وتحليلها بعناية  معرفة معقولة باألنشطة التجارية واالقتصادية والذين يق 

. أي بمعنى آخر، يقصد بخاصية القابلية للفهم أن يتم تصنيف وعرض المعلومات على نحٍو واضح ودقيق، (16
ويفترض أن لدى مستخدمي المعلومات المحاسبية مستوى معقول من المعرفة في مجال المحاسبة وفي طبيعة نشاط 

االقتص لدراسة الكيان  الالزم  الجهد  بذل  الرغبة في  لديهم  منها، وكذلك  المرجوة  الفائدة  المعلومات  تحقق  لكي  ادي 
المعلومات المحاسبية المقدمة في التقارير المالية للكيان االقتصادي، ويجب أـن تكون المعلومات المعروضة بعيدة 

 ما أمكن ذلك. عن التعقيد والصعوبةـ، أي أن تكون معروضة بسهولة ووضوح ومفهوم 
 ( أن خاصية القابلية للفهم تتأثر بأمرين، هما: 123، 2015ويضيف )مال علي،  

 آ.  مهارة وخبرة معدي المعلومات المحاسبية.  
 ب. مهارة وخبرة مستخدمي المعلومات المحاسبية. 

أن تأثير هذه العمالت سيكون من جانب  يرى الباحثانوبالنسبة لتأثير العمالت الرقمية على هذه الخاصية،  
أن هذه العمالت التي يتم التعامل بها بوسائل تقنية متطورة، مما سيسه ل عرض وإيصال المعلومات الخاصة بها إلى 

م ظاهر في القوائم المالية بصيغة مالحظات أو حتى  المستخدمين وبطرائق شتى، مع إمكانية إرفاق إيضاحات لكل رق
بصيغة سمعية أو بصرية إليصال المعلومة للمهتمين بها وإكسابهم درجة فهم عالية لها، وبالتالي، يعتقد الباحثان بأن  

 العمالت الرقمية والبيئة التي تعمل في ظلها ستؤثر إيجابيا  على خاصية القابلية للفهم. 
 

 لجانب العمليا: الثالثالمحور 
الخصائص النوعية  رقمية على  باألسئلة المطروحة في االستبانة حول تأثير العمالت ال  البحث تتعلق نتائج  
 نتائج: لل تي تحليال  آلوا ،حول هذا التأثيرجابات إلباستعراض ا  انوسوف يقوم الباحث ، للمعلومات المحاسبية

 ( 1الجدول  )

 الخصائص االساسية للمعلومات على  تأثير العمالت الرقمية االكاديميينآراء 
السؤال  

(25 ) 
 لى توجهات متخذ القرار. ع تدعم المعلومات حول العمالت الرقمية خاصية المالئمة ألنها تحدث تأثيرا  

نتائج  

التحليل  

 الوصفي 

الوسط   ال أتفق بشدة  ال أتفق  أتفق لحد ما  أتفق أتفق بشدة 

 الحسابي 

االنحراف  

 %  عدد %  عدد %  عدد %  عدد %  عدد المعياري

23 25.3 57 62.6 9 9.9 2 2.2 0 0 4.109 0.657 

السؤال  

(26 ) 
 توفر العمالت الرقمية قيمة تنبؤية بما سيؤول له تداول هذه العمالت. 

الوسط   ال أتفق بشدة  ال أتفق  أتفق لحد ما  أتفق أتفق بشدة 

 الحسابي 

االنحراف  

 %  عدد %  عدد %  عدد %  عدد %  عدد المعياري
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نتائج  

التحليل  

 الوصفي 

24 26.4 46 50.5 11 12.1 9 9.9 1 1.1 3.912 0.938 

السؤال  

(27 ) 
 توفر العمالت الرقمية قيمة تأكيدية عبر توفير مالحظات حول التقييمات السابقة لهذه العمالت. 

نتائج  

التحليل  

 الوصفي 

الوسط   ال أتفق بشدة  ال أتفق  لحد ما أتفق  أتفق أتفق بشدة 

 الحسابي 

االنحراف  

 %  عدد %  عدد %  عدد %  عدد %  عدد المعياري

19 20.9 57 62.6 9 9.9 6 6.6 0 0 3.978 0.759 

السؤال  

(28 ) 

العالية التي يجب عدم اغفال  تدعم العمالت الرقمية خاصية األهمية النسبية على اعتبار أن العمالت الرقمية من البنود ذات األهمية  

 ذكرها او تحريفها.

نتائج  

التحليل  

 الوصفي 

الوسط   ال أتفق بشدة  ال أتفق  أتفق لحد ما  أتفق أتفق بشدة 

 الحسابي 

االنحراف  

 %  عدد %  عدد %  عدد %  عدد %  عدد المعياري

26 28.6 50 54.9 11 12.1 3 3.3 1 1.1 4.659 0.800 

السؤال  

(29 ) 
 العمالت الرقمية على خاصية التعبير الصادق بشكل إيجابي. تؤثر 

نتائج  

التحليل  

 الوصفي 

الوسط   ال أتفق بشدة  ال أتفق  أتفق لحد ما  أتفق أتفق بشدة 

 الحسابي 

االنحراف  

 %  عدد %  عدد %  عدد %  عدد %  عدد المعياري

26 28.6 52 57.1 6 6.6 7 7.7 0 0 4.065 0.813 

السؤال  

(30 ) 

 تعزز العمالت الرقمية خاصية االكتمال، ألنها ستقدم المعلومات الضرورية جميعها دون حجب أية معلومة. 

نتائج  

التحليل  

 الوصفي 

الوسط   ال أتفق بشدة  ال أتفق  أتفق لحد ما  أتفق أتفق بشدة 

 الحسابي 

االنحراف  

 %  عدد %  عدد %  عدد %  عدد %  عدد المعياري

24 26.4 49 53.8 10 11.0 8 8.8 0 0 3.978 0.856 

السؤال  

(31 ) 
 تدعم العمالت الرقمية خاصية الحياد في تقديم المعلومات المحاسبية، أي أنها خالية من التحّيز.

نتائج  

التحليل  

 الوصفي 

الوسط   ال أتفق بشدة  ال أتفق  أتفق لحد ما  أتفق أتفق بشدة 

 الحسابي 

االنحراف  

 %  عدد %  عدد %  عدد %  عدد %  عدد المعياري

20 22.0 54 59.3 9 9.9 7 7.7 1 1.1 3.934 0.853 

السؤال  

(32 ) 
 تدعم العمالت الرقمية خاصية الخلو من األخطاء في قوائمها المالية، ألنها تتم في بيئة تقنية تكاد تخلو من األخطاء. 

نتائج  

التحليل  

 الوصفي 

الوسط   بشدة ال أتفق  ال أتفق  أتفق لحد ما  أتفق أتفق بشدة 

 الحسابي 

االنحراف  

 %  عدد %  عدد %  عدد %  عدد %  عدد المعياري

17 18.7 52 57.1 8 8.8 13 14.3 1 1.1 3.780 0.952 

 0.828 4.051 0.5 7.6 10.0 57.3 24.6 المعدل 

المعدل  

 العام 
91.9 % 8.1 %   

 . (SPSS)اعتمادا  على نتائج التحليل اإلحصائي  ان: الجدول من إعداد الباحث المصدر
 

استمارة االستبيان حول  على  والذي يمثل استجابات فئة االكاديميين  (  1تشير النتائج الواردة في الجدول )
  % 24.6نسبة  شكلت    بشدةتفق  أ   االجابة بأن    تأثير العمالت الرقمية على الخصائص النوعية االساسية للمعلومات 

ت شكل، و من إجمالي استجابات المبحوثين  %57.3  تفق نسبةأ   اإلجابةت  ، وشكلمن إجمالي استجابات المبحوثين
من   % 91.9أي بنسبة اتفاق إجمالية بلغت    ،من إجمالي استجابات المبحوثين%  10.0  اإلجابة أتفق لحد ما نسبة

وبانحراف معياري بلغ  ،  4.051  الوسط الحسابي والبالغعينة الدراسة ويعزز ذلك قيمة  ل  إجمالي استجابات المبحوثين 
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المحاسبية(  ا  تأثير )على ان هناك    0.828 للمعلومات  الرقمية على الخصائص االساسية  أما نسبة عدم  للعمالت   ،
وشكلت اجمالي %،  0.5  ال أتفق بشدة نسبة  اإلجابة  شكلت و   %،7.6  ما نسبتهال أتفق    اإلجابةت  االتفاق فقد شكل

 ة.مقبول تعد وهي نسبة  %8.1نسبة عدم االتفاق 
   (2الجدول  )

 الخصائص التعزيزية للمعلومات تأثير العمالت الرقمية على  شأن  آراء األكاديميين ب
السؤال  

(33 ) 
 تدعم العمالت الرقمية خاصية القابلية للمقارنة بصورة إيجابية. 

نتائج  

التحليل  

 الوصفي 

الوسط   ال أتفق بشدة  ال أتفق  أتفق لحد ما  أتفق أتفق بشدة 

 الحسابي 

االنحراف  

 %  عدد %  عدد %  عدد %  عدد %  عدد المعياري

24 26.4 54 59.3 8 8.8 4 4.4 1 1.1 4.054 0.793 

السؤال  

(34 ) 
 وتستخدم أساليب موحدة للقياس.تدعم العمالت الرقمية خاصية القابلية للتحقق ايجابيا  ألنها تتم في بيئة تقنية سريعة 

نتائج  

التحليل  

 الوصفي 

الوسط   ال أتفق بشدة  ال أتفق  أتفق لحد ما  أتفق أتفق بشدة 

 الحسابي 

االنحراف  

 %  عدد %  عدد %  عدد %  عدد %  عدد المعياري

28 30.0 49 53.8 9 9.9 4 4.4 1 1.1 4.087 0.825 

السؤال  

(35 ) 
 خاصية التوقيت المناسب العتمادها على األجهزة والمعدات التقنية المتطورة. تدعم العمالت الرقمية 

نتائج  

التحليل  

 الوصفي 

الوسط   ال أتفق بشدة  ال أتفق  أتفق لحد ما  أتفق أتفق بشدة 

 الحسابي 

االنحراف  

 %  عدد %  عدد %  عدد %  عدد %  عدد المعياري

22 24.2 58 63.7 7 7.7 4 4.4 0 0 4.076 0.702 

السؤال  

(36 ) 
 تدعم العمالت الرقمية خاصية القابلية للفهم إيجابيا الن التعامل بها يتم بوسائل تقنية متطورة. 

نتائج  

التحليل  

 الوصفي 

الوسط   ال أتفق بشدة  ال أتفق  أتفق لحد ما  أتفق أتفق بشدة 

 الحسابي 

االنحراف  

 %  عدد %  عدد %  عدد %  عدد %  عدد المعياري

24 26.4 55 60.4 8 8.8 4 4.4 0 0 4.087 0.724 

 0.761 4.076 0.6 4.4 8.8 59.4 26.8 المعدل 

المعدل  

 العام 
95.0 % 5.0 %   

والذي يمثل استجابات فئة االكاديميين على استمارة االستبيان حول  (  2تشير النتائج الواردة في الجدول )
من    %26.8نسبة  شكلت    بشدةتفق  أ  االجابةبأن    التعزيزية للمعلومات تأثير العمالت الرقمية على الخصائص النوعية  

ت اإلجابة  شكل، و من إجمالي استجابات المبحوثين  %59.4  تفق نسبة أ  اإلجابةت  ، وشكلإجمالي استجابات المبحوثين 
من إجمالي   %95.0أي بنسبة اتفاق إجمالية بلغت    ،من إجمالي استجابات المبحوثين%  8.8  أتفق لحد ما نسبة 

  0.761وبانحراف معياري بلغ ،  4.076  عينة الدراسة ويعزز ذلك قيمة الوسط الحسابي والبالغل  استجابات المبحوثين
، أما نسبة عدم االتفاق فقد  للعمالت الرقمية على الخصائص التعزيزية للمعلومات المحاسبية(  ا  تأثير )على ان هناك  

وشكلت اجمالي نسبة عدم  %،  0.6  ال أتفق بشدة نسبة  اإلجابة  شكلت و   %،4.4  ما نسبتهال أتفق    اإلجابةت  شكل
  ة.مقبول تعد وهي نسبة   %5.0االتفاق 
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،  االستبانةجداول وصف وتشخيص إجابات المبحوثين بخصوص فقرات  البيانات الواردة في  على    اعتمادا  و  
 : وعلى النحو اآلتي، المستجيبينلجميع إجابات  واالنحراف المعياري  يمكن تحديد الوسط الحسابي 

 

 ( 3الجدول )

 سئلة األالوسط الحسابي واالنحراف المعياري لجميع 
 الفقرات  العينة  البيان 

 4.011 االكاديميين  الوسط الحسابي 

 5940. االكاديميين  االنحراف المعياري 

 . (SPSS)على نتائج التحليل اإلحصائي  اعتمادا   ان: الجدول من إعداد الباحث المصدر
  4.011  بلغ  قد سئلة  اال  لدراسة وإلجمالي إجابات لالوسط الحسابي    ( بان3تشير النتائج الواردة في الجدول )

تشتت   وهذا يدل على عدم  0.594سئلة فقد بلغ  اال  النحراف المعياري إلجمالي إجابات ا ، أما  وهي قيمة جيدة جدا  
 إجابات فئتي عينة الدراسة. 

إلثبات صحة    االسئلةلعينة االكاديميين على مستوى    tاختبار    إجراءوتأكيدا  لتلك النتائج ذهب الباحث إلى  
  تبين النتائج إذ  (،  3تم االعتماد على مقارنة متوسط العينة المحسوبة بمتوسط العينة الفرضي وهو )  إذ ،  ات الفرضي

متوسط    (4)الجدول    في بين  معنوي  فروق  الفرضي  اوجود  الحسابي  والوسط  االستبانة  القيمة  سئلة  بداللة  وذلك 
( وبذلك يمكننا القول بأن هنالك تأثير معنوي للعمالت 0.05وهذه القيمة أقل من )  (.000)االحتمالية والتي بلغت  

 كاديميين. من وجهة نظر األبشقيها )االساسية والتعزيزية(    الرقمية على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية 
( يمكن قبول  1,2,3(فضال  عما جاء في الجدول    ،االستبانة  ألسئلةاالستجابة    ولاجد في  الى ما جاء    واستنادا  
الخصائص األساسية والتعزيزية  رقمية على للعمالت الك تأثير لهنا"على أن:   ا  تنص نوالثانية اآلتيي الفرضية األولى

 للمعلومات المحاسبية" 
 

 االستنتاجات والتوصيات المحور الرابع: 
 

 أواًل: االستنتاجات
العرض واالفصاح  و ن تخضع لمعايير االعتراف والقياس  أصول التي يجب  ألمن ا  صال  أ  ةالعمالت الرقمي  عد  تُ  .1

 .صولألببقية ا أسوة  المحاسبي 

 نتيجة ،  المالءمة  ةيتعلق بخاصي  فيماالسيما  و   الرقميةبالعمالت  للمعلومات المحاسبية    النوعيةتتأثر الخصائص   .2
  ة.صحاب المصلحأحدوث فرق في اتخاذ القرارات من قبل 

من    ة أو المعززةساسياأل  النوعية للمعلومات المحاسبية سواء  على الخصائص    الرقميةواضح للعمالت    تأثيرهناك   .3
 وجهة نظر عينة الدراسة.
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 ثانيًا: التوصيات
عن العمالت    المحاسبة  ت كال مشمعالجة  و تفسيرات تختص ب أمعيار    بإصدار  المهنيةقيام المنظمات    ضرورة .1

، ويمكن تنفيذ ذلك بتجميع آراء المعنيين بالموضوع  باالعتراف والقياس والعرض واالفصاح لهذه العمالت  الرقمية
 عبر إقامة ورش عمل على نحٍو منتظم. 

 استخداماتها.توصي الدراسة بتعزيز الجوانب المعرفية لألكاديميين فيما يتعلق بموضوعات العمالت الرقمية و  .2

عقد الحلقات النقاشية والندوات والمؤتمرات لمناقشة المواضيع المتعلقة بالعمالت الرقمية وتأثيرها على المحاسبة   .3
 بوصفها توجها  حاليا  ومستقبليا . 

 (.والمصارفالضرائب و االستثمار والتدقيق )في مجاالت  الرقميةبهذه العمالت  مرتبطةجراء دراسات مستقبليه إ .4
 المصادر:

،  6المجلد    ،مجلة البشائر االقتصادية، العمالت المشفرة: فرص وتحديات استخدامها،  2020آمال، مرزوق،  
 .  128- 112، 2العدد 

، النقود االفتراضية: مفهومها وأنواعها وآثارها االقتصادية،  2017، عبدهللا بن سليمان بن عبدالعزيز،  الباحوث 
 . 916- 857، 1، العدد المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة

بيداء فاضل،   المالية في ترشيد  2017البصري، عبدالرضا شفيق، وجاسم،  القوائم  الوارد في  ، دور اإلفصاح 
 . 232- 212،  110، السنة األربعون، العدد مجلة اإلدارة واالقتصادثمرين، قرارات المست

أنيس أحمد،   الفرص والتحديات، 2020البياع، غادة  تقييم  أفريقيا:  البلوك شين في  المشفرة وتقنية  العمالت   ،
 .  45- 3، 1، ج2، العدد 1، المجلد المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية

، التنظيم القانوني للعمالت الرقمية المستحدثة في التشريع اإلماراتي والمقارن:  2018الزعابي، عبدهللا ناصر عبيد،  
 ، اإلمارات. جامعة اإلمارات العربية المتحدة)دراسة تحليلية مقارنة(، رسالة ماجستير )غير منشورة(، كلية القانون،  

 ، مكتبة آفاق للطباعة والنشر والتوزيع، غزة، فلسطين. 1، ط سبيةالنظرية المحا، 2011شاهين، علي عبدهللا، 
،  مجلة جامعة التنمية البشرية ، أثر استخدام العملة الرقمية في السياسة النقدية،  2019علي، شورش قادر،  

 .78- 72، 1، العدد 5المجلد 
المجلة العربية لألبحاث والدراسات  ، النقود اإللكترونية والنقود المشفرة: الطبيعة والمخاطر،  2020مروان، زروق،  

 .  519-507، 4، العدد 12المجلد  ،في العلوم اإلنسانية واالجتماعية
، تأثير المتغيرات االقتصادية والتقنية على اإلطار المفاهيمي للمحاسبة  2015مال علي، سنان زهير محمد جميل،  

يين في العراق، أطروحة دكتوراه )غير منشورة(، دراسة استطالعية آلراء عينة من أألكاديميين والمهن  –المالية  
 ، العراق. جامعة الموصلكلية اإلدارة واالقتصاد، 
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، دار 1، ط العمالت االفتراضية المشفرة: دراسة اقتصادية شرعية محاسبية،  2019النجار، أحمد هشام قاسم،  
 النفائس للنشر والتوزيع، عمان، األردن.

مدخل معاصر ألغراض ترشيد القرارات   – ومات المحاسبية المحوسبة  نظم المعل،  2011رملي، فياض حمزة،  
 ، اآلبائي للنشر والتوزيع، الخرطوم، السودان.1، طاإلدارية

يحيى،   هاشم  زياد  المحاسبية،  2011السقا،  المعلومات  ط نظام  الموصل،  2،  والتوزيع،  للنشر  الطارق  دار   ،
 العراق. 

 ، الرياض، السعودية.1، مكتبة الملك فهد الوطنية، طنظرية المحاسبة ، 2009الحميد، عبدالرحمن بن إبراهيم، 
، اإلطار المفاهيمي للنظام المحاسبي المالي بين النظرية والقواعد التشريعية، 2019هوام، جمعة، وسالمي، منير،  

 .236-209، 32، العدد ة رماح للبحوث والدراساتمجل
حسين،   علي  والحميداوي،  حميد،  هاني  المفاهيمي  2017السويطي،  اإلطار  مع  العراقية  البيئة  توافق  مدى   ،

 .129- 111، 4، العدد 1، المجلد مجلة كلية الكوت الجامعةللمحاسبة المالية الدولي، 
مجلة العلوم ة في اإلفصاح لتحقيق جودة المعلومات المحاسبية،  ، الشفافي2019سميرة، دواق، وعباس، فرحات،  

 . 27- 11، 1، العدد 3، المجلد اإلدارية والمالية
مجلة آفاق  ، دراسة تحليلية لإلطار المفاهيمي المشترك للمحاسبة المالية،  2020الجبلي، وليد سمير عبدالعظيم،  

 . 15- 1، 18، العدد 5، المجلد للعلوم
، مدى فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في تحقيق األمان والتوكيدية والموثوقية 2003  القشي، ظاهر شاهر،

جامعة عّمان في ظل التجارة اإللكترونية، أطروحة دكتوراه )غير منشورة(، كلية الدراسات اإلدارية والمالية العليا،  
 ، األردن.العربية للدراسات العليا
دراسة آلراء عينة من    –رة االلكترونية على نظم المعلومات المحاسبية  ، تأثير التجا 2007أمين، ساكار ظاهر،  

 ، العراق. جامعة الموصلشركات عراقية مختارة، رسالة ماجستير )غير منشورة(، كلية االدارة واالقتصاد, 
في تحسين    (IAS1)، تأثير تبني معيار المحاسبة الدولي  2020محمد، منى جبار، وعبدالحليم، صفوان قصي،  

مجلة العلوم االقتصادية  الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية باستعمال المؤشرات المالية: دراسة تطبيقية،  
 . 496- 475، 120، العدد 26، المجلد واإلدارية

، مدى استجابة الممارسات المحاسبية للتغيرات في اإلطار 2017، هاني حميد، ومهاوش، علي حسين،  مشجل
 .  27- 1، 25، العدد مجلة الكوت للعلوم االقتصادية واإلداريةالمفاهيمي المشترك للمحاسبة المالية، 
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