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األصول الرقمية وحتديات احملاسبة

✴ مراجعة علمية لبحث "النقود الرقمية الرؤية الشرعية واآلثار االقتصادية" للدكتور عبد
الستار أبو غدة..
✴ أثر خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي على مؤشرات التوازن االقتصادي الكلي..
✴ آليات القياس املحاسبي عن املسؤولية االجتماعية..
✴ اللغة والعملة  :مسار اقتصادي واحد..

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎي
ﺟﺎﻣﻌﺔ أوﻧﻼﻳﻦ ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠ +اﻟﻌﺎ(

ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻋﻠﻮﻣﻪ

https://kie.university

To Index..

 | 2018العدد  | 69شباط /فبراير

مجلة االقتصاد اإلسالمي العاملية

األصول الرقمية وتحديات املحاسبة
الدكتور سامر مظهر قنطقجي
رئيس تحرير مجلة االقتصاد اإلسالمي العاملية

بــات الـتـطــور الـتـقـنــي يـطــال كــل شــيء حــولـنــا ,وتـتـســارع الـتـطــورات الـتـقـنـيــة بــازديــاد ابـتـكــاراتـهــا; مــا يـجـعــل
الـتـغـيــرات كـبـيــرة ,وذلــك يـتـطـلــب إحــداث تـغـيـيــرات مـفــاهـيـمـيــة ف بـيـئــة تـلــك الـتـطــورات; فــاملـنـشــآت بــدأت
تدرك بأنها ميكن أن جتني القيمة احلقيقية من التكنولوجيا.
ومبــا احملــاسـبــة بـعـلــومـهــا وفـنــونـهــا تــدخــل ف كــل مــا يـخــص بـيـئــات األعـمــال ,فــإنـهــا ســرعــان مــا تـتــأثــر بــأي
تطور تقني ,ومن ذلك بروز مفاهيم ومصطلحات خاصة; كاألصول الرقمية ,وتصنيفها ,وتقييمها.
األصول احملاسبية:
األصل هو الشيء سواء أكان سلعة أم غيرها ،واألصل لغة :أسْفَلُ الشيءِ ،وجمعه أُصول )القاموس احمليط(.
ذكJر اإلطJار املJفاهJيمي إلعJداد وعJرض الJبيانJات املJالJية IFRS؛ أن األصJل :مJورد تُسJيطر عJليه املJنشأة نJتيجة أحJداث
سJابJقة ،ومJن املJتوقJع أن ينجJم عJنه مJنافJع اقJتصاديJة مسJتقبلية تJتدفJق لJلمنشأة) ،الJفقرة  ۱.۷املJركJز املJالJي( .لJذلJك
فالعتبار األصل مورداً؛ يجب أن يكون:
 حتت السيطرة، له منافع اقتصادية مستقبلية.وقJJد أوضJJحت الJJفقرة ) (۱.۱.۷أن األصJJول تJJتمثل مبJJنافJJعها االقJJتصاديJJة املتجسJJدة فJJي إمJJكانJJية مJJساهJJمتها -
بشكل مباشر أو غير مباشر  -في حتقيق تدفقات من النقدية أو ما يعادلها للمنشأة .واإلمكانية قد تكون:
 إنتاجية؛ أي أنها جزء من األنشطة التشغيلية للمنشأة، قابلة للتحول؛ إلى نقدية أو ما يعادلها، لها القدرة؛ على تخفيض التدفقات النقدية اخلارجة.واألصJول تسJتخدمJها املJنشآت فJي إنJتاج سJلع وخJدمJات قJادرة عJلى إشJباع رغJبات وحJاجJات عJمالئJها ،والJعمالء
املهJتمون بهJذه السJلع واخلJدمJات مسJتعدون لJلدفJع مJقابJل احلJصول عJليها ،ممJا يJحقق تJدفJقات نJقديJة لJلمنشأة .وال
يخفى منافع النقد وأهميته في أي منشأة؛ بسيطرته على املوارد األخرى.
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وميJكن لJلمنافJع االقJتصاديJة املسJتقبلية املتجسJدة فJي األصJل أن تJتدفJق إلJى املJنشأة بJعدة طJرق؛ فJعلى سJبيل املJثال
ميكن لألصل أن:
 يُستخدم منفرداً أو مجتمعاً مع أصول أخرى إلنتاج سلع أو خدمات تباع من قبل املنشأة. يُستبدل مع أصول أخرى. -يُستخدم لسداد إلتزام.

 يُوزع على مالكي املنشأة.ويJغلب عJلى األصJول الJشكل املJاديّ؛ كJاملJمتلكات واملJنشآت واملJعدات ،وال يJعتبر الJوجJود املJادي جJوهJريJاً لJوجJود
األصJل؛ فJبراءات االخJتراع وحJقوق النشJر ،عJلى سJبيل املJثال هJي أصJول طJاملJا أن املJنشأة تسJيطر عJليها وتJتوقJع مJنها
أن حتقق منافع اقتصادية مستقبلية.
واألصJول تJنشأ عJن عJمليات مJالJية وأحJداث أخJرى سJابJقة ،فJفي الJعادة حتJصل املJنشآت عJليها مJن خJالل الشIراء أو
اإلنتاج.
لذلك ميكن النظر إلى األصول وفقاً لطبيعتها؛ كاآلتي:
 .۱أصIول مIلموسIة :وهJي األصJول ذات الJوجJود املJادي؛ كJاملJمتلكات واملJصانJع واملJعدات واألثJاث واملJبانJي… ،
الخ.
 .۲أصIول غIير مIلموسIة :وهJي األصJول الJتي لJيس لJها وجJود مJادي ،وطJويJلة األجJل؛ كJالشهJرة ،وبJراءة االخJتراع،
والعالمة التجارية … ،الخ.
 .۳أصIIول بIIيولIIوجIIية :وهJJي األصJJول الJJتي تJJتمتع بJJالJJنمو واحلJJياة؛ كJJالJJثروة احلJJيوانJJية والJJنباتJJية :أبJJقار ومJJواشJJي
وأشجار … ،الخ.
 .٤أصIول مIالIية :وهJي الJنقديJة وأصJول تJقوم عJلى وجJود حJقوق تJعاقJديJة السJتالم نJقد أو أدوات مJالJية مJن أطJراف
أخرى.
 .٥أصول إستراتيجية :وهي أصول املوارد غير املتجددة؛ كالنفط والغاز واحملاجر ..الخ.
تصنف األصول غير امللموسة إلى أربعة أصناف:
أوالً -حسب درجة متييزها عن غيرها من األصول ،ومنيز بني:
www.kantakji.com
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 أصول ميكن متيزها بصفة منفردة؛ كحقوق االختراع ،وحقوق االحتكار ،وحقوق النشر، أصول ال ميكن متيزها بصفة منفردة كشهرة احملل.ثانياً -حسب االقتناء ،ومنُيز بني:
 أصول مشتراة :أي يتم شراؤها من الغير بصفة منفردة أو نتيجة لالندماج؛ كشهرة احملل، -أصول يتم تكونها داخلياً ضمن املنشأة؛ كحقوق االختراع.

ثالثاً -حسب الفترة الزمنية التي تغطي املنافع املتوقعة ،ومنُيز بني:
 أصJول تسJتفيد مJنها فJترات مJعينة أو حتJدد عJمرهJا نJصوص قJانJونJية؛ كJحقوق االحJتكار أو اسJتخدام األسJماءالتجارية،
 أصول يرتبط عمرها بعوامل إنسانية؛ كحقوق التأليف أو النشر، أصول ليس لها عمر محدد كالشهرة.رابعاً -حسب إمكان فصل األصل عن املنشأة ،ومنُيز بني:
 أصول تعبر عن حقوق ميكن حتويل ملكيتها للغير؛ كحقوق التأليف والنشر، أصول قابلة للبيع؛ مثل حقوق االختراع، -أصول ال ميكن فصلها بذاتها عن املنشأة؛ كالشهرة،

 أصJول ال ميJكن متJييزهJا بJصورة مJنفردة عJن غJيرهJا؛ كJحقوق االخJتراع ،والJذي ميُJنح حJامJله كJل احلJقوق الJتيتُخوله استخدام ،وإنتاج ،وبيع منتج معني ،أو عملية معينة خالل فترة معينة.
مJثال ذلJك ،يُJعتبر حJق االمJتياز تJرتJيباً يJعطي مبJقتضاه طJرف يُJسمى مَJانِJحَ احلJق ،لJطرف آخJرَ يُJسمى املJتمتع بJاحلJق،
إذنJا مJطلَقاً فJي تJسويJق مJنتج أو خJدمJة فJي حJدود مJنطقة جJغرافJية مJعينة؛ كJالJتنقيب عJن الJنفط فJي مJنطقة مJعينة.
أمJا الشهJرة فJترتJبط بJوجJود وحJدة اقJتصاديJة قJائJمة ،تُJعبر عJن قJدرة املJنشأة عJلى حتJقيق أربJاح غJير عJاديJة ،أو تJزيJد مJن
املJعدل الJعادي لJلعائJد عJلى رأس املJال املسJتثمر؛ بسJبب كJفاءة إدارة املJنشأة ،أو السJتخدام مJواصJفات ،أو عJمليات
خاصة في اإلنتاج مما يُعطي سمعة طيبة عن املنشأة.
وعJلى كJل حJال ،يJعتبر األصJل أصJال مJن أصJول املJنشأة إذا حJقق شJروط اعJتباره مJن وجJهة الJنظر املJالJية واحملJاسJبية،
وهي:
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 .۱املIلكية :أن يJكون األصJل ممJلوكJاً بJشكل قJانJونJي؛ مبJا يJعطي املJالJك حJريJة الJتصرف بJه واالسJتفادة مJن مJنافJعه
االقتصادية.
 .۲اخلدمات املستقبلية :البد أن يكون لألصل منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة متتد ألكثر من فترة مالية.
 .۳املIقدرة اإلنIتاجIية )اخلIدمIية( :تُJقتنى األصJول ملJقدرتJها اإلنJتاجJية فJتشارك فJي الJعملية اإلنJتاجJية بJشكل مJباشJر
أو غير مباشر.
 .٤قابلية التحديد )القياس( :البد أن تكون منافع األصل قابلةً للقياس املالي.
األصول الرقمية:
األصJل الJرقJمي هJو أي شJيء مJوجJود فJي شJكل ثJنائJي ) (BinaryتسJيطر عJليه املJنشأة؛ كJأن تJكون مJأذون لJها فJي
استخدامه ،ويتوقع أن ينجم عنه منافع اقتصادية مستقبلية.
تJJشمل األصJJول الJJرقJJمية عJJلى سJJبيل املJJثال ال احلJJصر :الJJوثJJائJJق الJJرقJJمية ،واحملJJتوى :املJJسموع والJJصورة املتحJJركJJة،
والJبيانJات الJرقJمية ذات الJعالقJة؛ الJتي يجJري تJداولJها أو الJتي سJيتم تخJزيJنها عJلى أجهJزة رقJمية؛ مJثل :احلJواسJيب
الJJثابJJتة واحملJJمولJJة ومJJشغالت الJJوسJJائJJط احملJJمولJJة ،وأجهJJزة التخJJزيJJن ،وأجهJJزة االتJJصاالت ،كJJما يJJشمل أيJJة أجهJJزة
سJتكون مJوجJودة حJال حJصول تJقدم تJقني يJكون قJادراً عJلى حتJميل  UploadتJلك األصJول الJرقJمية؛ بJغض الJنظر
عن ملكية اجلهاز احلامل لألصل الرقمي.
أنواع األصول الرقمية:
تJشمل األصJول الJرقJمية ،عJلى سJبيل املJثال ال احلJصر :الJتصويJر الJفوتJوغJرافJي ،والJشعارات ،والJرسJوم الJتوضJيحية،
والJJرسJJوم املتحJJركJJة ،ووسJJائJJل اإلعJJالم :الJJسمعية الJJبصريJJة ،والJJعروض الJJتقدميJJية ،وجJJداول الJJبيانJJات ،ومJJعاجلJJات
الJنصوص ،والJرسJائJل االلJكترونJية ،وغJيرهJا مJن األشJكال الJرقJمية األخJرى والJبيانJات الJوصJفية  Meta DataالJتابJعة
لJها .وتJزداد أنJواع األصJول الJرقJمية زيJادة هJائJلة الرتJفاع عJدد األجهJزة الJتي تJشكل قJناة إعJالم رقJمي؛ كJالJهواتJف
الذكية ،وغيرها من األشياء  Thingsالذكية.
ونJJتيجة منJJو الJJتطبيقات الJJبرمJJجية فJJقد بJJاتJJت األنJJواع تJJشمل قJJطاعJJات جJJديJJدة مJJن األصJJول الJJرقJJمية؛ كJJالJJطبية،
والJتعليم ،والJتصويJت ،والJصداقJات ،واألحJاديJث ،والJسمعة ،حJتى أن )فJوربJس( وصJفت الJبيتكويJن عJام ۲۰۱٥
بأنه أصل رقمي.
www.kantakji.com
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وتتجسد املنافع االقتصادية باالستخدام )املنفرد أو اجملتمع( لألصل الرقمي مع غيره مما سبق ذكره؛ سواء:
 -إلنتاج سلع وخدمات قابلة للبيع،

 لJالسJتبدال بJأصJول أخJرى ،وقJد بJرزت )بJولJونJيكس( كJعملة رقJمية تJأسسJت عJام  ،۲۰۱٤بJاعJتبارهJا واحJدة مJنأه JJم األس JJماء ف JJي ع JJال JJم ت IIبادل األص IIول ال IIرق IIمية؛ بس JJبب ع JJالق JJتها م JJع املس JJتخدم وأم JJن امل JJعام JJالت.
و)بولونيكس( هي خدمة تداول لألصول الرقمية) ،رابط(.
وبJناء عJلى مJا سJبق بJيانJه ،ميُJكن متJييز أنJواع لJألصJول الJرقJمية؛ كJاألصJول الJرقJمية املJلموسJة ذات الJشكل املJاديّ؛
كJJاألجهJJزة واملJJلحقات ،واألصJJول الJJرقJJمية غJJير املJJلموسJJة؛ كJJبراءات االخJJتراع ،وحJJقوق الJJتألJJيف ،وحJJقوق النشJJر،
والشهJرة؛ ويJشغل الJنوع الJثانJي حJيزاً كJبيراً فJي الJبيئة الJرقJمية؛ بJل هJو محJل تJنازع مسJتمر بJني مJختلف األطJراف،
حJيث نشهJد أحJكامJاً قJضائJية مبJبالJغ هJائJلة تJتكبدهJا الشJركJات املJتنازعJة ،واألصJول الJرقJمية غJير املJلموسJة تJصنف
أصوالً طاملا أنها حتت سيطرة املنشأة ،وطاملا يُتوقع منها أن حتقق منافع اقتصادية مستقبلية.
كJذلJك األمJر تJنشأ األصJول الJرقJمية بJنوعJيها عJن عJمليات مJالJية وأحJداث أخJرى سJابJقة ،سJواء بJالشJراء أو بJاإلنJتاج
الداخلي.
وال يJختلف تJصنيف األصJول الJرقJمية غJير املJلموسJة عJما سJبق بJيانJه فJي اإلطJار املJفاهJيمي إلعJداد وعJرض الJبيانJات
املJالJية املJذكJور آنJفاً .لJكننا نJضيف ضJابJطاً هJامJاً لJلتصنيف حسJب الJفترة الJزمJنية؛ فJموضJوع السJيطرة عJلى األصJل
الJرقJمي مJنوط بJفترة حJمايJته؛ فJأسJماء الJنطاقJات  DomainsمJثالً حتجJز لJسنة فJأكJثر؛ فJإن حجJزت لJسنة فهJي
أصJول مJتداولJة وإن حجJزت ألكJثر مJن سJنة فهJي أصJول ثJابJتة ،وإن عJدم التجJديJد ملJلكية الJنطاق هJو خJطر قJائJم شJأنJه
شJأن السJطو عJليه )الJهاكJر( ،ونJفس الJكالم يJنطبق عJلى املJساحJات احملJجوزة سJواء أكJانJت مخJدمJات  Serversأم
مجJرد مJساحJات مJواقJع .وكJذلJك عJلى املJساحJات التخJزيJنية الJسحابJية  Cloudإذا كJانJت مJأجJورة؛ فJإن كJانJت
مJJجانJJية؛ فهJJي أقJJرب حلJJق االمJJتياز الJJذي يJJعطي مبJJقتضاه مJJانJJح احلJJق الJJطرف املسJJتفيد مJJن اخلJJدمJJة إذنJJا مJJطلَقا فJJي
استخدام املساحة وخدماتها الرقمية لفترة معينة.
نظام إدارة األصول الرقمية
إدارة األصJJول الJJرقJJمية ) :Digital Asset Management (DAMهJJي عJJملية جتJJاريJJة لJJتنظيم وتخJJزيJJن
واسJJترجJJاع الJJوسJJائJJط الJJغنية وإدارة احلJJقوق الJJرقJJمية واألذونJJات .تJJتضمن الJJوسJJائJJط املJJتعددة الJJتفاعJJلية :الJJصور
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واملJوسJيقى ومJقاطJع الJفيديJو والJرسJوم املتحJركJة والJبودكJاسJت ومJحتويJات الJوسJائJط املJتعددة األخJرى .وتJتلخص
وظائف نظام إدارة األصول الرقمية باآلتي:
 .۱إنشاء أرشيف،
 .۲تطوير بنى حتتية للحفاظ على األصول الرقمية وإدارتها،
 .۳تقدمي تقنيات البحث التي تسمح للمستخدمني النهائيني بتحديد األصول وحتديد مكانها واستردادها.
أمJا تJقنياً فJإن نJظام إدارة األصJول الJرقJمية ميJثل مجJموعJة سJجالت قJاعJدة بJيانJات؛ يJحوي كJل سجJل بJيانJات وصJفية
Metadata؛ كJJاسJJم املJJلف وشJJكله ومJJعلومJJات حJJول مJJحتواه واسJJتخدامJJه ،ومJJحتوى مJJادة الJJعرض ،ووسJJائJJل
الترميز ،وامللكية ،وحقوق الدخول.
إذاً ميJثل نJظام إدارة األصJول الJرقJمية هJيكالً مJتشابJكاً ،يJشمل الJبرامJج واألجهJزة واخلJدمJات األخJرى الJتي تJساعJد فJي
إدارة األصJول الJرقJمية وتخJزيJنها واسJتيعابJها وتJنظيمها واسJتردادهJا ،وتJسمح للمسJتخدمJني بJالJبحث عJن احملJتوى
واستخدامه عندما يحتاجون إليه سواء مبقابل مادي أو مجاناً.
وحتJتاج إدارة األصJول الJرقJمية إلJى صJيانJة مسJتمرة ملJلكية الJعنصر الJرقJمي؛ فهJذه املJلكية هJي مJفتاح السJيطرة عJلى
األصJل الJرقJمي؛ فJاإلدارة حJق مJن حJقوق اخملJولJني بJاملJلكية ،وضJياعJها تJنفي عJن األصJل الJرقJمي صJفة األصJل كJما
أسلفنا.
وعJليه؛ فبمجJرد دخJول أي وسJيط رقJمي ضJمن سJيطرة الJنطاق الJرقJمي  DomainيسJتطيع مJالJك الJنطاق الJتحكم
بJاألشJخاص الJذيJن ميJكنهم عJرض األصJل الJرقJمي أو اسJتخدامJه أو تJعديJله ،مJن خJالل حتJكمه بJتطبيق طJريJقة تJشفير
مستخدمة إلنفاذ احلقوق الرقمية.
وعJلى كJل حJال؛ إن الJبرمJجيات الJتي تJعمل عJلى إدارة األصJول الJرقJمية يُJفترض بJها أن تJطبق إدارة احلJقوق الJرقJمية
 Digital Rights Management DRMعJند ضIم كJائJنات رقJمية جJديJدة؛ سJواء بJاسJتيرادهJا مJن نJطاقJات
تناظرية أو رقمية كاملسح الضوئي ،والتعرف الضوئي على احلروف ،الخ ،أو بإنتاجها ككائنات جديدة.
وكJJل كJJائJJن رقJJمي ال يJJلتزم بJJاحلJJقوق الJJرقJJمية  DRMال تJJقبله اإلدارة الJJرقJJمية ،بJJل يJJديJJره نJJظام إدارة احملJJتوى
Content Management System CMS؛ مبJعنى أن فهJرسJة أيJة كJائJنات ضJمن أي نJظام رقJمي ،يJجب
أن يكون خاضعاً لتطبيق  DRMقبل أن يتم استيراده من تطبيق .DAM

www.kantakji.com

) ( 15

www.cibafi.org

 | 2018العدد  | 69شباط /فبراير

To Index..

مجلة االقتصاد اإلسالمي العاملية

وميJكن اسJتخدام مJصطلح )إدارة األصJول اإلعJالمJية(  Media Asset Management MAMفJي إشJارة
إلJى تJطبيق  DAMعJلى اجملJموعJة الJفرعJية مJن الJكائJنات الJرقJمية الJتي عJادة مJا تJكون وسJائJل إعJالمJية؛ كJالJتسجيالت
الصوتية والصور والفيديو.
أمJا مJفهوم إدارة احملJتوى  CMSفJي أي مJؤسJسة؛ فJيتناول اسJتخدام أحJدث احلJلول الJتي تJعالJج مJيزات ممJاثJلة فJي
مجموعة واسعة من الصناعات والتطبيقات.
أنواع أنظمة إدارة األصول الرقمية:
ميكن التمييز بني الفئات العريضة التالية من نظم إدارة األصول الرقمية على النحو التالي:
 .۱نIIظم إدارة األصIIول الIIتجاريIIة :تJJركJJز عJJلى تسهJJيل إعJJادة اسJJتخدام احملJJتوى داخJJل املJJنشآت الJJكبيرة .ويJJتعلق
احمل JJتوى ف JJي ه JJذه احل JJال JJة ب JJال JJتسوي JJق أو امل JJبيعات ذات ال JJصلة ،ع JJلى س JJبيل امل JJثال ،ص JJور امل JJنتج وال JJشعارات
والضمانات التسويقية.
 .۲نIظم إدارة أصIول املIكتبة :تJركJز عJلى تخJزيJن واسJترجJاع كJميات كJبيرة مJن األصJول اإلعJالمJية املJتغيرة بJشكل
غير متكرر ،على سبيل املثال :أرشفة الفيديو والصور.
 .۳نIظم إدارة األصIول اإلنIتاجIية :تJركJز عJلى إدارة األصJول عJند إنJشائJها إلنJتاج الJوسJائJط الJرقJمية )ألJعاب الJفيديJو،
والسJJينما ثJJالثJJية األبJJعاد ،والJJرسJJوم املتحJJركJJة ،والJJلقطات املJJرئJJية ،ومJJا إلJJى ذلJJك( .وهJJي تJJشمل :مJJواصJJفات
العمل ،وإدارة املشاريع ،والتخزين ،وتنظيم ومراقبة األصول الرقمية املتغيرة باستمرار.
 .٤نIظام إدارة األصIول الIرقIمية الIقائIم عIلى الIسحابIة :يJتيح للمسJتخدمJني الJوصJول إلJى األصJول الJسحابJية مJن أي
جهاز.
تقييم األصول الرقمية:
متJلك غJالJبية األصJول الJرقJمية قJيمة نJقديJة أو مJعنويJة ،ومبJا أن األصJول الJرقJمية متJثل سJلعاً وخJدمJات يJبيعها الJنشاط
الJتجاري املسJيطر عJليها؛ فJإن إيJراداتJها تJزداد وفJقاً السJتخدامJها ،وهJذا أشJبه مبJعدالت الJدوران الJتجاريJة ،وتJعتمد
سJياسJات تJسويJق األصJول الJرقJمية عJلى االتJصال املJباشJر عJبر االنJترنJيت ألسJباب احلJمايJة وغJيرهJا مJن األسJباب .وقJد
يُسمح بإعادة استخدام األصول الرقمية كما هي أو مع تعديل طفيف.

www.kantakji.com

) ( 16

www.cibafi.org

 | 2018العدد  | 69شباط /فبراير

To Index..

مجلة االقتصاد اإلسالمي العاملية

وتJخضع قJيمة األصJول لJلتقييم مJن خJالل قJيمتها املJعلنة ،أو مJن خJالل الJرسJوم الشهJريJة والJسنويJة الJتي يJتوجJب
سJدادهJا لJلبائJع .فJأسJعار نJطاقJات املJواقJع  DomainميJكن مJعرفJة مJالكJها ،والJتعرف عJلى قJيمتها الJسوقJية مJن خJالل
مJواقJع بJيع الJنطاقJات وتJسجيلها ،وغJالJباً مJا تJكون أشJبه بJبورصJة حJيث يُJعرض سJعر أولJي لJلنطاق ميJكن الJتفاوض
عJليه لشJرائJه ،ويُحJدد الJسعر مJدى اإلقJبال عJلى هJذا الJنطاق ،حJيث تJقيس بJعض املJواقJع كـ ) AlexaمJن أمJازون،
 Rank SignalsمJن غJووغJل( تJرتJيب الJنطاقJات عJاملJياً؛ فتسهJل هJذه املJهمة .أمJا الJتطبيقات فJصارت حتُJمّل مJن
مJJخازن الشJJركJJات املJJنتجة أو املJJسوقJJة كمخJJزن  App Storeو مخJJزن  Google PlayحJJيث الJJسعر واضJJح،
والتقييم واضح ويُشار إليه بنجوم تكتمل بتقييم املستخدمني )

( للداللة على اجلودة والصالحية.

بJناء عJلى مJا سJبق؛ فJإن األصJول الJرقJمية حتJتوي عJلى مJعلومJات ،وكJل شJركJة تُJنتج الJكثير مJن املJعلومJات ،لJكن
املJعلومJات املJفيدة هJي الJتي تJتاح للمسJتخدمJني املJصرح لJهم فJي أوقJات مJعينة .وغJالJباً مJا تJنتج هJذه املJعلومJات عJن
عJمليات إبJداعJية ،عJلى سJبيل املJثال ،مJصمم يJصمم رسJومJاً فJارقJة ،أو مJصور يJأخJذ صJور عJالJية اجلJودة حلJوادث
فJريJدة ،أو مJدوّن يJكتب مJدونJة مJؤثJرة؛ فهJذه الJعمليات تJزود الJبيانJات بJقيمة إضJافJية قJد حتJولJها إلJى أصJول رقJمية،
ويُJدعJى ذلJك تJسويJقياً بـ )احملJتوى( ،لJذلJك تJساهJم األصJول الJرقJمية فJي جنJاح املJبيعات ورواجJها ،وبJالJتالJي حتJقيق
تJدفJقات نJقديJة لJلمنشأة جتJعلها مJؤثJرة فJي الJسوق .أمJا املJعلومJات الJتي كJان يُJعتقد سJابJقاً أنJها غJير مJهمة ،فJقد بJات
لJها اسJتخدامJات مJفيدة جJداً ،وصJارت تJسمى بJالJبيانJات الضخJمة  ،Big DataولتسJليط الJضوء عJلى هJذا الJنوع
من البيانات ميكن مراجعة مقالنا :سوق البيانات الضخمة ومفاهيم جديدة )العدد  ۲۳نيسان .(۲۰۱٤
يبقى أن نشير إلى عدد من القضايا املتعلقة باألصول الرقمية والتي تؤثر على وصفها باألصول الرقمية ،ومنها:
 غياب التوجيهات القانوني، السJيطرة احملJدودة عJلى هJذه األصJول؛ حJيث تJنفرد شJركJات مJعينة بJحق الJوصJول إلJى األصJول الJرقJمية وإمJكانJيةنقلها،
 قضايا توريث ملكية األصول الرقمية ،كصفحات الفيسبوك ،واالمييل ،وغيرها .ومثال ذلك :✴ قJضية )بJروس ويJليس( الJذي يJريJد مJقاضJاة آبJل ألن اتJفاق املسJتخدم الJنهائJي ميJنعه مJن تJوريJث مجJموعJات
 iTunesألبنائه.
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✴ قJضية طJلب أسJرة جJندي تJوفJي فJي اخلJدمJة لJلوصJول إلJى حJساب يJاهJو اخلJاص بJه .ورفJضت شJركJة يJاهJو
مJJنحهم حJJق الJJوصJJول ،ثJJم أمJJر الJJقاضJJي بJJإعJJطاء رسJJائJJل الJJبريJJد اإللJJكترونJJي إلJJى األسJJرة دون مJJنحهم حJJق
الوصول.
حماة )حماها اهلل( في  ۹جمادى اآلخر  ۱٤۳۹هـ املوافق  ۲٤شباط /فبراير ۲۰۱۸م
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