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 :الممخص

ييدؼ البحث إلى تقديـ نموذج مقترح لقياس وتقييـ رأس الماؿ الفكري ومعرفة أثره 
في تطوير استراتيجيات تعظيـ قيمة المنشأة، وقد توصؿ البحث إلى مجموعة مف 
االستنتاجات منيا: إف النماذج والمداخؿ التي قدميا الفكر المحاسبي لقياس رأس الماؿ 

لتي تجعميا متفؽ عمييا عالميًا، باستثناء النماذج الفكري لـ يتـ تطويرىا بالصورة ا
الوصفية، كما تبيف وجود عالقة إيجابية بيف النموذج المقترح لقياس رأس الماؿ الفكري 

 وتطوير استراتيجيات تعظيـ قيمة المنشأة. 
 .لرأس الماؿ الفكري، قيمة المنشأةالقياس المحاسبي كممات المفتاحية: ال

 .JEL : G32, 034,M41 تصنيف
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I. مقدمة : 
برأس الماؿ الفكري  لقد تزايد االىتماـ بشكؿ كبير منذ بداية القرف الحادي والعشروف

عمػاؿ وتحقيػؽ النمػو والتطػوير فييػا، خاصػة وذلؾ لدوره الفعاؿ في ضماف بقاء منظمات األ
فػػػي ظػػػؿ تزايػػػد درجػػػة التعقيػػػد فػػػي بييػػػة األعمػػػاؿ وحػػػدوث ت يػػػرات متسػػػارعة فػػػي تكنولوجيػػػا 
المعمومات واالتصاالت ونظـ العمؿ، حيث أصبح رأس الماؿ الفكري مف أىـ العوامػؿ التػي 

 ات األعماؿ الحديثة حاليًا ومستقبميًا.مـ في تحقيؽ النجاح والتميز التنافسي لمنظتساى
خػػػػالؿ السػػػػنوات األخيػػػػرة أصػػػػبحت المعرفػػػػة واحػػػػدة مػػػػف أىػػػػـ الركػػػػايز : البحككككث مشكككككمة 1.

األساسػػػية التػػػي تيػػػتـ بيػػػا المنشػػػبت لمسػػػايرة متطمبػػػات األعتمػػػاد عمػػػى التكنولوجيػػػا، والنمػػػو 
، كمحددات أساسػية لخمػؽ القيمػة وتعظيميػا، ويعتبػر رأس المػاؿ الفكػري المستمر لإلبتكارات

أحد الدعايـ األساسية لخمؽ قيمة لمنشبت األعماؿ، حيث أف قياس تمؾ القيمة ما زاؿ يتسػـ 
يػتـ بيػا حسػاس مسػاىمة نمػاذج القيػاس  يىممت الطريقػة التػابالقصور وأف منشبت األعماؿ 

ير استراتيجيات تعظيـ قيمة المنشػأة، ومػف ىنػا يمكػف المحاسبي لرأس الماؿ الفكري في تطو 
مككا مككدا مسككانمة النمككترج المقتككرح التػػالي: الرييسػػي صػػيا ة مشػػكمة البحػػث فػػي التسػػا ؿ 

 لقياس تتقييم رأس المال الفكري في تطتير أستراتيجيات تعظيم قيمة المنشأة؟.
لقيػاس وتقيػيـ رأس تقػديـ نمػوذج مقتػرح ييدؼ ىذا البحث بشكؿ عاـ إلى  أندف البحث: .2

تطػوير اسػتراتيجيات تعظػيـ قيمػة المنشػأة، ويمكػف تحقيػؽ ىػذا الماؿ الفكري ومعرفة أثره فػي 
 اليدؼ مف خالؿ تحقيؽ األىداؼ الفرعية التالية:

Abstract:   

     The study aims at A Suggested model for measuring and 

evaluating intellectual capital and knowing it's effect in developing 

strategies to maximization the value of the enterprises , the study 

reached some important results such as the models and approaches 

presented by accounting  thought for measuring the intellectual capital 

remained undeveloped as international consensus upon them except the 

descriptive models, and there is positive relationship between the A 

Suggested model for measuring and evaluating intellectual capital and 

developing firm value maximization strategy.  

Keywords: The intellectual capital accounting measurement, Firm 

value.   
Jel Classification: G32, 034, M41. 
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 يمكف إستخداميا لمقياس عف رأس الماؿ الفكري. يتسميط الضوء عمى النماذج الت -
تحميػػػؿ التػػػأثير لنمػػػاذج القيػػػاس المحاسػػػبي لػػػرأس المػػػاؿ الفكػػػري ب ػػػرض إبػػػراز العالقػػػة  -

 .اإليجابية بيف ىذه النماذج وتعظيـ قيمة المنشأة
الػذي ينصػس عمػى تقػديـ إطػار تنبػ  أىميػة البحػث مػف أىميػة موضػوعو  أنمية البحكث: .3

راتيجيات تعظيـ قيمة في تطوير أست قياس وتقييـ رأس الماؿ الفكري ودورهيركز عمى  عممي
المنشأة، حيث ت كد الدراسات أف رأس الماؿ الفكري يمعس دورًا إستراتيجيًا ميمػًا فيػو يسػاىـ 
فػػي تحقيػػؽ وتعزيػػز الميػػزة التنافسػػية لمنشػػبت األعمػػاؿ، وال تػػزاؿ المكتبػػة العربيػػة تفتقػػر إلػػى 

اؿ الدراسػػػات المتخصصػػػػة فػػػػي وضػػػػ  م شػػػػرات ومقػػػاييس واضػػػػحة لقيػػػػاس وتقيػػػػيـ رأس المػػػػ
 الفكري في منظمات األعماؿ.

مػػ داه: نىنػػاؾ عالقػػة  د ىػػذا البحػػث عمػػى اختبػػار فػػرض رييسػػييعتمػػ فرضككيات البحككث: .4
رأس المػػاؿ الفكػػري وتطػػوير أسػػتراتيجيات تعظػػيـ قيمػػة المقتػػرح لقيػػاس ذج النمػػو إيجابيػػة بػػيف 

 المنشأةن.
والمػػػػني  يعتمػػػػد البحػػػػث عمػػػػى الجمػػػػ  مػػػػا بػػػػيف المػػػػني  االسػػػػتقرايي  مككككنلب البحككككث: .5

االستنباطي، حيث يعتمد عمى المني  االستقرايي لمحاولة اسػتقراء مفيػـو القيػاس المحاسػبي 
دبيػػػات لػػػرأس المػػػاؿ الفكػػػري وبيػػػاف نماذجػػػو المختمفػػػة عػػػف طريػػػؽ الرجػػػوع إلػػػى الدراسػػػات واأل

بينمػػا يػػتـ االعتمػػاد عمػػى المػػني  االسػػتنباطي ، ليػػا عالقػػة بموضػػوع البحػػث يالمحاسػػبية التػػ
، وتحديػػد ةالتأصػػيؿ العممػػي لنمػػاذج القيػػاس المحاسػػبي لػػرأس المػػاؿ الفكػػري مػػف جيػػلمحاولػػة 

 وبنػاء النمػوذج المقتػرح ،أبعػاد مشػكمة البحػث وصػيا ة الفػروض المنطقيػة المرتبطػة بالبحػث
 مف جية أخري.

 سوؼ يتـ تقسيـ ىذا البحث تحقيقًا ألىدافو عمى النحو التالي: نيكل البحث: .6
 األوؿ: المقدمة وتشتمؿ عمى اإلطار المنيجي والدراسات السابقة. المحور -
 المحور الثاني: اإلطار المفاىيمي لمت يرات الدراسة. -
 لمحور الثالث: النموذج المقترح.ا -
 .النتاي  والتوصيات وتشتمؿ عمى لمحور الراب : الخاتمةا -
البحػث ليقػدـ صػورة بناًء عمى مشكمة وأىػداؼ البحػث تػـ تصػميـ نمػوذج  :نمترج البحث .7

، كمػا موضػح فػي الشػكؿ  يرات البحث والبناء اإلجرايػي لػومعبرة عف العالقات المنطقية لمت
(1:) 
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 (: أنمترج البحث1الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و.2020اندراست، دبٍاث إستُاداً أل )الباحثان(إعداد  المصدر:

 )انًتغٍر انًستقم( س انًال انفكريأذج انقٍاس انًحاسبً نراًَ

 ًَوذج 

Brooking 

د رًواًَوذج انًحاسبت عٍ ان
 انبشرٌت

قٍاس رأس انًال 

انفكري وفقاً 

 نهطرق انًباشرة

ًَوذج يقارَت انقًٍت انسوقٍت 

 بانقًٍت اندفترٌت

 ًَوذج 
Tobin's Q 

قٍاس رأس انًال 
ي وفقاً انفكر

نًدخم انقًٍت 
 انسوقٍت

ًَوذج انقًٍت انسوقٍت 
 انًضافت

ًَوذج انقًٍت االقتصادٌت 
 انًضافت 

انًال  قٍاس رأس

انفكري وفقاً 

نًدخم انقًٍت 

 انًستقبهٍت 

  ًَوذج رأس انًال انًحتسب

ًَوذج يعايم انقًٍت انًضافت 
 انًال انفكرينرأس 

قٍاس رأس انًال 
انفكري وفقاً نًدخم 

 انعائد عهى
 األصول 

ًَوذج انقًٍت انًعُوٌت 
 انًحسوبت

 ًَوذج انًستكشف

 

 ًَوذج بطاقت األداء انًتوازٌ

قٍاس رأس انًال 

انفكري وفقاً 

يراقبت األصول غٍر ًَوذج  نهًدخم انوصفً

 انًهًوست

 تعظٍى

 قًٍت  

 انًُشأة 

 )انًتغٍر انتابع(
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ىنالؾ العديد مف الدراسات السابقة التي تطرقت لموضوع القياس  :الدراسات السابقة. 8
المحاسبي لرأس الماؿ الفكري وتناولتو مف زوايا مختمفة، وقد تنوعت ىذه الدراسات بيف 

جممة مف ىذه الدراسات التي تـ االستفادة  )الباحثان(العربية واالجنبية، وسوؼ يستعرض 
 منيا م  اإلشارة إلى أبرز مالمحيا، وذلؾ مف خالؿ الجدوؿ التالي:

 (: الدراسات السابقة1الجدتل رقم )
 أبرز النتائب البمد المنلب المشكمة البحثية الدراسة

دراسة: )طمعت، 
 م(2003

الم شػػػػػػػػرات  مػػػػػػػػا ىػػػػػػػػي
التػػػػػػػي تسػػػػػػػمح بتػػػػػػػوفير 
أفضؿ مت يرات لقيػاس 
وأداء رأس المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 

 الفكري لممنشأة؟

االستقرايي 
 والوصفي

* ىنػػاؾ صػػعوبات تتعمػػؽ بوضػػ   مصر
م شػػرات تقيػػيـ أداء عناصػػر رأس 
المػػػػاؿ الفكػػػػري، كمػػػػا تبػػػػيف وجػػػػود 
تمػػػػػايز فػػػػػػي م شػػػػػػرات تقيػػػػػػيـ أداء 
عناصػػػر رأس المػػػاؿ الفكػػػري بػػػيف 

 شركات عينة الدراسة.
دراسة: 

(2004Robin 

& Robin, )  

مػػػػػػا مػػػػػػد  ممارسػػػػػػات 
شػػػػػػػػػػػػػػػركات المممكػػػػػػػػػػػػػػػة 
المتحػػػػػػػدة فػػػػػػػي مجػػػػػػػاؿ 

 رأس الماؿ الفكري؟

* أف ىنػػػػاؾ دليػػػػؿ محػػػػدود يشػػػػير  بريطانيا الوصفي
إلػػػػى أف رأس المػػػػاؿ الفكػػػػري بمػػػػػا 
فيػػػو إدارة المعرفػػػة ىػػػو ا ف محػػػؿ 
اىتماـ كبير داخؿ الشركات عينػة 

 الدراسة.
 2004دراسة: )

D. james, C. 

Miller @ D. 

Rosalind H. 

Whiting,) 
 

ىػػػؿ توجػػػد عالقػػػة بػػػيف 
القيمػػػة الكامنػػػة )الفػػػرؽ 
بػػػػػػيف القيمػػػػػػة السػػػػػػوقية 
والقيمػػػػػػػػػػػػػػػػة الدفتريػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لمشػػػػػػػػػػػػػػركة( كم شػػػػػػػػػػػػػػر 
لمسػػػػػػػػتو  رأس المػػػػػػػػاؿ 
الفكػػػػػػػػػػػػػػري ومسػػػػػػػػػػػػػػػتو  
 اإلفصاح الطوعي لو؟

* وجػػػػػػػود عالقػػػػػػػة إيجابيػػػػػػػة بػػػػػػػيف  نيوزيمندا الوصفي
فصػػػػػػػػػػػػػػػػاح  القيمػػػػػػػػػػػػػػػػة الكامنػػػػػػػػػػػػػػػػة وا 

الزبػػػػػػػػػػػػػػػوف، المعمومػػػػػػػػػػػػػػػات عػػػػػػػػػػػػػػػف 
والمنافس، والماركة التجارية وىػي 
معمومػػػػات ميمػػػػة لمسػػػػوؽ خاصػػػػة 
لمشػػػػػركات فػػػػػي نيوزيمنػػػػػدا، وىنػػػػػاؾ 
صعوبات فػي تمثيػؿ مسػتو  رأس 
المػػػػػاؿ الفكػػػػػري لمشػػػػػركة بحسػػػػػاس 

 قيمتيا الكامنة. 
دراسة: 
)المميجي، 

 م(2005

مػػا ىػػو نمػػوذج القيػػاس 
الماليػػػػػػـ الػػػػػػذي يمكػػػػػػف 
اسػػػػتخدامو فػػػػػي قيػػػػػاس 

 األصوؿ الفكرية؟

االستقرايي 
 واالستنباطي

* وجػػػػػػػػػود أصػػػػػػػػػوؿ فكريػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي  مصر
شػػركات االتصػػاالت المصػػرية تػػـ 
قياسػػػػػػػػػيا مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػالؿ النمػػػػػػػػػوذج 
المقتػػػػػػػػػػػػرح، وال تقػػػػػػػػػػػػػـو شػػػػػػػػػػػػػركات 
االتصػػػاالت المصػػػرية بػػػاالعتراؼ 
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والقيػػػػػػػػػاس المحاسػػػػػػػػػبي ل صػػػػػػػػػوؿ 
 الفكرية المتولدة داخميًا.

دراسة: )عبد 
الرحمن، 

 م(2007

مػػا ىػػو دور المحاسػػبة 
مػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ عػػػػػػػػػػػػػػػػف رأس ال

الفكػػػػػػري فػػػػػػي تحسػػػػػػيف 
جػػػػػػػػػػػػػودة المعمومػػػػػػػػػػػػػات 

 المحاسبية؟

االستقرايي 
 التحميمي

* القوايـ المالية التقميديػة ال تػوفر  مصر
معمومات كافية عف العوامػؿ التػي 
تسيـ فعاًل في نجاح الشػركة، فػي 
االقتصػػػػػػاد القػػػػػػايـ عمػػػػػػى المعرفػػػػػػة 
حيػث العوامػػؿ األساسػػية حيػػث إف 
المػػػػديريف فػػػػي حاجػػػػة إلػػػػى أدوات 

 جديدة.
دراسة: )عمر       

تمحمد، 
 م(2011

مػػػػػػػا ىػػػػػػػو رأس المػػػػػػػاؿ 
الفكػػػػػػػػػري، ومػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػي 
 طرؽ ونماذج قياسو؟

* ىنػػػػػػاؾ اتفػػػػػػاؽ مػػػػػػف قبػػػػػػؿ كػػػػػػؿ  الجزاير الوصفي
الباحثيف عمى صعوبة قيػاس رأس 
ف عمميػػػػػػػػػػػػة  المػػػػػػػػػػػػاؿ الفكػػػػػػػػػػػػري، وا 
اإلفصػػاح عػػف رأس المػػاؿ الفكػػري 

 الزلت تتـ بشكؿ وصفي.
دراسة: )فالق 
تبتقجاني، 

 م(2011

ىػو أثػر رأس المػاؿ ما 
الفكػري بمت يراتػو عمػػى 
كفػػػػػػػػػػػػػػاءة األداء فػػػػػػػػػػػػػػي 

 منظمات األعماؿ؟

نموذج 
 مقترح

* رأس المػػػاؿ الفكػػػري ىػػػو المػػػادة  الجزاير
الخػػػػاـ التػػػػي تتولػػػػد منيػػػػا النتػػػػاي ، 
كمػػػػا أف رأس المػػػػاؿ البشػػػػري ىػػػػو 

 مصدر االبتكار واإلبداع.
دراسة: 
)العبيشي، 

 م(2011

كيػػػػؼ يػػػػتـ قيػػػػاس رأس 
 الماؿ الفكري؟

االستقرايي 
 واالستنباطي

* أف االخػػػػػػػػػػتالؼ بػػػػػػػػػػيف القيمػػػػػػػػػػة  السعودية
السػػػوقية والقيمػػػة الدفتريػػػة لصػػػافي 
األصػػػػوؿ ال يرجػػػػ  بالكامػػػػؿ إلػػػػى 
وجػػػػػػػػود ىػػػػػػػػذه األصػػػػػػػػوؿ الفكريػػػػػػػػة 
نمػػا يرجػػ  جػػزء  المتولػػدة داخميػػًا، وا 
منػػػػو إلػػػػى األصػػػػوؿ الفكريػػػػة التػػػػي 

 تولدت بواسطة الشركات.
دراسة: )الكتمي، 

 م(2012
ضػػػػػػرورة لبنػػػػػػاء  ىنػػػػػػاؾ

مػػني  محاسػػبي يحقػػؽ 
القيػػػػػػػػاس الموضػػػػػػػػوعي 
لمقػيـ الكميػػة ألداء رأس 
المػػػػػػػػاؿ الفكػػػػػػػػري مػػػػػػػػف 
زاويػػػػػػػػة وأيضػػػػػػػػًا عمػػػػػػػػى 
مسػػػػػػػػػػػػػتو  العناصػػػػػػػػػػػػػر 
المكونػػػة لػػػو فػػػي زاويػػػة 

االستقرايي 
 واالستنباطي

* يعػػػػػػػػػػاني اإلطػػػػػػػػػػار المحاسػػػػػػػػػػبي  مصر
التقميدي الحالي مػف أوجػو قصػور 
واضػػػػػػحة ويتعػػػػػػرض لمعديػػػػػػد مػػػػػػف 

عنػػػػػد المحاسػػػػػبة عػػػػػف االنتقػػػػػادات 
رأس المػػاؿ الفكػػري، كمػػا ال توجػػد 
طريقػػػة موحػػػدة حتػػػى ا ف لقيػػػاس 
رأس المػػػػػاؿ الفكػػػػػري تناسػػػػػس كػػػػػؿ 

 األىداؼ واأل راض.
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 أخر .
دراسة: )عبد 

 م(2013العال، 
إلػػػػى أيى مػػػػد  يتػػػػوافر 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  المنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبت 
المصػػػػػػػػرية رأس مػػػػػػػػاؿ 
فكػػري؟ وكيفيػػة القيػػاس 
المحاسػػػػػػبي ألداء رأس 
المػػػػػػػاؿ الفكػػػػػػػري وأثػػػػػػػره 

داء المػػػػػػػػػالي عمػػػػػػػػػى األ
 لممنشأة؟

* وجػػػػػػود تػػػػػػأثير معنػػػػػػوي لمقيمػػػػػػػة  مصر الوصفي
المضػػػػػػافة لػػػػػػرأس المػػػػػػاؿ الفكػػػػػػري 
عمى األداء المػالي حػاؿ االعتمػاد 
عمػػػى م شػػػري معػػػدؿ العايػػػد عمػػػى 
حقوؽ الممكية ومعدؿ العايػد عمػى 
األصػػػػػوؿ، ووجػػػػػود تػػػػػأثير طػػػػػردي 
لكفػػػاءة رأس المػػػاؿ البشػػػري عمػػػى 

  األداء المالي.
دراسة: 
 )الخفاجي،

 م(2015

مػػػػا ىػػػػي العالقػػػػة بػػػػيف 
ربحيػػػػػػػػػػػػػػػػة المنظمػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
ومقػػػػػػاييس رأس المػػػػػػاؿ 

 الفكري؟

الوصفي 
 التحميمي

* أف رأس المػػػػاؿ الحقيقػػػػي الػػػػذي  العراؽ
تمتمكػػو المنظمػػات ىػػو رأس المػػاؿ 
الفكػػػري، كمػػػا تبػػػيف وجػػػود عالقػػػة 
بػػػػػػػػيف رأس المػػػػػػػػاؿ الفكػػػػػػػػري وأداء 

 المنظمة.
دراسة: )زرزار، 

 م(2015
مػػػػػػػػا خالصػػػػػػػػة نتػػػػػػػػاي  

النظريػػػػة عػػػػف األفكػػػػار 
إدارة وقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس رأس 

 الماؿ المعرفي؟

الوصفي 
 والكمي

* أف أ مس المقاييس التػي تعتمػد  الجزاير
فػػػي الوقػػػت الحاضػػػر لقيػػػاس رأس 
المػػاؿ الفكػػري ال تػػزاؿ مثػػار جػػدؿ 
بػػػػيف المحاسػػػػبيف وال يوجػػػػد اتفػػػػاؽ 
عػػػػػػػػػػاـ عمييػػػػػػػػػػا، وأف رأس المػػػػػػػػػػاؿ 
المعرفػػػػػي يتضػػػػػمف عوامػػػػػؿ  يػػػػػر 

 قابمة لمقياس بسيولة.
 Law)دراسة 

Teck Poh , 

Adem 

Kilicman& 

others, 2018 

 ) 
 

إدارة تقػػػػػػػػػػػػػػػػـو  ؼكيػػػػػػػػػػػػػػػػ
فػػػػػػػػي ماليزيػػػػػػػػا البنػػػػػػػوؾ 

تقيػػػػػػػػػػيـ وقيػػػػػػػػػػاس رأس ب
المػػاؿ الفكػػري الخػػاص 

 ؟بيا

الوصفي 
 التحميمي

ىنػػػػاؾ العديػػػػد مػػػػف القيػػػػود عنػػػػد  * ماليزيا
رأس قيػػػػػػاس إجػػػػػػراء دراسػػػػػػة عػػػػػػف 

األداء  وأثػػػػره عمػػػػىالمػػػػاؿ الفكػػػػري 
احػػد ، وو المػػالي لمبنػػوؾ فػػي ماليزيػػا

القيػػػود ىػػػػو وجػػػود عػػػػدد  مػػػف ىػػػػذه
قميػػػػؿ مػػػػف البنػػػػوؾ المختػػػػارة ليػػػػذه 

 .الدراسة
دراسة: )أحمد 

 (2018تمرادي، 
مػػػػػػػػد  مسػػػػػػػػاىمة رأس 
المػػػػػػػػاؿ الفكػػػػػػػػري فػػػػػػػػػي 
تنميػػة القػػدرات القياديػػة 
لػػػػػػد  طػػػػػػالس جامعػػػػػػة 

عالقػػػػػػػػة ارتبػػػػػػػػاط بػػػػػػػػيف  * وجػػػػػػػػود العراؽ الوصفي
عناصػػػػػػػػػػر رأس المػػػػػػػػػػاؿ الفكػػػػػػػػػػري 
والميػػػػػزة التنافسػػػػػية، وأيضػػػػػًا تبػػػػػيف 
اىتمػػػػػػػػاـ الجامعػػػػػػػػة بتنشػػػػػػػػيط رأس 
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 الماؿ الفكري. بوكاف؟
 . ـ2020عمى الدراسات السابقة، اعتمادًا )الباحثان( إعداد المصدر: 

 أتجه االتفاق تاالختالف بين الدراسات السابقة: .9
 القياس المحاسبي لرأس الماؿ الفكري مشترؾ وىواتفقت الدراسات السابقة عمى ىدؼ  -

التي ركزت عمى القياس واالفصاح المحاسبي  ـ(2007)عبد الرحمف،  باستثناء دراسة
 لرأس الماؿ الفكري.

 المصػػارؼ عمػى عينػة مػف  قة فػي عينتيػا حيػػث تطبػؽ الدراسػاتاتفقػت الدراسػات السػاب -
التػػي طبقػػت عمػػى  ـ(2011العبيشػػي، ) ودراسػػة ،(ـ2005)المميجػػي،  باسػػتثناء دراسػػة

 قطاع االتصاالت.
 لجمػ  البيانػات والمعمومػات باسػتثناء دراسػة االستبانةاستخدمت الدراسات السابقة أداة  -

(Law Teck Poh , Adem Kilicman& others, 2018 )، المميجػي،  ودراسػة(
حيػػػػػػػػث ، ـ(2003ودراسػػػػػػػػة )طمعػػػػػػػػت، ، ـ(2013ودراسػػػػػػػػة )عبػػػػػػػػد العػػػػػػػػاؿ،  ،(ـ2005
 مت أداة البيانات الكمية.استخد

ـ( والتػػي 2012)الكػػومي،  وظفػػت الدراسػػات السػػابقة المػػني  الوصػػفي باسػػتثناء دراسػػة -
تػػػي ـ( ال2007)عبػػػد الػػػرحمف،  اسػػػتخدمت المػػػني  االسػػػتقرايي واالسػػػتنباطي، ودراسػػػة

  .االستقرايي التحميميالمني   استخدمت

عػػػف بقيػػػة  ـ(2012)الكػػػومي،  دراسػػػةو  ،ـ(2011)فػػػالؽ وبوقجػػػاني،  اختمفػػػت دراسػػػة -
 ا عمى تصور مقترح.مالدراسات في احتوايي

جانػػس نظػػري  عػػف بقيػػة الدراسػػات فػػي أنيػػا تناولػػت ـ(2015)زرزار،  اختمفػػت دراسػػة -
 مستخدمة مني  تحميؿ المحتو .

مػػف خػػالؿ اسػػتعراض أوجػػو االتفػػاؽ  الفجككتة العمميككة التككي تعالجلككا الدراسككة الحاليككة: .10
اسات السابقة نشير أف الدراسة الحالية تتفؽ م  الدراسات السابقة فػي واالختالؼ بيف الدر 

ؿ الفجػػػوة أنيػػػا تختمػػػؼ عنيػػػا فػػػي عػػػدة جوانػػػس تحمػػػموضػػػوعيا الدراسػػػي وىػػػدفيا العػػػاـ إال 
 العممية التي تعالجيا ىذه الدراسة وىي:

( وذلؾ المني  االستقرايي والمني  االستنباطيبحثيف ) استخدمت ىذه الدراسة منيجيف -
نت تنوعػػًا فػػي مػػني  الدراسػػة لتشػػمؿ كػويف فكػػرة دقيقػػة عػػف مشػػكمة الدراسػػة كمػػا تضػػملت

 جانس تحميؿ المحتوي، وبناء نموذج مقترح.
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ثيػػػػػة بػػػػػالمت يرات المعاصػػػػػرة وىػػػػػي تعظػػػػػيـ تضػػػػػمنت ىػػػػػذه الدراسػػػػػة ربػػػػػط المشػػػػػكمة البح -
 استراتيجيات قيمة المنشأة.

II. اإلطار المفانيمي لمتغيرات الدراسة 
الماؿ الفكري، لمقياس المحاسبي لرأس  ويشتمؿ ىذا المبحث عمى اإلطار المفاىيمي

 عمى النحو التالي:وذلؾ  ،قيمة المنشأةو 
فػي ىػذا  )الباحثكان(يتنػاوؿ  اإلطار المفانيمي لمقيكاس المحاسكبي لكرأس المكال الفككري: .1

اذج القيػػػػاس الجػػػػزء مفيػػػػـو وأىميػػػػة وأىػػػػداؼ القيػػػػاس المحاسػػػػبي لػػػػرأس المػػػػاؿ الفكػػػػري، ونمػػػػ
 المحاسبي لرأس الماؿ الفكري مف خالؿ النقاط ا تية:

يعػرؼ القيػاس المحاسػبي لػرأس المػاؿ  مفلتم القياس المحاسبي لرأس المال الفككري: .1.1
نعمميػػة احتسػػاس قيمػػة رأس المػػاؿ الفكػػري فػػي الوحػػدات االقتصػػادية وفقػػًا إلػػى  :الفكػػري بأنػػو

 يػاس لمعمميػة التػي تعتمػد عمييػا إلجػراءعػد بنمػاذج الققواعد وأحكػاـ معينػة، وتتمثػؿ ىػذه القوا
كمػػػػػا يعػػػػػرؼ بأنػػػػػو: نمجموعػػػػػة  (،51ـ، ص 2017، ال ػػػػػانمين )عمميػػػػػة القيػػػػػاس المحاسػػػػػبي

إجراءات تتب  لتحديد مد  توافر خصايص معينة في الشخص، والحكـ عمػى إمكانيػة قيامػو 
نعمميػػة  :عػػرؼ بأنػػو كمػػا، (222ـ، ص 2018)الطويػػؿ،  نبميػػارات وأنشػػطة وظيفيػػة معينػػة

جوىريػػة فػػي عمميػػة القيػػاس إذ أنػػو أفضػػؿ وسػػيمة لفيػػـ شػػيء مػػا، لػػذا يػػزداد االىتمػػاـ بػػو فػػي 
نبػػػي عمييػػػا دوايػػػر صػػػن  القػػػرار بالمنظمػػػات، إذ أنػػػو ضػػػروري فػػػي تحديػػػد المعمومػػػات التػػػي ت  

)المفرجػػػػي، وصػػػػالح،  نالقػػػػرارات النياييػػػػة، واختيػػػػار البػػػػدايؿ المناسػػػػبة فػػػػي الوقػػػػت المناسػػػػس
 .(81ـ، ص 2007

لػػرأس المػػاؿ الفكػػري بأنػػو: القيػػاس المحاسػػبي  )الباحثككان(عمػػى مػػا تقػػدـ يعػػرؼ  بنػػاءً 
كشػػؼ عػػف قػػدرات األفػػراد داخػػؿ المنشػػأة، تحػػدد المتميػػز مػػنيـ وأصػػحاس القػػدرات نوسػػيمة لم

اليايمػػػػة، حتػػػػى تػػػػتمكف المنشػػػػأة مػػػػف وضػػػػ  خطػػػػط لتنشػػػػيط أداييػػػػـ وتطػػػػوير كفايػػػػاتيـ، ممػػػػا 
 ليا.يساعدىا عمى خمؽ قيمة 

ىنػػاؾ العديػد مػف الػدواف  التػي تحػػث  أنميكة القيكاس المحاسكبي لككرأس المكال الفككري: .2.1
المنظمة عمى ضرورة قياس رأس ماليا الفكري، حيث أف المنظمات، خاصة كثيفة المعرفة، 

 تسػػاىـ تمػػؾ الموجػػودات حيػػث ا المعرفيػػةمزيػػد مػػف الجيػػد مػػف أجػػؿ تقيػػيـ موجوداتيػػتبػػذؿ ال
ظػػيـ المركػػز االسػػتراتيجي ليػػا، كمػػا أف ىنػػاؾ عػػدة أسػػباس تػػدعو إلػػى بصػػورة جوىريػػة فػػي تع
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( 583-582ص -ص ـ،2012)الشػػػػػػػػػػػػػػياوي،  االىتمػػػػػػػػػػػػػػاـ بقيػػػػػػػػػػػػػػاس رأس المػػػػػػػػػػػػػػاؿ وىػػػػػػػػػػػػػػي
 : (M.Sonnier and Carsan, 2007, p80)و
يػػر قايمػػة المركػػز المػػالي عػػف الثػػروة الحقيقػػة سػػاعد قيػػاس رأس المػػاؿ الفكػػري فػػي تعبي -

 لموحدة المحاسبية.
 ير الممموسة بصفة عامة، ورأس المػاؿ  موجوداتزيادة الطمس عمى اإلدارة الفعالة لم -

 الفكري بصفة خاصة.
 يساعد قياس رأس الماؿ الفكري الوحدة المحاسبية في تدعيـ القيـ السوقية ألسيميا. -
تتطمػػس العبػػارة القايمػػة بػػأف نمػػا يػػتـ إدارتػػو ىػػو مػػا يػػتـ قياسػػون أف يػػتـ قيػػاس رأس المػػاؿ  -

 ري وذلؾ حتى تتمكف الوحدة المحاسبية مف إدارتو وعدـ تجاىمو.الفك
 المحاسػبي لػرأس المػاؿ الفكػري تكمػفأف أىميػة القيػاس  )الباحثكان(مما تقدـ يستنت  

فػػي إنػػو يحقػػؽ العديػػد مػػف الفوايػػد عمػػى مسػػتو  المنشػػأة مػػف ناحيػػة تحسػػيف اإلدارة الداخميػػة 
  التقػػػدـ فػػػي تنفيػػػذىا وتحويميػػػا إلػػػى واقػػػ  لممػػػوارد، ووضػػػ  اسػػػتراتيجية لممنشػػػأة ومتابعػػػة مػػػد

حقيقػػي، ممػػػا يػػ د  إلػػػى دعػػػـ القػػدرة التنافسػػػية وخمػػؽ القيمػػػة وبالتػػػالي تنميػػة المػػػوارد الذاتيػػػة 
 لممنشأة.

يحقؽ قياس وتقييـ رأس المػاؿ الفكػري  أنداف القياس المحاسبي لرأس المال الفكري:. 3.1
عػػف رأس المػػاؿ يػػر الػػداخمي فػػي التقر  ييف ىمػػا: تحسػػيف المحاسػػبةىػػدفيف اسػػتراتيجييف رييسػػ
ويػػتـ تنػػاوؿ دور قيػػاس وتقػػيـ فكػػري، يػػر الخػػارجي عػػف رأس المػػاؿ الالفكػػري، وتحسػػيف التقر 

ص  ـ،2008)السػػػيد،  رأس المػػػاؿ الفكػػػري فػػػي تحقيػػػؽ ىػػػذيف اليػػػدفيف عمػػػى النحػػػو التػػػالي
487) : 

يػر الػداخمي قر يتضػمف تحسػيف الت ير الداخمي عن رأس المكال الفككري:تحسين التقر  .1.3.1
 عف رأس الماؿ الفكري معالجة العديد مف القضايا أىميا:

تميز ومختمؼ عف الموارد النقدية والماديػة التػي مإدارة موارد رأس الماؿ الفكري بشكؿ  -
دارتيا نظرًا لمطبيعة التجمعية لتمؾ الموارد.  تتسـ بسيولة تقديرىا كميًا وقياسيا وا 

المناسبة لدعـ القدرة التنافسػية  االستراتيجيات ة دعـ دور رأس الماؿ الفكري في صيا -
 لممنظمة.

تطػػػػوير م شػػػػرات األداء الػػػػداخمي لكػػػػي تسػػػػاىـ بػػػػدور فعػػػػاؿ فػػػػي تقيػػػػيـ االسػػػػتراتيجيات  -
 المختمفة لممنظمة.
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اختيػار الم شػػرات المناسػػبة لقيػػاس رأس المػػاؿ الفكػػري إلػػى تحقيػػؽ أعمػػى قيمػػة مضػػافة  -
 لممنظمة.

 بخطط المنظمة لممكافبت والحوافز. ربط مقاييس رأس الماؿ الفكري -
تعزيز الفكر اإلداري الشػامؿ لممنظمػة مػف خػالؿ دمػ  المقػاييس المختمفػة لػرأس المػاؿ  -

 الفكري في مقياس واحد وشامؿ لقيمة المنظمة.
يػػػػر يتضػػػػمف تحسػػػػيف التقر  يككككر الخككككارجي عككككن رأس المككككال الفكككككري:تحسككككين التقر  .2.3.1

 العديد مف األىداؼ مف أىميا:الخارجي عف رأس الماؿ الفكري تحقيؽ 
تقػػػػػديـ معمومػػػػػات أفضػػػػػؿ ل طػػػػػراؼ ذات المصػػػػػمحة بالمنشػػػػػأة حػػػػػوؿ القيمػػػػػة الحقيقيػػػػػة  -

 والمستقبمية لممنظمة.
وضػػ  إطػػار شػػامؿ لإلفصػػاح عػػف معمومػػات مػػوارد رأس المػػاؿ الفكػػري بمػػا يػػ د  إلػػى  -

تخفػػيض حجػػـ مشػػػكمة عػػدـ التماثػػػؿ بػػيف المعمومػػػات المتاحػػة ل طػػػراؼ المختمفػػة مػػػف 
 المستفيديف.

يػػر السػػميـ لقيمػػة رأس المػػاؿ الفكػػري واإلفصػػاح عػػف المعمومػػات المناسػػبة عنػػو فػػي التقر  -
 يسػػاعد عمػػى التقيػػيـ السػػميـ لمموجػػودات مػػاخاصػػة )قايمػػة رأس المػػاؿ الفكػػري( م قايمػػة

 الفكرية لممنشأة ومف ثـ زيادة رأس الماؿ.
 ير عمى أسعار األسيـ.تعزيز سمعة الشركات كثيفة المعرفة ودعـ قدرتيا في التأث -

اسػات فػي الفكػر المحاسػبي قػدمت الدر  نمارج القياس المحاسبي لرأس المال الفكري: .4.1
ت مجػػاؿ قيػػاس قيمػػة رأس المػػاؿ الفكػػري نمػػاذج ومػػداخؿ محاسػػبية عديػػدة، ويػػر  التػػي ناقشػػ
أنػػػو يمكػػػف تقسػػػيـ االتجاىػػػات األساسػػػية ليػػػذه المػػػداخؿ والطػػػرؽ المحاسػػػبية إلػػػى  )الباحثكككان(

 خمسة مجموعات رييسية ىي:
 .المجموعة األولى: قياس رأس الماؿ الفكري وفقًا لمطرؽ المباشرة 
 .المجموعة الثانية: قياس رأس الماؿ الفكري وفقًا لمدخؿ القيمة السوقية 
 لفكري وفقًا لمدخؿ القيمة المستقبمية.المجموعة الثالثة: قياس رأس الماؿ ا 
 .المجموعة الرابعة: قياس رأس الماؿ الفكري وفقًا لمدخؿ العايد عمى األصوؿ 
 .المجموعة الخامسة: قياس رأس الماؿ الفكري وفقًا لممدخؿ الوصفي 

لكػػؿ مجموعػػة مػػف المجموعػػات  منمػػاذج والمػػداخؿ األساسػػية وفقػػاً لوفيمػػا يمػػي عرضػػًا 
 الخمسة:
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فػػي ىػػذه المجموعػػة يػػتـ تقػػدير قيمػػة  الطككرق المباشككرة: -قيككاس رأس المككال الفكككري .1.4.1
رأس المػػاؿ الفكػػري بواسػػطة تحديػػد مكوناتػػو المختمفػػة أواًل ومػػف ثػػـ تحديػػد قيمػػة كػػؿ عنصػػر 

ومف أىـ الطرؽ المسػتخدمة فػي ىػذه  ،كقيمة واحدة هعمى حدة أو تحديد قيمة جمي  عناصر 
، الخيػػاؿ) وىػػي كمػػا يمػػيذج محاسػػبة المػػوارد البشػػرية نمػػو و  ،Brookingنمػػوذج  المجموعػػة

  (:341ص  ،ـ2005
عػػػػػاـ  Brookingتػػػػػـ تطػػػػػوير ىػػػػػذا النمػػػػػوذج بواسػػػػػطة : Brookingنمكككككترج  .1.1.4.1

ـ( ويعتمػػد عمػػى عمميػػة تقيػػيـ وتحميػػؿ دقيػػؽ لػػرأس المػػاؿ الفكػػري الم لػػؼ مػػف أربعػػة 2000)
أصػوؿ البنيػة التحتيػة، وأصػوؿ ، ةعناصر رييسية تتمثؿ في أصوؿ السوؽ، األصوؿ البشػري

ة رأس يػو عشػروف سػ ااًل إلبػراز الحاجػة لعمػؿ قايمػالممكية الفكرية وذلؾ عف طريػؽ أواًل توج
سػػػ ااًل تتنػػػاوؿ بالتفصػػػيؿ العناصػػػر األربعػػػة الرييسػػػية  (178) المػػػاؿ الفكػػػري ومػػػف ثػػػـ تقػػػديـ

ة تتطمػس درجػة المكونة لرأس الماؿ الفكري، ويتـ الحصػوؿ عمػى نتػاي  وصػفية وكميػة وماليػ
 عالية مف الميارة لفيميا واستخالص النتاي  منيا.

تعػػرؼ المحاسػػبة عػػف المػػوارد البشػػرية بأنيػػا  د البشككرية:ر نمككترج محاسككبة المككتا. 2.1.4.1
عممية تحديد وقياس وتوصيؿ معمومات عف الموارد البشرية لمنشأة معينػة ويػر  م يػدو ىػذه 

عػدا د التقػػارير عػف الت يػرات والتطػػورات البشػرية فػػي الطريقػة أنيػا تسػػاعد فػي عمميػة قيػػاس وا 
وكذلؾ عممية تقييـ حالة الموارد البشػرية وقيػاس الت يػر فػي ىػذه الحالػة عمػى مػدار  ،المنشأة

 : (256 ص ـ،2016، حسف) الزمف، وتيدؼ ىذه الطريقة إلى تحقيؽ ىدفيف رييسيف
تكمفة الموارد البشػرية  تطوير إدارة الموارد البشرية وذلؾ عف طريؽ الشفافية في تحديد -

 واالستثمار فييا ومحاولة إظيارىا في القوايـ المالية.
محاولػػػة تػػػوفير أسػػػاس يمكػػػف االعتمػػػاد عميػػػو مػػػف قبػػػؿ أصػػػحاس المصػػػالح فػػػي تقيػػػيـ  -

 المنشأة.

مػػف أىػػـ النمػػاذج المحاسػػبية  مككدخل القيمككة السككتقية: -قيككاس رأس المككال الفكككري .2.4.1
نمػػوذج مقارنػػة القيمػػة  السػػوقية لقيػػاس رأس المػػاؿ الفكػػريتمػػدت عمػػى مػػدخؿ القيمػػة التػػي اع

 ـ، ص ص2003، عبػػػد العزيػػػز) كمػػػا يمػػي ، وىػػػيTobin'sQنمػػوذج و السػػوقية بالدفتريػػػة، 
19-20) : 
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تعتمد ىذه الطريقػة عمػى الفػرؽ  نمترج مقارنة القيمة الستقية بالقيمة الدفترية: .1.2.4.1
 يػػػر الممموسػػػة م القيمػػػة السػػػوقية  الموجػػػودات، حيػػػث بػػػيف القيمػػػة الدفتريػػػة والقيمػػػة السػػػوقية

 القيمة الدفترية. - لممنظمة
ويعتمػػد ىػػذا الفػػرؽ عمػػى مفيػػـو القيمػػة الدفتريػػة وعمػػا إذا كػػاف المقصػػود بيػػا التكمفػػة 
التاريخية ففي ىذه الحالة يرج  جزء مف الفرؽ بيف القيمة الدفترية والقيمة السػوقية إلػى رأس 

المقصػػود بالقيمػػة الدفتريػة القيمػػة العادلػػة واألصػوؿ والتػػي تظيػػر المػاؿ الفكػػري، أمػػا إذا كػاف 
ففػػي ىػػذه الحالػػة يرجػػ  كػػؿ الفػػرؽ إلػػى رأس  قػػـو المنظمػػات بةعػػادة تقيػػيـ موجوداتيػػاعنػػدما ت

ولكػػف يشػػوبيا عػػدة عيػػوس منيػػا يػػتـ تسػػجيؿ المػػاؿ الفكػػري، وتتميػػز ىػػذه الطريقػػة بالبسػػاطة 
فػػي النظػاـ المحاسػػبي بقػيـ تتناسػػس مػ  المعػػايير المحاسػبية الدوليػػة أو اإلقميميػػة  الموجػودات

حيػػػث يػػػنعكس ذلػػػؾ عمػػػى  ،)التكمفػػػة التاريخيػػػة، التكمفػػػة التاريخيػػػة المعدلػػػة، تكمفػػػة األصػػػوؿ(
تسػاقًا مػ  مبػدأ البقػاء اأما القيمة السوقية فتتطمس تقييـ المنظمػة بشػكؿ كمػي  ،القيمة الدفترية
 توجو اإلستراتيجي لممنظمة.في السوؽ وال

الموجودات الفكرية كميًا، وتقػارف وىو طريقة ميمة لقياس : Tobin'sQنمترج  .2.2.4.1
أقػؿ  Qىذه الطريقة بػيف قيمػة السػوؽ لمموجػودات المعنويػة مػ  تكػاليؼ إنتاجيػا، فػةذا كانػت 

جيػا، وعنػدما فيذا يعنى إف قيمة السوؽ لممنتوج المعني ستكوف أقؿ مف تكمفة إنتا ،مف واحد
فػػي أعمػػى حػػاالت الػػدخؿ عاليػػة، أي أكثػػر مػػف واحػػد، فيػػذا يعنػػي أف الشػػركة  Qقيمػػة تكػػوف 

، ومحمػػػػػود، الشػػػػػكرجي) وتحقػػػػػؽ أرباحػػػػػًا عاليػػػػػة بمجيػػػػػودات ال تمتمكيػػػػػا الشػػػػػركات المنافسػػػػػة
 . (39-38ص -ص ـ،2010
تعتمػد ىػذه المجموعػة عمػى  مكدخل القيمكة المسكتقبمية: -قياس رأس المال الفكري .3.4.1

 ،(EVA)القيمػة االقتصػادية المضػافة ، (MVA)كؿ مف نمػوذج القيمػة السػوقية المضػافة 
 وىي كما يمي: ،(CIV)والقيمة المعنوية المحسوبة 

تمثػػػؿ القيمػػػة السػػػوقية المضػػػافة  :(MVA)نمكككترج القيمكككة السكككتقية المضكككافة  .1.3.4.1
(MVA)  تقدير السوؽ لصافي القيمة الحالية لالسػتثمارات الحاليػة والمسػتقبمية لممنشػأة، وال

تتعمػػؽ ىػػذه الطريقػػة بقيػػاس رأس المػػاؿ الفكػػري بصػػورة مباشػػرة، إال أنيػػا تفتػػرض أف اإلدارة 
الفعالػػػة ل صػػػوؿ المعرفيػػػة واالسػػػتخداـ األمثػػػؿ لعناصػػػر رأس المػػػاؿ الفكػػػري ىػػػي التػػػي تزيػػػد 

 (.9-8ص -ص ـ،2007حمد، )م القيمة المضافة
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يعتبػر نمػوذج القيمػة االقتصػادية  :(EVA)نمترج القيمة االقتصادية المضكافة . 2.3.4.1
المضػػػافة مقيػػػػاس شػػػػامؿ لػػػػ داء يػػػػربط بػػػيف التخطػػػػيط المػػػػالي والموازنػػػػة الرأسػػػػمالية وتحديػػػػد 
، األىداؼ والعالقة واالتصاؿ م  حممة األسيـ وقياس األداء، ونظـ التعويضػات والتحضػير

وكيؼ يمكف أف تقود ىذه المت يرات مجتمعة إلى زيادة قيمة المنظمة )أو إلى خساير( وىػذا 
النموذج ال يتعمؽ مباشرة بقياس رأس الماؿ الفكري،  ير أنو ي كػد عمػى ضػرورة مراعاتػو إذ 

 (.268ص  ،ـ2014ذلؾ سي د  إلى زيادة القيمة االقتصادية المضافة )ىواري، 
قامػػت إحػػد  المراكػػز البحثيػػة األمريكيػػة  :(CIV)لمحسككتبة ايككة ت القيمككة المعن. 3.3.4.1

 Calculated Intangible Value (CIV)بتصػػميـ مقيػػاس القيمػػة المعنويػػة المحسػػوبة 
لمعناصر  يػر الممموسػة اعتمػادًا عمػى  Value Fairب رض حساس القيمة السوقية العادلة 

لممموسة لممنشأة ثـ تستخدـ ىػذه المتوسطات في حساس العوايد اإلضافية عمى الموجودات ا
العوايػػػد كأسػػػاس لتحديػػػد العايػػػد الػػػذي يعػػػز  إلػػػى العناصػػػر  يػػػر الممموسػػػة، وتشػػػير القيمػػػة 
المعنوية المحسوبة إلى مد  قدرة المنشأة عمى توليػد قػيـ مسػتقبمية حتػى لػو كانػت لػـ تصػؿ 

بحسػػػاس القيمػػػة المعنويػػػة  T.stewartبعػػػد لمرحمػػػة االعتػػػراؼ بأصػػػولو المعرفيػػػة، وقػػػد قػػػاـ 
المحسػػوبة وفقػػًا لمعديػػد مػػف الخطػػوات المتتاليػػة ب ػػرض حسػػاس صػػافي القيمػػة الحاليػػة لمزيػػادة 
فػي العايػػد الػػذي يميػػز المنظمػػة عػػف المنظمػػات األخػر  عػػف طريػػؽ قسػػمة الزيػػادة فػػي العايػػد 

ظيػػر عمػػى تكمفػػة رأس المػػاؿ، ويكػػوف النػػات  ىػػو قيمػػة الموجػػودات  يػػر الممموسػػة التػػي ال ت
 بالميزانية، وي خذ عمى ىذه الطريقة اعتمادىا عمى المتوسطات في حساس العوايد اإلضافية

 (.92-91ص -ص ،2012)الكومي، 
النماذج التي تعتمد عمى القيـ المستقبمية في تحديػد قيمػة تجدر اإلشارة ىنا إلى أف و 

المضػافة فػي الفتػرات المقبمػة رأس الماؿ الفكري عمى أساس القيمة الحالية لمقيـ االقتصادية 
 اإال أنيػػ ،ممػػا يسػػاىـ فػػي إجػػراء المقارنػػات فيمػػا بػػيف المنشػػبت عمػػى أسػػاس نتايجيػػا الماليػػة

اعتمادىػػػا عمػػػى معػػػدؿ تكمفػػػة رأس المػػػاؿ فػػػي حسػػػاس صػػػافي القيمػػػة الحاليػػػة  اً تواجػػػو انتقػػػاد
ت الفايػػدة لمعناصػػر  يػػر الممموسػػة ممػػا يجعميػػا تتػػأثر صػػعودًا وىبوطػػًا وفقػػًا لت يػػرات معػػدال

عػػالوة عمػػى أنيػا تيػػتـ بقيػػاس القيمػة الكميػػة لػػرأس المػػاؿ  ،واخػتالؼ الييكػػؿ التمػػويمي لممنشػأة
عتمػػػػد بدرجػػػػة كبيػػػػرة عمػػػػى التقػػػػدير يػػػػز عمػػػػى عناصػػػػره ومكوناتػػػػو، وأخيػػػػرًا تالفكػػػػري دوف الترك

 المستقبمية. الرتباطيا باالفتراضات 
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يػتـ تحديػد قيمػة  ئكد عمكا اوصكتل:باستخدام معدل العا -قياس رأس المال الفكري. 4.4.1
لعايػػد عمػػى األصػػوؿ، ومػػف أشػػير النمػػاذج رأس المػػاؿ الفكػػري عػػف طريػػؽ اسػػتخداـ معػػدؿ ا

رأس المػػاؿ الفكػػري المحتسػػس، ونمػػوذج معامػػؿ  التػػي تصػػنؼ ضػػمف ىػػذه المجموعػػة نمػػوذج
 : (194ص  ،ـ2014)كاظـ،  القيمة المضافة لرأس الماؿ الفكري، وىي كما يمي

يػتـ حسػػاس معػدؿ العايػػد عمػى األصػػوؿ فػي ىػػذه  نمكترج رأس المككال المحتسكك : .1.4.4.1
ة و يػػر المسػػتمدة عمػػى متوسػػط العناصػػر  يػػر العاديػػ لػػبعضالطريقػػة بقسػػمة صػػافي الػػدخؿ 

ىػذه النسػبة تقػارف مػ   ، يػر الممموسػة فػي تػاريخ معػيف الموجودات بعد استبعاد الموجودات
 يػػػر  وجػػػودات بعػػػد اسػػػتبعاد الموجػػػوداتناعة ويضػػػرس الفػػػرؽ فػػػي متوسػػػط الممتوسػػػط الصػػػ

ممموسػة الػذي بػدوره ال يػر  اس الدخؿ السنوي النات  مػف الموجػوداتوذلؾ الحتس ،ممموسةال
يقسـ عمى تكمفة الحصػوؿ عمػى رأس المػاؿ أو معػدؿ الفايػدة ليػتـ الحصػوؿ عمػى قيمػة رأس 

 الماؿ الفكري.
نمػوذج مػف قبػؿ اقتػرح ىػذا ال ي:نمترج معامل القيمة المضافة لرأس المال الفكر . 2.4.4.1
(pulic)،  حيػػث يقػػيس ىػػذا النمػػوذج مقػػدار رأس المػػاؿ الفكػػري، ورأس المػػاؿ المسػػتخدـ فػػي

خمػػػؽ القيمػػػة وكيفيػػػة اسػػػتخداميا بكفػػػاءة، وذلػػػؾ باالعتمػػػاد عمػػػى العالقػػػة القايمػػػة بػػػيف ثالثػػػة 
، ورأس المػػػػػػػػػاؿ المػػػػػػػػػاؿ المسػػػػػػػػػتخدـ، رأس المػػػػػػػػػاؿ البشػػػػػػػػػريعناصػػػػػػػػػر رييسػػػػػػػػػية ىػػػػػػػػػي: رأس 

 .(14ص  ،ـ2008، الساكني)كمياليي
تعػددت النمػاذج واألسػاليس الوصػفية  المدخل التصكفي: -قياس رأس المال الفكري. 5.4.1

مراقػػس نمػػوذج التػػي اتجيػػت إلػػى قيػػاس رأس المػػاؿ الفكػػري منيػػا: المستكشػػؼ لػػرأس المػػاؿ، 
 ،ـ2014، بػػافقير) بطاقػػة األداء المتػوازف، وىػي كمػػا يمػيونمػوذج األصػوؿ  يػر الممموسػػة، 

 : (146ص 
وضػػ   :(Skandia Navigator)نمككترج المستكشككف لككرأس المككال الفكككري  .1.5.4.1

بيػػدؼ قيػػػاس رأس  نSkandia Insurance Companyنىػػذا النمػػوذج بواسػػػطة شػػركة 
الماؿ الفكري، ويعكس ىػذا النمػوذج خمسػة أبعػاد ويتػوفر لكػؿ منيػا مجموعػة مػف الم شػرات 

 :كما يمي القابمة لمقياس وىي
 البعد األوؿ: التركيز المالي وتستخدـ الم شرات المالية لمتعبير عف التركيز المالي. *

* البعػػػػد الثػػػػاني: التركيػػػػز عمػػػػى العميػػػػؿ وييػػػػتـ بتقػػػػدير رأس مػػػػاؿ العمػػػػالء بالنسػػػػبة لممنشػػػػأة 
 ويستخدـ في ذلؾ كؿ مف الم شرات المالية و ير المالية.
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وبالنسػػبة لمم شػػػرات المسػػػتخدمة فةنيػػػا ت كػػػد عمػػػى * البعػػد الثالػػػث: التركيػػػز عمػػػى العمميػػػات 
االسػػػتخداـ الفعػػػاؿ لمتكنولوجيػػػا ومراقبػػػة جػػػودة العمميػػػات ونظػػػـ إدارة الجػػػودة باإلضػػػافة إلػػػى 

 بعض الم شرات المالية.
* البعػد الرابػ : التركيػػز عمػى التجديػػد واالبتكػار ويحػاوؿ ىػػذا البعػد قيػػاس القػدرات اإلبداعيػػة 

 الية استثماراتيا في التدريس واإلنفاؽ عمى البحوث والتطوير.لممنشأة عف طريؽ قياس فع
* البعػػد الخػػامس: التركيػػز عمػػى المػػوارد البشػػرية والتػػي تحػػرؾ النمػػوذج بأكممػػو والتػػي تعكػػس 

 رأس الماؿ البشري لممنشأة وكيفية تطوير وتعزيز ىذه الموارد.
نمػػوذج  ـ(1997)عػػاـ  sveibyقػػدـ  نمككترج مراقكك  اوصككتل ميككر المممتسككة:. 2.5.4.1

إلػػػى ثالثػػػة مجموعػػػات  لممموسػػػة مػػػف خػػػالؿ تبويػػػس تمػػػؾ الموجػػػوداتمراقػػػس األصػػػوؿ  يػػػر ا
 : (20ص  ،ـ2010كا تي )متولي، ومحمد،  ىيو أساسية 

وتتكػوف  ،External structure يػر ممموسػة مسػتمدة مػف الييكػؿ الخػارجي  موجػودات *
 يػػػر  التجاريػػػة، وىػػػي موجػػػوداتيرة، العالمػػػات مػػػف العالقػػػات مػػػ  العمػػػالء والمػػػورديف، الشػػػ

عوبة وذلػؾ ألنػو يصػعس قياسػيا طبقػًا لمعيػار معػيف،  يػر أف ىػذه الصػ Invisibleمنظػورة 
 ف  ير الممكف أومف  ير الضروري قياسيا.في القياس ال تعنى أنو ليس م

وتتكػػوف  ،Internal Structure يػػر ممموسػػة مسػػتمدة مػػف الييكػػؿ الػػداخمي  * موجػػودات
مػػف قطػػاع عػػريض مػػف المفػػاىيـ، النمػػاذج، الػػنظـ ا ليػػة واإلداريػػة عامػػة، يضػػاؼ إلػػى ذلػػؾ 
شػػبكات األعمػػاؿ الداخميػػة، الثقافػػة التنظيميػػة، روح العمػػؿ داخػػؿ التنظػػيـ والتػػي تنػػدرج كميػػا 

الييكػؿ الػداخمي، وال شػؾ أف الييكػؿ الػداخمي واألفػراد يشػكموف معػًا نتنظػيـ بتحػت مػا يسػمى 
 ؿن.األعما

وتشير  ،Individual Competence ير ممموسة مستمدة مف أىمية األفراد  * موجودات
إلى طاقة القوة البشرية التي تعمؿ في مختمؼ المواقؼ وىذا يتضمف التعميـ والخبرة والميارة 

 ، فكؿ الموجوداتوالقيـ، وال شؾ أف األفراد ىـ فقط الوكالء الحقيقيوف داخؿ تنظيـ األعماؿ
ؿ سواء كانت ممموسة أو  ير ممموسة إنما ىي نات  فعػؿ القػوة البشػرية، وتعتمػد فػي واليياك

 النياية عمى القوة البشرية في استمرار وجودىا.
عػػاـ  (Kaplan @ Norton)قػػدـ  :(BSC)مككترج بطاقككة اودام المتككتازن ن .3.5.4.1

عميػو نظػاـ  ـ( أوؿ مدخؿ لنموذج يقترس مف مفيـو رأس المػاؿ الفكػري والػذي أطمػؽ1997)
فيػػػػػو نظػػػػػاـ متعػػػػػدد األبعػػػػػاد لقيػػػػػاس األداء ويعػػػػػد بمثابػػػػػة ترجمػػػػػة  ،مقػػػػػاييس األداء المتػػػػػوازف
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الستراتيجية وحدة األعماؿ داخؿ مجموعػة مترابطػة مػف المقػاييس التػي تحػدد بدقػة األىػداؼ 
ولقػػد اشػػتؽ ىػػذا النمػػوذج  ،األجػػؿ ويليػػة إنجػػاز أو تحقيػػؽ ىػػذه األىػػداؼ ةاالسػػتراتيجية طويمػػ

مقػػػاييس األداء و ة األجػػػؿ وطويمػػػة األجػػػؿ، محاولػػػة التػػػوازف بػػػيف األىػػػداؼ قصػػػير  فاسػػػمو مػػػ
ص  ،ـ2014)السػػػػيد،  حققػػػػةتوأخيػػػػرًا مسػػػػببات األداء واألىػػػػداؼ الم ،الماليػػػػة و يػػػػر الماليػػػػة

ويتمثػػؿ ىيكػػؿ نمػػوذج القيػػاس المتػػوازف لػػ داء فػػي أربعػػة مجموعػػات مػػف المقػػاييس  (،146
 : (Garcia, 2009, p1178) وىي
مجموعة مقاييس تعبر عف األداء المالي، وتضـ تمؾ المجموعة عددًا مف المقػاييس التػي  *

معػػػػدؿ العايػػػػد عمػػػػى االسػػػػتثمار، وصػػػػافي القيمػػػػة  :تعبػػػػر عػػػػف األداء المػػػػالي لممنشػػػػأة ومنيػػػػا
 والقيمة االقتصادية المضافة. ،الحالية

المقاييس التػي مجموعة مقاييس تعبر عف رضا العمالء، وتضـ تمؾ المجموعة عددًا مف * 
مػالء ومنيػا: معػدؿ نمػو المبيعػات، معػدؿ النمػو فػي عػدد العمػالء، تعبر عف درجة رضا الع

معدؿ اكتساس عمػالء جػدد، معػدالت االحتفػاظ بػالعمالء، ومعػدؿ النمػو فػي توسػي  وتعميػؽ 
 .(25ص  ،ـ2002، ز موؿ) العالقات التبادلية م  العمالء

ات الداخميػػػة، وتضػػػـ تمػػػؾ المجموعػػػة عػػػددًا مػػػف مجموعػػػة مقػػػاييس تعبػػػر عػػػف أداء العمميػػػ* 
المقاييس التػي تعبػر عػف حسػف اسػت الؿ المػوارد المتاحػة والتػي مػف شػأنيا أف تػنعكس عمػى 

ؿ اسػػت الؿ الطاقػػة اإلنتاجيػػػة، مػػى األداء المػػالي أيضػػًا ومنيػػا: معػػددرجػػة رضػػا العمػػالء وع
مسػتو  تحسػيف العمميػات و معدؿ اإلنتػاج المعيػس، معػدؿ إنتاجيػة العمالػة، النمػو فػي وسػايؿ 

ص -ص ،ـ2008، مرسػػػي) ف والتسػػػميـ فػػػي الموعػػػد المحػػػددالجػػػودة، نسػػػبة االلتػػػزاـ بالشػػػح
194-195). 
تضػػػػـ عػػػػددًا مػػػػف مجموعػػػػة مقػػػػاييس تعبػػػػر عػػػػف مقػػػػدرة المنشػػػػأة عمػػػػى االبتكػػػػار والػػػػتعمـ، و * 

نتػػالمقػػاييس المتعمقػػة ب اجيتيـ، عناصػػر البنيػػة التحتيػػة والمتمثمػػة فػػي األفػػراد ودرجػػة رضػػاىـ وا 
ونظػـ المعمومػػات، ومػا تقدمػػو مػػف معمومػات دقيقػػة فػي الوقػػت المناسػػس عػف الجػػودة والتكمفػػة 
والعمػػالء، وأخيػػرًا مػػا تمتمكػػو المنشػػأة مػػف نظػػـ لمتحفيػػز وتفػػويض السػػمطات وتحقيػػؽ المسػػاواة 

 . (44ص  ،ـ2008)السعيد،  بيف الموظفيف في المنشأة
أف  )الباحثكان(س المػاؿ الفكػري يػر  مف خالؿ العرض السابؽ لنماذج ومقػاييس تقيػيـ رأ   

بػيف نمػوذج المستكشػؼ لػرأس المػاؿ الفكػري ونمػوذج بطاقػة األداء المتػوازف ما ىنالؾ تشابو 
(BSC) أف  )الباحثكككان(حيػػػث يػػػر   ،وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ األبعػػػاد الرييسػػػية لكػػػؿ واحػػػد منيمػػػا
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 ،بعد العمميات الداخمية ،د العميؿ، بعة أبعاد تتمثؿ في البعد الماليكالىما اعتمد عمى أربع
بخالؼ نموذج المستكشؼ لرأس الماؿ الفكػري فقػد زاد عمػى نمػوذج  ،وبعد التجديد واالبتكار
تركيزه عمى الموارد البشرية في البعػد الخػامس الػذي يعكػس ب (BSC)بطاقة األداء المتوازف 

 رأس الماؿ البشري لممنشأة.
وفػػػػػي إطػػػػػار سػػػػػابؽ عرضػػػػػو مػػػػػف نمػػػػػاذج وطػػػػػرؽ لقيػػػػػاس رأس المػػػػػاؿ الفكػػػػػري يػػػػػر  

مة يعتبر مػف أفضػؿ النمػاذج المسػتخد (BSC)أف نموذج بطاقة األداء المتوازف  )الباحثان(
في قياس وتقييـ رأس الماؿ الفكري لد  منظمات األعماؿ، وذلؾ ألنو يتسػـ بالشػموؿ حيػث 

تحسيف أنظمػة العمػؿ الداخميػة بيػا مػف خػالؿ  يترجـ أىداؼ منظمات األعماؿ، ويعمؿ عمى
م شػػرات قيػػاس اس األداء المػػالي، التكامػػؿ بػػيف م شػػراتو المختمفػػة المتمثمػػة فػػي م شػػرات قيػػ

رضا العمالء، م شرات قياس العمميات الداخمية، وم شرات قياس التعمـ واالبتكار، كما ير  
بمجموعػػػػة مػػػػف الصػػػػفات يتصػػػػؼ  (BSC)أف نمػػػػوذج بطاقػػػػة األداء المتػػػػوازف  )الباحثككككان(

المتميػػػػزة والتػػػػي تمكنػػػػو مػػػػف قيػػػػاس رأس المػػػػاؿ الفكػػػػري بصػػػػورة واضػػػػحة ودقيقػػػػة لمنظمػػػػات 
 األعماؿ، وىذه الصفات تتمثؿ في خاصية تعدد األبعاد وىي محور ميـ لد  نموذج بطاقػة

قػػدتيا النمػػاذج تأف ىػػذه الخاصػػية تعتبػػر مػػف الخصػػايص التػػي اف إذ (BSC)األداء المتػػوازف 
خاصػػػػية الدافعيػػػػة، و وخاصػػػػية التػػػػوازف،  ،ذكر فػػػػي كػػػػاًل مػػػػف المجموعػػػػات الخمسػػػػةسػػػػابقة الػػػػ

خاصية عالقة السببية، وأخيرًا خاصية إتاحة معمومات أكثػر مػف الطاقػة التحميميػة لمتخػذي و 
 القرار.

 في ىذا الجزء مفيػـو قيمػة المنشػأة )الباحثان(يتناوؿ  :اإلطار المفانيمي لقيمة المنشأة .2
 مف خالؿ النقاط التالية:وأىميتيا وأىدافيا والعوامؿ الم ثرة عمييا، ومداخؿ قياسيا، 

اىػػتـ الفكػػر المحاسػػبي بتحديػػد قيمػػة المنشػػأة، وال سػػيما بعػػدما  مفلككتم قيمككة المنشككأة: .1.2
ت يػػر اليػػدؼ الػػذي تسػػعي إلػػى تحقيقػػو اإلدارة مػػػف العمػػؿ عمػػى تعظػػيـ ربحيػػة المنشػػأة إلػػػى 

قيمة المنشأة في سػوؽ المػاؿ، والػذي أصػبح مػف األىػداؼ الرييسػية التػي العمؿ عمى تعظيـ 
تسعي إدارة المنشػأة لتحقيقيػا، وعميػو فقػد عرفػت قيمػة المنشػأة بأنيػا: نالمبمػك الػذي يمكػف أف 
يػتـ مبادلػة األصػػؿ بػو أو تسػػديد التػزاـ بػػيف أطػراؼ مطمعػة ورا بػػة فػي التعامػػؿ عمػى أسػػاس 

)الطػايي،  ي ظػؿ ظػروؼ طبيعيػة بػيف طػرفيف مسػتقميفنتجاري بحت أو فػي إطػار متػوازف فػ
، كمػػػا عرفػػػت بأنيػػػا ننتػػػاي  القػػػرارات االسػػػتثمارية والتشػػػ يمية  (337ص  ـ،2017الجبػػػوري، 

والتمويمية، وبالتالي ترتكز عمى القيمة السوقية لممنشأة، فزيادة القيمة السوقية ألسيـ المنشػأة 
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)أحمػد،  ت التػي تػ د  إلػى تعظػيـ قيمػة المنشػأةنيدف  إدارتيا إلى اتخاذ العديػد مػف اإلجػراءا
في حيف عرفت بأنيا: نذلؾ المبمك النقدي العادؿ الذي يعبر عػف القيمػة (، 21ص ،ـ2016

العادلػػة لكافػػة مػػوارد المنشػػأة التػػي تتمثػػؿ فػػي )العوايػػد المتوقػػ  الحصػػوؿ عمييػػا فػػي المسػػتقبؿ 
ايمػػة(، وذلػػؾ فػػي ظػػؿ مراعػػاة مفيػػـو كنتيجػػة السػػت الؿ تمػػؾ المػػوارد فػػي بييتيػػا التنظيميػػة الق

اسػػتمرارية المنشػػأة فػػي أداء األنشػػطة المختمفػػة تبعػػًا لمػػا أورده الفكػػر المػػالي والمحاسػػبي مػػف 
 (.32ص  ،ـ2014،إبراىيـ) مداخؿ قياس قيمة المنشأةن

قيمػػػة المنشػػػأة بأنيػػػا: تمػػؾ القيمػػػة التػػػي مػػػف  )الباحثكككان(بنػػاًء عمػػػى مػػػا سػػبؽ يعػػػرؼ  
خالليػػػا تسػػػتطي  المنشػػػأة تحسػػػيف قػػػدرتيا عمػػػى اإلبػػػداع، وتعزيػػػز المنافسػػػة وزيػػػادة حصػػػتيا 
السػػػوقية، وتحقيػػػؽ االسػػػتقرار، والتنميػػػة المسػػػتدامة بيػػػدؼ تعظػػػيـ ثػػػروة أصػػػحاس المصػػػالح 

 المنشأة.المختمفة، لزيادة ثروة حاممي األسيـ ورضا العمالء والعامميف داخؿ 
يعػػػد تحديػػػد قيمػػػة المنشػػػأة مػػػف المواضػػػي  الميمػػػة فػػػي الوقػػػت  أنميكككة قيمكككة المنشكككأة: .2.2

الحاضػػر، لمػػا ليػػا مػػف تػػأثير كبيػػر عمػػى العديػػد مػػف الجيػػات التػػي تػػرتبط بصػػورة مباشػػرة أو 
يدة إلػى إدارة مية مف خالؿ تقديـ المعمومات المف ير مباشرة بعمؿ المنشأة فتتجمي ىذه األى

 .(7ص  ،ـ2018، العامري، ناصر) والمستثمريف والمقرضوف والوحدات الحكوميةالمنشأة 
ىناؾ أىداؼ متعددة تسػعى األطػراؼ المختمفػة لتحقيقيػا  أنداف قياس قيمة المنشأة: .3.2

فػػي مجػػاؿ قيمػػة المنشػػأة والتػػي تختمػػؼ بػػاختالؼ وجيػػات النظػػر فػػي كيفيػػة تعظػػيـ أو قيػػاس 
 :(5ص  ،ـ2010،الشجيريو المزوري، )إذ تتمثؿ ىذه ا راء في ا تي ،تمؾ القيمة

أصػػػبحت إدارة المنشػػػبت تأخػػػذ ىػػػدؼ تعظػػػيـ الثػػػروة كيػػػدؼ  نكككدف تعظكككيم الثكككرتة: 1.3.2-
 تشػػػ يمي تخػػػدـ بشػػػػكؿ مباشػػػر أصػػػػحابيا ألف أخػػػذ األربػػػػاح ودرجػػػة مخاطرىػػػػا وتوقيتيػػػا فػػػػي

يػػا أي مالػػؾ أو مسػػتثمر أىميػػة االعتبػػارات التػػي يعطي الحسػػباف ذات أىميػػة كبػػر  حيػػث أف
 كبر  في قراراتو.

أف تعظػػػيـ القيمػػػة الماليػػػة لممنشػػػأة يعتبػػػر  نكككدف تعظكككيم القيمكككة الماليكككة لممنشكككأة: 2.3.2-
ويػأتي تػأثير القػرارات الماليػة عمػى  ،محصمة القرارات المالية فػي مجػالي االسػتثمار والتمويػؿ
مػف خػالؿ تأثيرىػػا قػ  أف تحققػو، يتو  قيمػة المنشػأة مػف خػالؿ تأثيرىػا عمػى حجػـ العايػد الػذي
 عمى حجـ المخاطر التي قد تتعرض ليا المنشأة أيضًا.

ف مػػف أىػػـ األىػػداؼ االسػػتراتيجية إلدارة إ نككدف تعظككيم القيمككة السككتقية لمسككلم: 3.3.2-
المنشأة ىو ىدؼ تعظيـ القيمة السػوقية لمسػيـ الواحػد ومػف األمػور اليامػة التػي دفعػت إدارة 
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ت ميػػػس ىػػػذا اليػػػدؼ عمػػػى األىػػػداؼ األخػػػر  ىػػػو الخػػػوؼ مػػػف انخفػػػاض قيمػػػة المنشػػػأة إلػػػى 
أسػػيميا فػػي السػػوؽ المػػالي، لقػػد عرضػػت الكثيػػر مػػف النظريػػات ىػػذا اليػػدؼ والقػػت مسػػاندة 

 كبيرة مف قبؿ منشبت األعماؿ ومف قبؿ المدراء.
: أف تعظػيـ قيمػة المنشػأة فػي السػوؽ ينػت  مػف ندف تعظيم قيمة المنشأة السكتقية 4.3.2-

تعظيـ القيمة السوقية ألسيـ المنشػأة، فقيمػة المنشػأة تعنػى القيمػة السػوقية ألسػيميا، فالقيمػة 
السوقية لمسيـ ىي سعر بي  السيـ في السوؽ الذي يتوقؼ عمى تػدفقات العايػد المتوقػ  فػي 

تػػػػوازف ىػػػػذيف األمػػػػريف تتحقػػػػؽ أعمػػػػى قيمػػػػة يخػػػػذيف بنظػػػػر االعتبػػػػار المخػػػػاطر، وب المسػػػػتقبؿ
 لممنشأة.

خمػؽ وتعظػيـ قيمػة المنشػأة ىػو تعظػيـ الثػروة اإلشارة ىنا إلى أف أىػـ ىػدؼ ل وتجدر
فاالىتماـ ا ف بالتقييـ أصبح مرتبطػًا بيػدؼ تعظػيـ القيمػة كػأداة التخػاذ أفضػؿ  ،لممساىميف

 القرارات مف القرارات المتاحة لد  منشبت األعماؿ.
لعوامػؿ التػي تػ ثر عمػى قيمػة ىنػاؾ العديػد مػف ا العتامل المؤثرة عما قيمكة المنشكأة:4.2- 

المنشػػػأة وتنقسػػػـ ىػػػذه العوامػػػؿ إلػػػى عوامػػػؿ داخميػػػة خاضػػػعة لسػػػيطرة اإلدارة وأيضػػػًا عوامػػػؿ 
في إيجاز تمؾ العوامؿ مف خالؿ  )الباحثان(ويوضح  ،خارجية  ير خاضعة لسيطرة اإلدارة

 : (51، صـ1999، عبد الشافي) ا تي
التي يمكف وصفيا بأنيا العوامؿ الخاضعة لسػيطرة وىي العوامؿ العتامل الداخمية:  1.4.2-

)قػػػػرارات االسػػػػتثمار والتمويػػػػؿ، سياسػػػػات  وتتمثػػػػؿ ىػػػػذه العوامػػػػؿ فيمػػػػا يمػػػػي: ،وتحكػػػػـ اإلدارة
 .(تكمفة اإلفالسالتوزي ، تكمفة الوكالة، و 

خاضػعة ال يػر وىػي العوامػؿ التػي يمكػف وصػفيا بأنيػا العوامػؿ  ة:العتامل الخارجيك 2.4.2-
 وتنقسـ ىذه العوامؿ إلى ما يمي: ،ـ اإلدارةلسيطرة وتحك

وىي األحداث التي تتعمؽ بمستويات واتجاه المػدخرات  أحداث مالية عمى المستو  العاـ:* 
في بمد ما وتدفؽ تمؾ المدخرات داخػؿ الػبالد، وكػذلؾ تفضػيالت المػدخريف ومعػدالت العايػد 

كػػزي وكػػذلؾ المخػػاطر المتوقعػػة ومعػػدالت الخصػػـ والفايػػدة المعمنػػة مػػف البنػػؾ المر  ،السػػايدة
 لالستثمارات البديمة.

الػػػذي تعمػػػؿ بػػػو وتتعمػػػؽ ىػػػذه العوامػػػؿ بالقطػػػاع  :sectorحػػػداث عمػػػى مسػػػتو  القطػػػاع * أ
فقػػػػة فػػػػي أصػػػػوؿ ، وقيمػػػػة االسػػػػتثمارات المنلمنشػػػػأة فعمػػػػى سػػػػبيؿ المثػػػػاؿ دورة حيػػػػاة القطػػػػاعا

 وسياسات المنافسيف. ،القطاع
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العوامؿ الداخمية والخارجية ليا تأثير مباشػر عمػى  أف )الباحثان(ير   مف خالؿ ما سبؽ   
يػ ثر أخيػػرًا عمػػى قيمػػة منشػػبت  الطمػس الكمػػي وبالتػػالي عمػػى اإليػرادات المتوقعػػة لممنشػػأة ممػػا

 .األعماؿ
ديػد قيمػة المنشػأة، وكػؿ لؾ أربعة مػداخؿ أساسػية لتحىنا :أةقيمة المنشقياس مداخل 5.2- 

يمكػػػػف و  ،ـو محػػػػدد يػػػػتـ اتخػػػػاذه كأسػػػػاس فػػػػي تحديػػػػد القيمػػػػةمػػػػدخؿ منيػػػػا يعتمػػػػد عمػػػػى مفيػػػػ
 : (82 ـ، ص2017، عمي) استعراضيا كما يمي

يعتبػػر ىػػذا المػػدخؿ  ":Accounting Approach"المككدخل النقككدي المحاسككبي 1.5.2- 
روض المحاسػػبية ، ويسػػتند ىػػذا النمػػوذج عمػػى أحػػد الفػػأبسػػط المػػداخؿ لتحديػػد قيمػػة المنشػػأة

ىػو اليامػة وىػو فػرض ثبػات القػوة الشػرايية لوحػدة النقػد لػذلؾ يطمػؽ عميػو الػبعض اسػـ يخػر 
، وبػػالر ـ مػػف أف ىػػذا النمػػوذج يتميػػز بالموضػػوعية فػػي مػػدخؿ التكمفػػة التاريخيػػة لمموجػػودات

مكانية التحقؽ واالقتصػاد فػي الوقػت والتكمفػة والجيػد إال أنػ و قػد القياس والثبات واالستقرار وا 
 يواجو نوعيف مف المشكالت ىما:

مشػػػػكالت القيػػػػاس المحاسػػػػبي وىػػػػي تنشػػػػأ مػػػػف اخػػػػتالؼ األسػػػػاليس والسياسػػػػات والطػػػػرؽ  *
 وااللتزامات. المتعمقة بمعالجة بعض بنود الموجوداتالمحاسبية 

مشػػكالت خارجػػة عػػف نطػػاؽ المحاسػػبة وىػػي التػػي ال تػػتمكف المحاسػػبة مػػف معالجتيػػا أو * 
والتقادـ  القتصادي ومت يراتو مثؿ التضخـالمحاسبية مثؿ يثار النشاط اتسجيميا في الدفاتر 

 ودرجة المخاطرة والت يرات في القوة الشرايية لمنقود و يرىا.
 لمموجودات في ضوء ىذا المدخؿ يتـ تحديد قيمة استبداليو مدخل التكمفة الجارية: 2.5.2-
مد عمػى قيمػة شػراء أصػؿ مماثػؿ الؿ الذي يعتذا المدخؿ كؿ مف نموذج تكمفة اإلحويضـ ى

الػػػذي يعتمػػػد عمػػػى سػػػعر بيػػػ   ونمػػػوذج صػػػافي القيمػػػة القابمػػػة لمتحقػػػؽ ،ل صػػؿ محػػػؿ التقيػػػيـ
وأيضػًا نمػوذج التكمفػة الجاريػة المعدلػة بػالت يرات فػي  ،ًا منػو مصػاريؼ البيػ األصؿ مطروح

يػة بػالت يرات حيػث يػتـ تعػديؿ القػيـ االسػتبدالية ل صػوؿ  يػر النقد ،المستو  العػاـ ل سػعار
 .(38ص  ،السيد، مرج  سبؽ ذكره) الزمنية الناتجة عف ت ير قيمة وحدة النقد

ؽ منتظمػػػة اسػػػو أوجػػػدير بالػػػذكر فػػػةف ىػػػذا المػػػدخؿ تعػػػرض لمنقػػػد نتيجػػػة لعػػػدـ وجػػػود 
وكػذلؾ إىمػاؿ الكفػاءة اإلداريػة ل صػوؿ ممػا  ،لمحصوؿ عمى نفس األصؿ ونفس مواصػفاتو

 .اإليراديةلية ألصميف ر ـ اختالؼ قدرتيما ي د  إلى تساوي التكمفة اإلحال
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يرتكز ىذا المدخؿ في تقدير قيمة المنشأة  :Market Value""المدخل الستقي 3.5.2- 
عمى مصادر التمويؿ، حيث تقدر قيمة المنشأة وفقًا ليذا المدخؿ باألسػعار السػوقية السػايدة 

 ،يـالخاصػػة بالمنشػػأة وقػػت التقيػػة األجػػؿ لػػ وراؽ الماليػػة )أسػػيـ وسػػندات( والقػػروض قصػػير 
والسػػتخداـ ىػػذا المػػدخؿ البػػد مػػف تػػوافر بعػػض الشػػروط حتػػى يمكػػف االطمينػػاف إلػػى تقػػديرات 

 وىذه الشروط ىي: ،السوؽ ليذه األوراؽ المالية
أف تكوف مصادر تمويؿ المنشأة مػف رأس المػاؿ )والػديوف( والتػي يػتـ إصػدارىا فػي شػكؿ  *

 رأس الماؿ( وسندات أو التي تمثؿ ديوف عمى الشركات.أوراؽ مالية مف أسيـ )لزيادة 
تػداوؿ ىػذه األوراؽ الماليػة ويوجػد عمييػا  جد سوؽ ل وراؽ المالية )بورصة( يتـ فيػوأف يو * 

 تعامؿ بالبي  والشراء.
 ؽ ممثمة لمنشاط االقتصادي وعمى درجة عالية مف الكفاءة.اسو أف تكوف ىذه األ* 

إف ىػذا  :Discounted Cash flows""المخصكتمة  مكدخل التكدفقات النقديكة4.5.2- 
المفيػػـو يركػػز عمػػى جانػػس االسػػتخدامات )الموجػػودات( وذلػػؾ بقيػػاس قػػدرة ىػػذه الموجػػودات 
الذاتيػػػة عمػػػى تحقيػػػؽ تػػػدفقات نقديػػػة مسػػػتقبمية خػػػالؿ عمػػػر المنشػػػأة، حيػػػث أف تقػػػدير قيمػػػة 

لتكريتػػي، ويخػػروف، ) ا المنشػػأة، وفقػػًا ليػػذا المػػدخؿ ي بنػػى عمػػى خمسػػة محػػاور ىػػي كمػػا يمػػي
 (: 234ص  ـ،2007

أف التػػػدفقات النقديػػػة المتوقعػػػػة )ولػػػيس األربػػػػاح( ىػػػي األسػػػاس فالمنشػػػػأة ال يػػػتـ تشػػػػ يميا  *
 باألرباح )التي قد تكوف دفترية( ولكف بالنقود.

إف معػػدؿ نمػػو المنشػػأة يػػ ثر عمػػى ىػػذه التػػدفقات النقديػػة المتوقعػػة فيػػي تزيػػد أو تقػػؿ وفقػػًا * 
 لمعدؿ النمو.

إف توقيػػت ىػػذه التػػدفقات النقديػػة المتوقعػػة سػػوؼ تػػ ثر عمػػى قيمتيػػا نتيجػػة الخػػتالؼ القػػوة * 
 الشرايية ليذه النقود بفعؿ التضخـ.

ـ يعكػػػس القػػػوة الشػػػرايية دفقات النقديػػػة مػػػف الضػػػروري خصػػػميا بمعػػػدؿ خصػػػإف ىػػػذه التػػػ* 
ادره ودرجػػة المخػػاطرة التػػي تصػػاحس ىػػذه التػػدفقات، كمػػا أنػػو يعكػػس أسػػموس التمويػػؿ ومصػػ

 واألىمية النسبية لكؿ مصدر مف ىذه المصادر.
أف تتحقػؽ فييػا ىػذه التػدفقات النقديػة سػوؼ  ةإف عمر المنشأة وىو الفتػرة الزمنيػة المتوقعػ* 

 ي ثر عمى حصيمة ىذه التدفقات وكذلؾ البد مف التعرؼ عمى عمر المنشأة.
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سككتراتيجيات قيمككة دتر نمككارج القيككاس المحاسككبي لككرأس المككال الفكككري فككي تعظككيم ا6.2- 
ومف خالؿ إستعراض نماذج قياس رأس الماؿ الفكري وفػؽ المػداخؿ المختمفػة مػف  المنشأة:

مػػػدخؿ العايػػػػد عمػػػػى طػػػرؽ مباشػػػػرة، ومػػػدخؿ القيمػػػػة السػػػوقية، ومػػػػدخؿ القيمػػػة المسػػػػتقبمية، و 
ركيػػػػز ىػػػػذه المػػػػداخؿ عمػػػػى عناصػػػػر ت)الباحثككككان( ، يالحػػػػظ لمػػػػدخؿ الوصػػػػفيوؿ، و ااألصػػػػ

نمػػػػػػػوذج ؿ البشػػػػػػػرية، والبنيػػػػػػػة التحتيػػػػػػػة ألصػػػػػػػوؿ الممكيػػػػػػػة الفكريػػػػػػػة )الموجػػػػػػػودات واألصػػػػػػػو 
Brooking باإلضافة لمتركيز عمى قياس تكمفة الموارد البشػرية لقيمػة المنشػأة فػي القػوايـ ،)

، في حيف تركز مداخؿ القيمة السوقية عمى القياس )نموذج محاسبة الموارد البشرية(المالية 
الكمي لمموجودات الفكرية وذلؾ عبر مقارنة قيمتيا السوقية م  تكمفة إنتاج تمػؾ الموجػودات 

أف اإلدارة  (MVA)نمػػػوذج القيمػػػة السػػػوقية المضػػػافة ، ويفتػػػرض (Tobin's Q)نمػػػوذج 
لممنشػػأة، كػػذلؾ ي كػػد نمػػوذج  الفعالػػة ل صػػوؿ المعرفيػػة ىػػي التػػي تزيػػد مػػف القيمػػة المضػػافة

إلػػى أىميػػة قػػدرة المنشػػأة عمػػى توليػػد قػػيـ مسػػتقبمية حتػػى  (CIV)القيمػػة المعنويػػة المحسػػوبة 
ف لػػػػػـ تصػػػػػؿ بعػػػػػد لمرحمػػػػػة اإلعتػػػػػراؼ بػػػػػالموجودات المعرفيػػػػػة، أمػػػػػا نمػػػػػوذج )رأس المػػػػػاؿ  وا 

فػي المحتسس( فيركز عمى أىمية قياس النات  مف الموجودات  ير الممموسة نسػبة ألىميتػو 
أبعػػػاد تتمثػػػؿ فػػػي  (Skandia Navigator)قيمػػػة رأس المػػػاؿ الفكػػػري، ويعكػػػس نمػػػوذج 

التركيز المػالي لممنشػأة والتركيػز عمػى العمميػات والعميػؿ أو مػا يسػمى بػرأس المػاؿ الزبػوني، 
مػػػ  أىميػػػة التجديػػػد واإلبتكػػػار )رأس المػػػاؿ اإلبتكػػػاري(، والمػػػوارد البشػػػرية مػػػ  التركيػػػز عمػػػى 

( عمػى رأس مراقػس األصػوؿ  يػر الممموسػةييكػؿ الخػارجي فػي نمػوذج )الخبرات، ويشػمؿ ال
الماؿ الزبوني والشيرة والعالمات التجارية، في حيف يركز الييكؿ الداخمي عمى النظـ األلية 
اإلدارية وشػبكات األعمػاؿ واستصػحاس روح الفريػؽ كأحػد المكونػات الداعمػة لكػؿ الميػارات 

المتعمقػػة بػػاألداء (BSC)  نبطاقػػة األداء المتػػوازفنوذج نمػػالمرتبطػػة بػػاألفراد، وعمػػـو جوانػػس 
المػالي وحسػاس معػػدالت الفايػدة عمػػى اإلسػتثمار وحسػػاس صػافي القيمػػة الحاليػة االقتصػػادية 
لممنشػػأة وقيػػاس مسػػتو  رضػػا العمػػالء والعمميػػات مػػ  التركيػػز عمػػى اإلبتكػػار والػػتعمـ، ويػػر  

قيػػاس رأس المػػاؿ الفكػػري تصػػس فػػي  أف جممػػة تمػػؾ العناصػػر المشػػتممة بنمػػاذج )الباحثككان(
ىدؼ تطوير إستراتيجيات ومداخؿ تعظيـ قيمة المنشػأة، سػيما وأف العوامػؿ التػي تػ ثر عمػى 
قيمػػػػة المنشػػػػأة الداخميػػػػة منيػػػػا التػػػػي تسػػػػتطي  إدارة المنشػػػػأة الػػػػتحكـ فييػػػػا المتعمقػػػػة بقػػػػرارات 

و الخارجيػػػة التػػػي ال االسػػػتثمار والتمويػػػؿ والسياسػػػات البيعيػػػة وتكػػػاليؼ الوكالػػػة واإلفػػػالس، أ
تجاىػػات أسػػعار الفايػػػدة  يمكػػف إلدارة المنشػػأة الػػتحكـ والسػػيطرة عمييػػا كمسػػتو  المػػدخرات وا 
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والخصـ والمنافسة، ىذه العوامؿ ليا تأثيرًا واضحًا عمى المداخؿ واإلستراتيجيات التػي تقػاس 
 )الباحثكان(ير بيا قيمة المنشأة وبالتالي ينعكس التأثير عمى قيػاس رأس المػاؿ الفكػري، ويشػ

لمػػػربط المباشػػػر بػػػيف مػػػداخؿ قيػػػاس رأس المػػػاؿ الفكػػػري واإلسػػػتراتيجيات والمػػػداخؿ المختمفػػػة 
لقيػػاس قيمػػة المنشػػأة التػػي سػػبؽ إستعراضػػيا باالتجاىػػات المختمفػػة سػػواء كانػػت تركػػز عمػػى 
التكمفػػػة التاريخيػػػة أو القيمػػػة اإلسػػػتبدالية أو تقػػػدير قيمػػػة المنشػػػأة وفػػػؽ مصػػػادر التمويػػػؿ أو 

ويشػير مادًا عمى اإلستخدامات وقدرة األصوؿ الذاتية عمى خمؽ تدفقات نقدية مسػتقبمية، إعت
بيف نماذج قياس رأس الماؿ الفكري وتمؾ المداخؿ  الواضحة إلى عالقة اإلرتباط )الباحثان(

المتعمقػػػػػة بقيػػػػػاس قيمػػػػػة المنشػػػػػأة، حيػػػػػث تمثػػػػػؿ قػػػػػدرة المنشػػػػػأة فػػػػػي تطػػػػػوير  واإلسػػػػػتراتيجيات
الموجػػػػودات واألصػػػػوؿ البشػػػػرية وخمػػػػؽ االبتكػػػػار وأصػػػػوؿ الممكيػػػػة الفكريػػػػة باإلضػػػػافة لقػػػػيـ 
الموجودات  ير الممموسة والتركيز عمى رأس الماؿ اإلبتكاري والزبوني إضافة لتعظيـ قيمة 

سػػتراتيجيات قيمػة المنشػػأة وذلػػؾ  فػػي المنشػأة ممػػا يػنعكس مػػردوده اإليجػابي تطػػوير مػداخؿ وا 
مػػػػف خػػػػالؿ إسػػػػياـ رأس المػػػػاؿ البشػػػػري )العالقػػػػات والخبػػػػرات لػػػػد  األفػػػػراد( أو رأس المػػػػاؿ 
الييكمػي )نظػـ المعمومػات األليػة وقواعػد البيانػات( أو رأس المػاؿ الزبػوني )عالقػات العمػػالء 

 والعالمات التجارية(.
III. النمترج المقترح 

فػػي ىػػذا الجػػزء تقػػديـ نمػػوذج مقتػػرح يمكػػف مػػف خاللػػو قيػػاس رأس  ()الباحثككانيحػػاوؿ 
 الماؿ الفكري، وذلؾ عمى النحو التالي: 

 يرتكز ىذا النموذج عمى المقومات األتية: مقتمات النمترج المقترح: 1-
 بػػيف القيمػػة الدفتريػػة والقيمػػة السػػوقية ىػػذا النمػػوذج بصػػفة أساسػػية عمػػى المقارنػػة يعتمػػد -

وذلػػػؾ باعتبػػػار أف ىػػػذا المقيػػػاس يعتبػػػر مػػػف أفضػػػؿ المقػػػاييس الماليمػػػة لقيػػػاس قيمػػػة 
تمػػػؾ القيمػػػة التػػػي مػػػف خالليػػػا تسػػػتطي  المنشػػػأة تحسػػػيف المنشػػػأة، وقيمػػػة المنشػػػأة ىػػػي 

قػػدرتيا عمػػى اإلبػػداع، وتعزيػػز المنافسػػة وزيػػادة حصػػتيا السػػوقية، وتحقيػػؽ االسػػتقرار، 
 .صحاس المصالح المختمفةوالتنمية المستدامة بيدؼ تعظيـ ثروة أ

يقػػػػـو النمػػػػوذج عمػػػػى محاولػػػػة معرفػػػػة مػػػػد  مسػػػػاىمة رأس المػػػػاؿ الفكػػػػري فػػػػي تعظػػػػيـ  -
 استراتيجيات قيمة المنشأة.

بعػػػرض خطػػػوات بنػػػاء النمػػػوذج  )الباحثكككان(يقػػػـو  النمكككترج المقتكككرح: خطكككتات بنكككام 2.3-
 المقترح مف خالؿ المعادالت التالية لقياس رأس الماؿ الفكري:
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 د قيم رأس المال الفكري تفقًا لممقارنة بين القيمة الدفترية تالقيمة الستقية:أيجا -1.2
 ويتـ ذلؾ مف خالؿ المعادلة التالية:   

 القيمة الدفترية –م القيمة السوقية لممنظمة  رأس المال الفكري
ويعتمػػد ىػػذا الفػػرؽ عمػػى مفيػػـو القيمػػة الدفتريػػة وعمػػا إذا كػػاف المقصػػود بيػػا التكمفػػة 
التاريخية ففي ىذه الحالة يرج  جزء مف الفرؽ بيف القيمة الدفترية والقيمة السػوقية إلػى رأس 
المػاؿ الفكػػري، أمػػا إذا كػاف المقصػػود بالقيمػػة الدفتريػة القيمػػة العادلػػة واألصػوؿ والتػػي تظيػػر 

ففػػي ىػػذه الحالػػة يرجػػ  كػػؿ الفػػرؽ إلػػى رأس  قػػـو المنظمػػات بةعػػادة تقيػػيـ موجوداتيػػاعنػػدما ت
 .ؿ الفكري، وتتميز ىذه الطريقة بالبساطةالما
تت يػػر القيمػػة السػػوقية مػػف فتػػرة إلػػى أخػػري حسػػس  قيككاس القيمككة السككتقية لممنظمككة: -2.2

لنتػػػػاي   فمجموعػػػػة مػػػػف العوامػػػػؿ تتمثػػػػؿ فػػػػي )سػػػػمعة المنشػػػػأة ومركزىػػػػا وتوقعػػػػات المسػػػػتثمري
المػػػػدخؿ بتػػػػوافر ربػػػػاح المتوقعػػػػة، والحالػػػػة االقتصػػػػادية العامػػػػة(، ويتميػػػػز ىػػػػذا عمػػػػاؿ واألاأل

المػػدخالت مػػف المعمومػػات المسػػتخدمة فػػي التقيػػيـ، ويػػتـ قيػػاس القيمػػة السػػوقية لممنظمػػة مػػف 
 خالؿ المعادلة التالية:

 في عدد األسيـ.× م متوسط القيمة السوقية لمسيـ خالؿ الفترة  القيمة الستقية لممنظمة
 ويتـ حساس متوسط القيمة السوقية لمسيـ، عبر المعادلة األتية:

 قيمة التداوؿ لمسيـ خالؿ الفترةم    متتسط القيمة الستقية لمسلم
 كمية التداوؿ لمسيـ خالؿ نفس الفترة                                 

 يتـ قياسيا مف خالؿ المعادلة التالية: :قياس القيمة الدفترية -3.2
القيمة الدفترية لصػافي  متوسط –م متوسط القيمة الدفترية ألصوؿ المنشأة  القيمة الدفترية

 أصوليا.
فيمػػا يمػػي تصػػورًا مقتػػرح لتوضػػيح مقومػػات وخطػػوات تنفيػػذ  النمككترج المقتككرح: صككيامة 3-

 النموذج المقترح:
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 (: النمترج المقترح لقياس تتقييم رأس المال الفكري 2الشكل رقم )
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ.2020دبيات، خالؿ االستفادة مف األإعداد )الباحثاف( مف  المصدر:
IV. الخاتمة 

مػف خػالؿ العػرض السػابؽ إلػى مجموعػة مػف النتػاي ، وىػي  )الباحثكان(توصػؿ  النتائب: 1-
 :كما يمي

ل طػراؼ ذات المصػمحة  قدـ القياس المحاسبي لرأس الماؿ الفكري معمومػات واضػحة -
 يمة الحقيقية والمستقبمية ليا.بالمنشأة حوؿ الق

لػػـ يػػتـ  رأس المػػاؿ الفكػػريلقيػػاس إف النمػػاذج والمػػداخؿ التػػي قػػدميا الفكػػر المحاسػػبي  -
 تطويرىا بالصورة التي تجعميا متفؽ عمييا عالميًا، بةستثناء النماذج الوصفية. 

 قياس رأس الماؿ الفكري

تحديد قيمة رأس الماؿ الفكري 
المقارنة بيف القيمة  دخؿموفقًا ل

 السوقية والقيمة الدفترية

 يةالدفتر  قياس القيمة قياس القيمة السوقية

 قيمة المنشأة تعظيـ

عمميات إدارة 
 التش يؿ

عمميات إدارة 
 العمالء

عمميات 
 داعباإل

العمميات التنظيمية 
 واالجتماعية
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رأس المػػػػػاؿ الفكػػػػػري وتطػػػػػوير النمػػػػػوذج المقتػػػػػرح لقيػػػػػاس عالقػػػػػة إيجابيػػػػػة بػػػػػيف وجػػػػػود  -
صػػػحة نتيجػػػة فرضػػػية الدراسػػػة  مكككا يعكككزز تنكككرا ،اسػػػتراتيجيات تعظػػػيـ قيمػػػة المنشػػػأة

 الرييسية.
العديػػػد مػػػف الفوايػػػد عمػػػى مسػػػتو  المنشػػػأة مػػػف ناحيػػػة قيػػػاس رأس المػػػاؿ الفكػػػري حقػػػؽ  -

تحسػػيف اإلدارة الداخميػػة لممػػوارد، ووضػػ  اسػػتراتيجية لممنشػػأة ومتابعػػة مػػد  التقػػدـ فػػي 
 .تنفيذىا وتحويميا إلى واق  حقيقي

 يػػػػر الػػػػداخميي إلػػػػى تحسػػػػيف المحاسػػػػبة فػػػػي التقر س وتقيػػػػيـ رأس المػػػػاؿ الفكػػػػر قيػػػػاأد   -
 عف رأس الماؿ الفكري. الخارجيو 

 يوصياف با تي: )الباحثان(بناًء عمى النتاي  التي توصؿ إلييا  التتصيات: 2-
إجراء المزيد مف الدراسات والبحوث التي ت طي نماذج القياس المحاسػبي لػرأس المػاؿ  -

 يا لقياس رأس الماؿ الفكري.الفكري بيدؼ الوصوؿ إلى نماذج متفؽ عمي
عقػػػد المػػػ تمرات والنػػػدوات لزيػػػادة الػػػوعي بػػػدور نمػػػاذج القيػػػاس المحاسػػػبي لػػػرأس المػػػاؿ  -

وزيػػادة ربحيتيػػا بةعتبػػار أف رأس  تطػػوير اسػػتراتيجيات تعظػػيـ قيمػة المنشػػأةالفكػري فػػي 
 الماؿ الفكري مورد استراتيجي أساسي في المنشأة قادر عمى تحقيؽ ميزات تنافسية.

لػرأس اليييات والمجالس المحاسبية العالمية ابتكار أساليس ونماذج جديدة لقياس  عمى -
 .الماؿ الفكري

ضرورة زيادة االىتماـ بنماذج القياس المحاسػبي لػرأس المػاؿ الفكػري لمػا ليػا مػف دور  -
 فعاؿ في تطوير منظمات األعماؿ.
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في تنمية القدرات لد  طمبة الجامعات: البحث الميداني في جامعة بوكػاف، مجمػة ال ػري لمعمػـو 
 االقتصادية واإلدارية، المجمد الخامس عشر، العدد الراب . 

ـ(، نالعالقة التأثيرية بيف يليات الحكومة واإلفصاح عف المسػيولية 2016أحمد، سماح طارؽ، ) .7
بػػػالتطبيؽ عمػػػى الشػػػركات المقيػػػدة فػػػي البورصػػػة  -االجتماعيػػػة وانعكاسػػػيا عمػػػى قيمػػػة المنشػػػأة 

 المصريةن، مجمة الفكر المحاسبي، العدد الثاني. 
س المػػػاؿ الفكػػػري واإلفصػػػاح عمػػػى أداء ـ(، نقيػػػاس أثػػػر رأ2014بػػػافقير، سػػػالـ محمػػػد سػػػعيد، ) .8

منشػػبت األعمػػاؿ: دراسػػة تطبيقيػػة عمػػى منشػػبت األعمػػاؿ بالجميوريػػة اليمنيػػةن، مجمػػة األنػػدلس 
 لمعمـو اإلنسانية واالجتماعية، المجمد السادس، العدد األوؿ.

قضػػايا معاصػػرة ، دار  –ـ(، المحاسػػبة اإلداريػػة 2007التكريتػػي، إسػػماعيؿ يحيػػى، ويخػػروف، ) .9
 مد لمنشر والتوزي ، عماف. الحا

ـ(، نتقػويـ رأس المػػاؿ الفكػرين، مجمػة اإلدارة واالقتصػاد، العػػدد 2016حسػف، سػيير حسػيف، ) .10
 مية وثمانية.

ـ(، نالقيػاس المحاسػبي لػرأس المػاؿ الفكػري وعالقتػو 2015الخفاجي، بشاير خضير عبػاس، ) .11
، مجمػػػة القادسػػػية لمعمػػػـو بػػػأداء المنظمػػػة: دراسػػػة تطبيقيػػػة عمػػػى عينػػػة مػػػف المصػػػارؼ العراقيػػػةن

 اإلدارية واالقتصادية، المجمد الساب  عشر، العدد الراب . 
ـ(، نأىميػػة المحاسػػبة عػػف رأس المػػاؿ الفكػػري وتحديػػد 2005الخيػػاؿ، توفيػػؽ عبػػد المحسػػف، ) .12

 يثارىا عمى جدو  المعمومات المحاسبيةن، مجمة كمية التجارة لمبحوث العممية، العدد األوؿ.
ـ(، نإدارة وقيػػػػاس رأس المػػػػاؿ الفكػػػػري: الثػػػػروة الجديػػػػدة لمنظمػػػػات 2015، )زرزار، العياشػػػػي .13

 األعماؿن، مجمة األبحاث في االقتصاد والتسيير، العدد الراب . 
ـ(، نإطػار مقتػرح لقيػاس األصػوؿ الفكريػة والتقريػر عنيػا 2002ز موؿ، جػودة عبػد الػر وؼ، ) .14

 التمويؿ، العدد الثاني.في بيية االقتصاد المعرفين، المجمة العممية التجارة و 
ـ(، نرأس الماؿ الفكػري والتحػديات التػي تواجػو المحاسػبيف 2008الساكني، سعد عبد الكريـ، ) .15

 في قياسون، مجمة كمية ب داد لمعمـو االقتصادية الجامعة، المجمد األوؿ، العدد الثامف عشر.
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ـ(، رأس المػػاؿ الفكػػري انطالقػػة إداريػػة معاصػػرة، دار السػػحاس 2008السػػعيد، ىػػاني محمػػد، ) .16
 لمنشر والتوزي ، القاىرة. 

ـ(، ندراسػة مػد  قيػاـ الشػركات المصػرية بقيػاس اإلفصػاح 2014السيد، عمي مجاىد أحمد، ) .17
مميػػة التجػػارة دراسػػة ميدانيػػةن، المجمػػة الع -عػػف رأس المػػاؿ الفكػػري وأثػػره عمػػى المركػػز التنافسػػي

 والتمويؿ، المجمد الثاني، العدد األوؿ.
ـ(، نالمحاسبة عف رأس الماؿ الفكري مف منظور اسػتراتيجي 2008السيد، عماد سيد قطس، ) .18

 م  التركيز عمى مدخؿ القيمة الشاممةن، المجمة العممية لقطاع كميات التجارة، العدد الثاني. 
ـ(، نقياس رأس الماؿ الفكػري وأثػره 2010) الشكرجي، بشار ذنوف، وصالح، محمود مصعس، .19

فػػػي ربحيػػػة المصػػػارؼن، مجمػػػة تكريػػػت لمعمػػػـو اإلداريػػػة واالقتصػػػادية، المجمػػػد السػػػادس، العػػػدد 
 العشروف.

ـ(، نأىميػة القيػاس واإلفصػاح المحاسػبي لػرأس 2012الشياوي، صالح أحمد محمػد متػولي، ) .20
عيػػة: دراسػػة ميدانيػػةن، مجمػػة الدراسػػات المػػاؿ الفكػػري فػػي دعػػـ القػػدرة التنافسػػية لمم سسػػات الجام

 والبحوث التجارية، المجمد الثاني، العدد الثاني. 
ـ(، نترشيد القرارات االسػتراتيجية 2017الطايي، رياض نجـ عبيد، والجبوري، ميدي عطية، ) .21

ودورىػػػا فػػػي تعظػػػيـ قيمػػػة الشػػػركة )دراسػػػة تحميميػػػة(ن، مجمػػػة كميػػػة اإلدارة واالقتصػػػاد لمدراسػػػات 
 ية واإلدارية والمالية، المجمد التاس ، العدد الراب .االقتصاد

ـ(، نأثر القياس واإلفصاح المحاسػبي عػف رأس المػاؿ الفكػري 2018الطويؿ، عصاـ محمد، ) .22
قطػػػػاع  -عمػػػػى تحسػػػػيف جػػػػودة المعمومػػػػات المحاسػػػػبية )دراسػػػػة ميدانيػػػػة عمػػػػى بورصػػػػة فمسػػػػطيف

، المجمػػد الثػػاني والعشػػروف، العػػدد الخػػدمات(ن، مجمػػة جامعػػة األقصػػى )سمسػػمة العمػػـو اإلنسػػانية(
 األوؿ. 

ـ(، نالقياس واإلفصاح المحاسبي 2018العامري، سعود جايد مشكور، وناصر، جعفر فالح، ) .23
عف رأس الماؿ البشري ودوره في زيادة قيمة الوحدة االقتصاديةن، مجمة العمـو الحديثة والتراثية، 

 المجمد السادس، العدد األوؿ. 
ـ(، نالمحاسػػبة عػػف رأس المػػاؿ الفكػػري فػػي 2007كمػػاؿ الػػديف محمػػد، )عبػػد الػػرحمف، محمػػد  .24

 ظؿ االقتصاد المعرفين، مجمة الدراسات المالية والتجارية، العدد الثاني.
ـ(، مػػداخؿ تحديػػد قيمػػة المنشػػأة فػػي إطػػار برنػػام  1999الشػػافي، ىشػػاـ محمػػد فػػرج، ) عبػػد .25

توسي  قاعدة الممكية )دراسة تطبيقية عمى قطاع الصناعات الدوايية(، رسالة ماجستير في إدارة 
دارة األعماؿ، جامعة حمواف، مصر.   األعماؿ  ير منشورة، كمية التجارة وا 
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ـ(، نعالقػػػػة رأس المػػػػاؿ الفكػػػػري بعمميػػػػة خمػػػػؽ القيمػػػػة 2003عبػػػػد العزيػػػػز، شػػػػييرة محمػػػػود، ) .26
لممنظمػػة، مػػ  التركيػػز عمػػى مػػدخؿ رأس المػػاؿ اإلنسػػانين، المجمػػة العمميػػة لالقتصػػاد والتجػػارة، 

 العدد الراب .
ـ(، نالقيػػاس المحاسػػبي لمقيمػػة المضػػافة لػػرأس 2013عبػػد المتعػػاؿ، ىبػػة عبػػد المتعػػاؿ أحمػػد، ) .27

ء المالي لمنشبت األعمػاؿ المصػريةن، مجمػة المحاسػبة المصػرية، الماؿ الفكري وأثرىا عمى األدا
 العدد الخامس. 

ـ(، ننمػوذج مقتػرح لقيػاس وتقيػيـ رأس المػاؿ الفكػري فػي 2010العبيشي، محمد بف عبد اهلل، ) .28
 شركات االتصاالت السعوديةن، المجمة العممية لقطاع كميات التجارة، العدد الساب . 

إطػار مقتػرح لمراجعػة األنشػطة البيييػة وأثػره عمػى قيمػة المنشػأة  ـ(،2017عمي، باسـ رشيد، ) .29
)دراسة تطبيقية(، رسالة ماجستير في المحاسػبة  يػر منشػورة، كميػة التجػارة، جامعػة المنصػورة، 

 مصر. 
ـ(، طػػرؽ ونمػػاذج قيػػاس رأس المػػاؿ الفكػػري، 2011عمػػر، أيػػت مختػػار، و محمػػد، حمػػدي، ) .30

حػوؿ: رأس المػاؿ الفكػري فػي منظمػات األعمػاؿ العربيػة بحث قدـ في الممتقػي الػدولي الخػامس 
في ظؿ االقتصاديات الحديثة، الذي عقد في كمية العمػـو االقتصػادية والتجاريػة وعمػـو التسػيير، 

 جامعة حسيبة بف بوعمي الشمؼ، الجزاير. 
ـ(، القياس واإلفصاح المحاسبي عف رأس المػاؿ الفكػري 2017ال انمي، جعفر فالح ناصر، ) .31

ىمػػا فػػي قيمػػة الوحػػدة االقتصػػادية: دراسػػة فػػي المصػػرؼ العقػػاري ومعمػػؿ اإلسػػمنت السػػماوة، وأثر 
 رسالة ماجستير في المحاسبة  ير منشورة، كمية اإلدارة واالقتصاد، جامعة القادسية، العراؽ.

ـ(، تطػػوير أنمػػوذج لقيػػاس أثػػر رأس المػػاؿ الفكػػري 2011فػػالؽ، محمػػد، وبوقجػػاني جنػػات، ) .32
فػػي منظمػػات األعمػػاؿ، بحػػث قػػدـ فػػي الممتقػػي الػػدولي الخػػامس حػػوؿ: رأس  عمػػى كفػػاءة األداء

الماؿ الفكري في منظمات األعماؿ العربية في االقتصاديات الحديثة، الذي عقد في كمية العمـو 
 االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة حسيبة بف بوعمي الشمؼ، الجزاير.

المػػاؿ الفكػػري فػػي تعزيػػز األداء المػػالي لعينػػة مػػف  ـ(، ندور رأس2014كػػاظـ، فػػايؽ جػػواد، ) .33
الشركات المساىمة في سوؽ العراؽ ل وراؽ الماليةن، مجمة العمـو االقتصادية واإلدارية، المجمد 

 العشروف، العدد الثامف والسبعوف.
ـ(، ننحػػػػو مػػػػني  محاسػػػػبي مقتػػػػرح لقيػػػػاس أداء رأس المػػػػاؿ 2012الكػػػػومي، أمجػػػػاد محمػػػػد، ) .34

 س األنشطةن، مجمة الفكر المحاسبي، العدد الراب . عمى أسا -الفكري
ـ(، ننمػػػػوذج وصػػػػفي لقيػػػػاس أداء رأس المػػػػاؿ الفكػػػػري 2003متػػػػولي، طمعػػػػت عبػػػػد العظػػػػيـ، ) .35

باستخداـ استراتيجية القياس المتوازف ل داء )منظػور المحاسػبة عمػى المعرفػة(ن، المجمػة العمميػة 
 التجارية والتمويؿ، العدد األوؿ.
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ـ(، مفيػـو ونمػاذج القيػاس 2010ديف محمػد، ومحمػد، صػالح عمػي أحمػد، )متولي، عصاـ الػ .36
المحاسبي لرأس الماؿ الفكري، بحث قدـ في الم تمر السنوي الدولي الخػامس والعشػروف حػوؿ: 
 إدارة المعرفة: االستراتيجيات والتحديات، الذي عقد في كمية التجارة، جامعة المنصورة، مصر.

37. ( ، ـ(، نالعالقػػػة بػػػيف كفػػػاءة رأس المػػػاؿ الفكػػػري واألداء المػػػالي 2007محمػػػد، فيػػػيـ أبػػػو العػػػـز
لمشركات المصرية: معامؿ القيمة المضافة لممعرفة: دراسػة تطبيقيػةن، مجمػة الدراسػات والبحػوث 

 التجارية، المجمد الثاني، العدد األوؿ.
بنػوؾ ـ(، نرأس الماؿ الفكري وعالقتو بكفاءة األداء فػي ال2008مرسي، سوسف عبد الحميد، ) .38

 التجارية المصريةن، المجمة العممية لمتجارة والتمويؿ، المجمد الثاني، العدد األوؿ.

ـ(، نأثر جودة اإلبػالغ 2010المزوري، عابد حسف رشيد، والشجيري، محمد حويش عالوي، ) .39
المػػالي فػػػي قيمػػػة المنشػػأة: دراسػػػة تطبيقيػػػة فػػػي عينػػة مػػػف الشػػػركات المدرجػػة فػػػي سػػػوؽ العػػػراؽ 

، العدد السادس والعشروف. ل وراؽ المالي  ةن، مجمة كمية الرافديف الجامعية لمعمـو
ـ(، رأس المػاؿ الفكػري طػرؽ قياسػو 2007المفرجي، عػادؿ حرحػوش، وصػالح، أحمػد عمػي، ) .40

 وأساليس المحافظة عميو، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، القاىرة.
كػػري بػػالتطبيؽ عمػػى شػػركات ـ(، نقيػػاس رأس المػػاؿ الف2005المميجػػي، ىشػػاـ حسػػف عػػواد، ) .41

 االتصاالت المصريةن، مجمة الدراسات والبحوث التجارية، العدد الثاني. 
ـ(، ندور رأسػػماؿ الفكػػري فػػي تفعيػػؿ عمميػػات القيػػادة اإلداريػػة: دراسػػة 2014ىػػواري، معػػراج، ) .42

عمػـو الجزايػرن، مجمػة كميػة ب ػداد لم -تحميمية  راء عينة مف مدراء م سسة أنابيػس لواليػة  ردايػة
 االقتصادية الجامعة، العدد الخاص بالم تمر العممي المشترؾ.

 


