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 اإلھداء
 

 ھداء
 حیاتي مراحل كل في العلم یدیھ على تلقیت من كل... الى

 االمام نحو دفعھ واعطاني حیاتي في وشجعني دعمني من كل... الى
 الحبیب وطني یعاني والزال كثیراً  عانى من... الى

 

  

 ب



وتقدیر شكر  
 

 ولئن لقولھ مصدقا الصعاب مشقة علي وسھل أعانني الذي وحده كثیرا ربي اشكر
* ألزیدنكم شكرتم  

 

 آثار ساطعا نورا وإرشاداتھ نصائحھ كانت الذي إلى امتناني وعظیم بشكري أتقدم ثم
عبد العظیم دریفش  الدكتور  األستاذ االكتشاف، و البحث دروب لي  

 حول قیمة معلومات من قدموه ما كل لىع عائلتي  إلى والتقدیر بشكر أتقدم كما
الدراسة موضوع  

 معنا تعاونوا الذین األساتذة كل إلى والتقدیر االحترام عبارات بخالص أتقدم كذاك
طیب عمل تقدیم أجل من آراءھم بمختلف  

البحث تحضیر مراحل في معي تعاطفوا الذین وزمیالت الزمالء جمیع أشكر كما   
 والتوفیق بالخیر دعواتھم على باسمھ كل واألقارب األھل أشكر أنسى أن دون 

  

 ت



 البحث ملخص 

 

الخاصة بكل من أھمیة وقیاس واالفصاح عن  المتعددةالى االطالع على وجھات النظر  البحث ھدف ھذا
رأس المال الفكري، وذلك باتباع منھج وصفي فكري، یساھم في تحفیز االفكار واستخالص الفائدة من 

باالطالع على ادبیات رأس المال الفكري،  قامة الباحثةذلك الھدف فقد  ولتحقیقجمیع تجارب اآلخرین. 
، والمتمثلة بدراسات حدیثة بالموضوع، وقاموا باستخالص أھم نتائج  المتعددةوالخوض في وجھات النظر 

تلك وجھات النظر ومن ثم تداولھا فكریا والخروج بعدد من النتائج التي یمكن تلخیص أھمھا بما یلي: 
(تركیز أھمیة رأس المال الفكري على اھمیة االنسان یشكل رئیسي، وان جمیع وجھات النظر اتفقت على 

ھذا النوع من رؤوس األموال، وان ھناك شح في الدراسات المتخصصة بالموضوع، واعتقاد صعوبة قیاس 
الباحثین بأن عملیة االفصاح عن رأس المال الفكري ستبقى عملیة وصفیة ألسباب تتعلق باعتماد النظام 

ري عن التحفظ، وكون المورد البشري موردا یختلف بشكل جوھ ومحددالمحاسبي على كل من مبدأ التكلفة 
المنشأة) وقد خرج الباحثون بعدد من التوصیات انصب أھمھا على دعوة جمیع الجھات الى أصول باقي 

، جدید، ومحاولة الوصول الى مفھوم جدید لراس المال الفكري من منظور في ھذا المجال دعم البحوث 
 كأداة  تبنیھع المؤسسات على ، وتشجیاألداء المالي في المنظمات  والتركیز على استغالل ھذا المفھوم لدعم

 استراتیجیة تنافسیة.
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 المقدمـة

منذ خلق هللا ھذه البسیطة واالنسان یحاول الى حل كل المشاكل المتعلقة بمفھوم رأس المال الفكري، 
واستغاللھ بشتى الطرق والوسائل لرفع سویة المعیشة االنسانیة، واستخالص ما یمكن استخالصھ من خالل 

أو دینیة. لقد اقدم الكثیر من  تطبیق مفھومھ في سائر مجاالت الحیاة، سواء اجتماعیة او اقتصادیة او سیاسیة
المفكرین والعلماء على عدد من المحاوالت لقیاس ھذا النوع من رؤوس األموال، وكتبت فیھ العدید من 
الرسائل الجامعیة والدراسات والبحوث والمقاالت، وال زالت الكثیر من الجھات الحكومیة والخاصة، 

المواضیع القدیمة المتجددة بشكل مستمر، وتحاول التركیز  الدولیة منھا والعربیة والمحلیة تعتبره من أھم
لخدمة االنسان. ان ابرز مكونات رأس المال  وتسخیرهعلیھ وحث جمیع االطراف للخوض في مفھومھ 

الفكري، ان لم تكن اھمھا موضوع المورد البشري، فالمورد البشري یعد اول واھم مكونات اي مجتمع، 
یبقى المورد البشري المحور االساسي لھ بكل  أشكالھمع ومھما تعددت ومھما صغر او كبر ھذا المجت

المقاییس واالعراف. یمتاز المورد البشري بصفات واھمیة من االستحالة حصرھا، وخصوصا ان هللا 
سبحانھ وتعالى كرمھ بشكل لم یسبق ان كرم بھ احد حیث قال في محكم آیاتھ "ولقد كرمنا بني آدم وحملناھم 

البحر ورزقناھم من الطیبات وفضلناھم على كثیر ممن خلقنا تفضیال" وتعاظم تكریم الخالق لھذا في البر و
االنسان في احسن تقویم"، من  االنسان بأن خلقھ على افضل واكمل صورة، حیث قال تعالى "لقد خلقنا

ى االطالع على فكرة ھذه الدراسة التي تسعى بشكل اساسي ال الباحثجمیع الحقائق السابقة توارد لذھن 
مفھوم راس المال الفكري بشكل عام، والمورد البشري بشكل خاص،  ومن ثم نقاش الموضوع بشكل 

فكري فلسفي والتركیز بالنقاش على أھمیة المورد البشري، وعملیة قیاسھ واالفصاح عنھ وذلك من جمیع 
 وجھات النظر.
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 الفصل األول 

  البحث منھجیة

 

 :مشكلة البحث 

ھناك جدل كبیر حول رأس المال الفكري، ویركز ھذا الجدل بشكل اساسي حول عدد من االمور المتعلقة 
بھذا النوع الفرید من رأس المال، واھم ھذه االمور، ماھیة محتویاتھ، وماھیة اھمیتھ، وكیفیة قیاسھ 

ویة المؤسسات بشتى اشكالھا واالفصاح عنھ، ومدى مساھمتھ في فرع سویة االقتصاد بشكل عام وس
راس المال الفكري على تتركز مشكلة الدراسة وبشكل أساسي على معرفة  أثر  وانواعھا بشكل خاص

، وذلك من خالل المحاولة على اجابة عنھواالفصاح  وقیاس راس المال الفكري أھمیة االداء المالي و
 االسئلة الرئیسیة التالیة:

 ي؟ وما ھي أنواعھ، وما ھي أھمیتھ؟ما المقصود برأس المال الفكر -
 

 ما ھي وجھات نظر العلماء حول موضوع قیاس راس المال الفكري واالفصاح عنھ؟  -
 

 ما أبرز النماذج المستخدمة في قیاس رأس المال الفكري؟  -
 

 الفكري ؟ قیاس رأس المال ما صعوبات  -
 

 ؟والمنظمات كیف یمكن إدارة رأس المال الفكري، وتنمیتھ في مؤسسات  -

 

 

 أھمیة البحث : 

بما یؤدي من أدوار حاسمة في  الفكري یحتل البحث أھمیة من خالل جانبین األول یتمثل بأھمیة رأس المال
االقتصاد الجدید (االقتصاد المعرفي)، ویمكن  نجاح المنظمة وبقائھا، والثاني كونھ مدخال یتالءم ومتطلبات

 إجمال أھمیة البحث باآلتي:

 

كإطار نظري، إذ یعد ھذا اإلطار ثورة في عالم المعرفة، تختص بدراسة  الفكريرأس المال أھمیة  -
 للمنظمة وتحلیل رأس المال المعرفي من أجل الكشف عنھ وتحدید دوره في حلق وبناء القیمة

 

۱ 



 ، وقدم النظرة الفلسفیة للقیاس، فضال عنالفكري بلور ھذا البحث العدید من مقاییس رأس المال  -
 إمكانیة التطبیق السلیم والدقیق لنماذج القیاس المطروحة

 

قلة البحوث حول الموضوع، فھو إضافة نوعیة في ھذا المجال، بما یتضمن من خالصات ومحاور  -
 قیاسھ ومؤشرات الفكريألبرز مساھمات الباحثین والمختصین في مجال رأس المال 

 

 البحث :أھداف 

 یمكن تحدید أھداف ھذا البحث بما یلي: 

 تقدیم إطار نظري حول رأس المال الفكري وعناصره وأھمیتھ -
 عرض مؤشرات قیاس رأس المال الفكري -
إلى بناء اإلطار  المفاھیموالسعي من خالل تلك  الفكريتوضیح للمفاھیم المرتبطة برأس المال  -

 قیاسھالنظري الموضح لماھیتھ ومكوناتھ وتحدیات إدارتھ و

 

 :البحث فرضیات  

وأھمیتھ بالنسبة للمنظمة فضال عن  الفكريیقوم البحث على فرضیتین أساسیتین تكشف عن رأس المال  
 محاوالت قیاسھ، ھما:

 . المعاصرة أن األطروحات الفكریة والنظریة تبلور مفھوم رأس المال الفكري وأھمیتھ للمنظمات -
 

 الفكريالمال  رأس المال الفكري یطرح نماذج قابلة للتطبیق تحدد قیمة رأس بمقاییسإن االھتمام   -
 . المنظمة في

 
 

 وإجراءاتھ :منھج البحث، 

 المنھج الوصفي التحلیلي، –نظرا لطبیعة البحث وأھدافھ  -استخدمت الباحثة 

 ویتبین ذلك من خالل الخطوات اإلجرائیة األتیة:

 

مسح األدبیات المختلفة، وتحلیلھا؛ للوقوف على مفھوم رأس المال الفكري، ونشأتھ، وعالقتھ بمفھوم  -۱
 إدارة المعرفة، ومداخل دراستھ، فضالً عن تحدید أھمیتھ، وخصائصھ المختلفة في مؤسسات . 

 

۲ 



في  مسح البحوث، والدراسات المختلفة، وتحلیلھا؛ لتحدید أھم مكونات رأس المال الفكري -۲
 .والمنظمات  المؤسسات عامة

 

مسح البحوث، والدراسات المختلفة، وتحلیلھا؛ لتحدید أھم النماذج التي تستخدم لقیاس رأس المال  -۳
 الفكري في المؤسسات عامة، مع تحدید أھم صعوبات قیاسھ.

 
، وتنمیتھ إدارتھ، فضالً عن كیفیة بناءه جولنماذتحدید مفھوم إدارة رأس المال الفكري، وأھدافھا،   -٤

 . مؤسساتالفي 
 

االداء  علىرأس المال الفكري  تم خاللھا قیاس تأثیر تجربة سابقةفي ضوء ما سبق: یقدم البحث   -٥
  .العراقیة المدرجة في سوق العراق البورصة  للشركات الصناعیة المالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳ 



 الفصل الثاني

 المبحث األول

 الجانب النظري 
 

 )قیاس  – مكوناتھ – أبعاده – تعریف – مفھومالفكري (المال  رأس

 

 : ( النشأة و التطور) رأس المال الفكري *

 

) من المفاھیم الحدیثة التي بدأت في Intellectual Capitalنشأة بعد مفھوم رأس المال الفكري (
المدیرون، واألكادیمیون، الثمانینات، واستمرت حتى بدایة التسعینات من القرن الماضي؛ عندما الحظ 

والمستشارون في جمیع أنحاء العالم أھمیة الموجودات غیر الملموسة، ودورھا في بقاء المؤسسات، 
) وجود تباین في Hiroyuki Itanniم)؛ الحظ ھیرویوكي إتاني ۱۹۸۰( ونموھا، وزیادة عوائدھا، ففي عام

إلى اختالف نسبة الموجودات غیر الملموسة التي أداء الشركات الیابانیة، والذي تم ارجاعھ بعد الدراسة 
) مدیر شركة جونسونفیل Ralph Stayerم)؛ اطلق رالف ستایر (۱۹۹۰تمتلكھا ھذه الشركات، وفي عام (

)Johnsonville لألطعمة ألول مرة مصطلح رأس المال الفكري، وأكد على أھمیتھ باعتباره أھم مكونات (
لمؤسسات بدال من المصادر الطبیعیة، والنقد، والموجودات الثابتة الثروة القومیة، وأعلى موجودات ا

 ).۱٦۱-۱٦۰م: ۲۰۰۹(العنزي، وصالح، 

 

ویقوم مفھوم رأس المال الفكري على اعتبار أن العنصر البشري ھو األساس في تكوین األصول الفكریة، 
م في مصادر القدرة التنافسیة ولیست المؤسسة، ومن خالل ھذا العنصر البشري تستطیع المؤسسة أن تتحك

المتمثلة باألساس في معرفة أعضائھا، ومن ثم: أصبح مصطلح "األصول الكاملة من المصطلحات الشائعة 
االستخدام، والتي تلعب دورا كبیرا في بقاء المؤسسات، واستمراریتھا، وتتمثل ھذه األصول في: المعرفة 

ء الخارجیین، فضالً عن المعرفة المتوافرة لدى المؤسسة، المتوافرة لدى العاملین، والعالقات مع العمال
). فضالً عن ذلك: فقد ۱م: ۲۰۰۸ویطلق على األصول الكامنة" مصطلح " األصول الفكریة" (بوقلقول، 

االھتمام بالعناصر البشریة في المؤسسة، والتي كان  أسھمت عوامل متعددة في التوجھ نحو إعطاء مزید من
ادة االھتمام بمفھوم رأس المال الفكري، وفي مقدمتھا بروز أھمیة المعرفة؛ والتي لھا دور كبیر في زی

(التقلید، أو  صعبةإذا كانت  -خاصة-أصبحت المقوم األساسي لتحقیق السیرة التنافسیة للمؤسسات 
-Resourceاالستبدال، أو المالحظة) من جانب المنافسین، وكذا ظھور النظریة المعتمدة على الموارد (

Based Theory ؛ والتي أكدت على أھمیة الموارد الملموسة كالموارد البشریة، والتي تمثل األساس(
 Coreللعدید من الموارد التي تمتلكھا المؤسسة، فضالً عن ظھور مفھوم الكفاءات المحوریة (

Competencesلملموسة، )؛ والذي یشیر إلى المھارات الفارقة التي یتمتع بھا األفراد، وكذا األصول ا
 ).٦م:۲۰۱۲وغیر الملموسة ذات الطابع الخاص، والتي تشكل أساساً لتمیز المؤسسة (الربابعة، 

٤ 



ثم توالت بعد ذلك العدید من الدراسات، والبحوث المختلفة، وعقدت العدید من المؤتمرات، والندوات، 
مفھوم مشترك لھ  یجادإلمحاورھا؛ كمحاولة واللقاءات التي ناقشت موضوع رأس المال الفكري في بعض 

، وممارساتھ، وخصائصھ، ومكوناتھ المختلفة، وعالقتھ بالمفاھیم اإلداریة مبادئ بین الباحثین، وتحدید أھم 
 عن كیفیة قیاسھ، وإدارتھ في المؤسسات المختلفة. األخرى، فضالً 

 

 تعریف رأس المال الفكري:*

یمكن تعریف رأس المال الفكري بأنھ: جزء من رأس المال البشري للمؤسسة، والذي یتمثل في نخبة من 
العاملین الذین یستكون مجموعة من القدرات المعرفیة، والتنظیمیة) دون غیرھم، وتمكنھم ھذه القدرات من 

لسوقیة، وتعظیم نقاط قوتھا، إنتاج أفكار جدیدة، أو تطویر أفكار قدیمة؛ تمكن المؤسسة من توسیع حصتھا ا
معھ (السعید،  واتفق)، ۱۷م: ۲۰۰۷كما تجعلھا قادرة على اقتناص الفرص المناسبة (المفرجي، وصالح، 

) في تعریفھ لرأس المال الفكري؛ بأنھ: مجموعة من القیم غیر الملموسة التي تعد جزءاً من ۲۲م: ۲۰۰۸
یكلیة، وعالقیة)؛ تساھم في إنتاج أفكار جدیدة، رأس مال المؤسسة، وتشتمل على مكونات: (بشریة وھ

 ومبتكرة؛ بحیث تساعد المؤسسة على البقاء، وتحسین حصتھا التسویقیة، وتعظیم قدراتھا التنافسیة، وال
 یتمركز المال الفكري في مستوى إداري معین، ولكنھ یمثل مجموعة من القدرات المعرفیة المتمیزة.

 

 

 

 

) بأنھ: المجموعة األفكار، والمعارف اإلبداعیة التي یمتلكھا األفراد، ۲۲م: ۲۰۱۱كما یعرفھ (الھاللي، 
وتنطلق من فلسفة المجتمع، وتنسجم مع أھداف المؤسسة، وال تتوافر لنظرائھم من المؤسسات المماثلة 

األخرى، ومن ثم: تسھم في تطویر أداء المؤسسة، وتحقیق عوائد (مالیة، ومعنویة) تمیزھا عن غیرھا من 
): أن رأس المال الفكري یرتبط بالمعرفة ۲۰م: ۲۰۱۱المؤسسات األخرى المماثلة، كما یرى (الھاللي، 

البشریة التي یمكن تحویلھا إلى قیمة، وھو یتكون من عنصرین: ھما : رأس المال البشري: ویشمل 
ذھنھ، واألصول المعرفة المتخصصة التي ال تملكھا المؤسسة، ولكنھا ترتبط بالفرد، وتكون محفوظة في 

 الفكریة: وتتضمن المعرفة المكودة التي تمتلكھا المؤسسة، وتكون مستقلة عن شخصیة العاملین.

كما یعرفھ: ستیوارت بأنھ: مجموع األصول الفكریة الموجودة بالمؤسسة، والقادرة على خلق ثرواتھا، وھو 
والمعلومات المتوافرة عن عمالء المؤسسة،  یشمل: مواھب األفراد ، ومھاراتھم، وقدراتھم، والتكنولوجیا،

كما یشمل: حقوق الملكیة الفكریة؛ مثل: (براءات االختراع، وحقوق التألیف، والنشر ، واألسالیب، 
واإلجراءات، والمحفوظات)، وغیرھا، ویتفق معھ مانوس، وآخرون  بأن رأس المال الفكري ھو: مجموعة 

، والتي تشمل: معارف األفراد، ومواھبھم، وخبراتھم، ومستوى األصول غیر المادیة الموجودة بالمؤسسة
تعلیمھم، واستعدادھم الكتساب المعرفة، وتطویرھا؛ فھم یمثلون الثروة الحقیقیة للمؤسسة، ومن ثم: البد من 

 إدارة رأس المال الفكري ؛ حتى یمكن خلق قیمة مضافة، وتولید مزایا تنافسیة للمؤسسة.

٥ 



بأنھ: المعرفة المكتسبة، والخبرات العملیة، والتقنیات التنظیمیة، والمھارات  -كذلك-كما یمكن تعریفھ 
المھنیة، فضالً عن العالقات مع العمالء، والتي تجعل المؤسسة قادرة على التمتع بمیرة تنافسیة في السوق 

القائمة على المعرفة، والتي تعود الخارجي ، كما یعرفھ راي، وریتشارت  بأنھ: مجموع األصول الفكریة 
واالستشارات، كما تتضمن: بالفائدة على المؤسسة، وتتضمن: التكنولوجیا المستخدمة، والعملیات اإلداریة، 

 حقوق الملكیة الفكریة، وبراءات االختراع، وحقوق النشر في المؤسسة.

 

ال الفكري؛ فإنھ یمكن استنتاج وتأسیساً على ما سبق: ومن خالل تحلیل التعریفات السابقة لرأس الم
 مجموعة من النقاط المھمة؛ مثل:

 

ال یوجد اتفاق على مفھوم محدد لرأس المال الفكري؛ نظرا لحداثة المفھوم من جھة، وتنوع  -۱
تخصصات الباحثین، ومجاالت اھتماماتھم من جھة أخرى؛ فھناك من ركز في تعریفھ لرأس المال 

الفكري على العنصر البشري، وما یمتلكھ من قدرات، ومھارات، ومعارف، وخبرات متنوعة، 
نة، والنظر إلیھ باعتباره مرادفا لرأس المال الفكري بالمؤسسة، ومن ثم: البد من وإبداعات كام
، وھناك من ركز في تعریفھ لرأس المال الفكري على الموجودات غیر وتنمیتھ االھتمام بھ، 

الملموسة، وأھمیتھا في تعظیم القیمة التنافسیة للمؤسسة ونموھا، واستمرارھا، وزیادة عوائدھا، 
ركز في تعریفھ لرأس المال الفكري على الجمع بین الموارد البشریة، واألصول غیر وھناك من 

الملموسة، ومن ثم: فإن رأس المال الفكري أكثر تكامالً من رأس المال البشري، فھو یجمع بین 
 رأس المال البشري، ورأس المال الھیكلي بالمؤسسة. 

 
 

نات لرأس المال الفكري؛ وھي: رأس المال فق معظم التعریفات السابقة على أھم ثالثة مكوتت -۲
ت، وقدرات، ومعارف، واتجاھات، مھاراالبشري باعتباره أھم موارد المؤسسة، وما یمتلكھ من: (

وخبرات) متنوعة، وإبداعات كامنة، وغیرھا، ورأس المال الھیكلي: وما یشملھ من: العملیات 
لتطویر، والتكنولوجیا المستخدمة، ونظم التنظیمیة بالمؤسسة، وإجراءات العمل، ونظم البحث، وا

المعلومات، وقواعد البیانات، وإمكانیة الوصول إلیھا، فضالً عن حقوق الملكیة الفكریة؛ مثل: 
(براءات اإلختراع، وحقوق التألیف، والنشر)، وغیرھا ، وھو یعد البنیة اإلرتكازیة لرأس المال 

مالء : والذي یشیر إلى عالقات المؤسسة: البشري، ورأس المال العالقاتي، أو رأس مال الع
 (الرسمیة، وغیر الرسمیة) بعمالتھا الخارجیین، والجھات المستفیدة من خدماتھا.

 
یوجد عالقة تبادلیة قویة بین المكونات الثالثة لرأس المال الفكري؛ حیث: یقوم رأس المال البشري    -۳

أس المال العالقاتي للمؤسسة؛ مما یؤدي إلى ببناء رأس المال الھیكلي، والذي یقوم بدوره بتصویر ر
 .تدعیم مكانتھا، وتعظیم قدراتھا التنافسیة بین المؤسسات األخرى

  

٦ 



یتحول رأس المال البشري بالمؤسسة إلى رأس مال فكري؛ عندما یتم اإلستفادة من معارف   -٤
مكودة في المؤسسة؛ بحیث  األفراد، ومھاراتھم، وقدراتھم، وخبراتھم المختلفة، وتحویلھا إلى معرفة

 یمكن الرجوع إلیھا في أي وقت، واإلستفادة منھا في تطویر أداء المؤسسة، وزیادة قدراتھا التنافسیة.
 

ربطت جمیع التعریفات السابقة بین امتالك المؤسسة لرأس المال الفكري ، وقدرتھا على    -٥
استثماره، وإدارتھ، وبین توسیع حصتھا السوقیة، وتعظیم نقاط قونھا، وتطویر أدائھا، وزیادة 

كفاءتھا، وفعالیتھا، فضالً عن تحقیق عوائد (مالیة، ومعنویة) تمیزھا عن غیرھا من المؤسسات 
 خرى؛ ومن ثم زیادة قدراتھا، وتعظیم مكانتھا التنافسیة.األ
 

ال یرتكز مفھوم رأس المال الفكري على المعرفة الظاھرة الموجودة في المؤسسة فقط، ولكنھ یھتم    -٦
أكثر بالمعرفة الضمنیة، ویسعى إلى اكتشاف ذوي االختصاصات، والقدرات الفكریة المتمیزة، 

خبرات ھؤالء األفراد، ومھاراتھم، وقدراتھم، واالستفادة منھا،  والسعي بشكل منھجي إلى استغالل
 ومتابعتھ.  ومن ثم: فإن ھناك صعوبة في وضع معاییر محددة لقیاس رأس المال الفكري

 
مدى ارتباطھ بالتعلیم، والمعرفة؛  - كذلك یتضح من خالل التعریفات السابقة لرأس المال الفكري -۷

إلنتاج، وھي المحدد الرئیس إلنتاجیة رأس المال الفكري في فالمعرفة ھي العنصر الرئیس في ا
المؤسسات المختلفة، مما یؤثر على التنمیة (االقتصادیة، واالجتماعیة)، كما یلعب التعلیم دورا كبیرا 

في تكوین رأس المال الفكري، وتنمیتھ؛ مما یتطلب ضرورة االھتمام بالنظم التعلیمیة، وتطویرھا؛ 
 .المتسارعة في المجتمع لمواجھة المتغیرات

 

 :أبعاد راس المال الفكري  *

): فإن مفھوم رأس المال الفكري یتضمن مجموعة من األبعاد المختلفة، ٤۸م: ۲۰۱٤وكما حدد (ھیجان، 
 وھي كما یأتي:

بعد رأس المال الفكري جزءا من رأس المال البشري للمؤسسة، ولیس مرادفاً لھا؛ حیث ال یشكل كل  -۱ 
 في المؤسسة رأس المال الفكري لھا.العاملون 

یتكون رأس المال الفكري من مجموعة من العاملین الذین یمتلكون قدرات معرفیة یمكن توظیفھا دون  -۲
 غیرھم من أعضاء رأس المال البشري في المؤسسة.

؛ لتحقیق بھدف رأس المال الفكري إلى إنتاج مجموعة من األفكار الجدیدة، أو تطویر األفكار القدیمة -۳ 
 جودة الخدمات التي تقدمھا المؤسسة.

 . ال یتركز مفھوم رأس المال الفكري في مستوى إداري معین، أو فئة وظیفیة دون غیرھا  -٤ 

كان توافر ھذه الشھادات،  ال یشترط رأس المال الفكري حدا معیناً من الشھادات األكادیمیة، وإن -٥.
 العوامل المحفزة لتوفیر الجوانب المعرفیة، واستثمارھا.باإلضافة إلى عنصر التدریب من 

۷ 



صعوبة ایجاد بدیل للعاملین الذین یمثلون رأس المال الفكري في أي مؤسسة؛ حیث تمثل سمعتھم  -٦ 
 من األحیان.  الجیدة أكبر عامل جذب للعمالء في كثیر

 

 

 مكونات راس المال الفكري*

 

 ):Human Capitalرأس المال البشري ( -۱

 

وھو یرتبط بالموارد البشریة الموجودة بالمؤسسة، ویتضمن: المعرفة التي یمتلكھا (أعضاء ھیئة التدریس، 
والباحثین، والطالب، واإلداریین العاملین) في مؤسسات التعلیم العالي، وقیمھم، ومؤھالتھم، ومھاراتھم، 

ھم، ومستوى انتاجیتھم، واتجاھاتھم نحو وطاقاتھم، وخبراتھم : (العلمیة، والعملیة)، وكفاءاتھم، واستعدادات
العمل، وقدراتھم االبداعیة، وكذا قدراتھم على العمل الجماعي، وحل المشكالت، ومواجھة التغییرات 

المختلفة في بیئة العمل، فضالً عن مستوى مشاركتھم في اتخاذ القرار، ومرونتھم، وروح المبادرة، وكذا 
: أحدھما فطري، والثاني مكتسب، نجزئییغیرھا، وھو یتكون من مستوى التزامھم، ورضاھم الوظیفي، و

كما یتسم رأس المال البشري بقابلیتھ للتطور من خالل التعلیم، والتدریب المستمر، وكذا من خالل استقطاب 
 الكفاءات المتمیزة للعمل في المؤسسة.

تكمن في مخرجاتھ، والتي یمكن  فضالً عن ذلك: فإن أھمیة رأس المال البشري ال تكمن في مدخالتھ، وإنما
في العدد الكمي  -كذلك-اإلستفادة منھا في تحقیق مزایا تنافسیة لمؤسسات التعلیم العالي، كما ال تكمن أھمیتھ 

للعاملین في مؤسسات التعلیم العالي، وال في عدد سنوات الخبرة، والمؤھالت التي یحملونھا، ولكن تكمن 
 وما تتمتع بھ من مزایا فریدة تمیزھم عن غیرھم.أھمیتھ في نوعیة ھذه العناصر، 

 

 

 

مما سبق ینصح: أھمیة رأس المال البشري باعتباره من أكثر مكونات رأس المال الفكري خطورة؛ وذلك 
من حیث: التأثیر على القدرات التنافسیة للمؤسسة، وتحقیق التمیز بھا؛ حیث یوجد صعوبة كبیرة في أداء 

ال البشري ، كما أن إنتاج الخدمات یحتاج إلى مجموعة من الخبرات، أي مھمة في غیاب رأس الم
والمھارات، والقدرات ، والمعارف) تتجاوز ما یحتاجھ إنتاج السلع، فضالً عن صعوبة الرقابة على ھذا 

المكون من مكونات رأس المال الفكري من جانب المؤسسة؛ حیث یمكنھ االنتقال خارج أسوارھا بعد 
وفي ضوء ما تقدم: فقد  رسمیة، أو عندما یرغب األفراد في االنتقال إلى مؤسسات أخرى .ساعات العمل ال

 ) ضرورة االھتمام بالجوانب األنیة:۱٥۱م: ۲۰۱۳و(الصاوي،  أوضح كل من: زانك 

 

۸ 



أفضل المواھب البشریة: فالبد من وجود نظام فعال داخل المؤسسة الختیار العاملین  استقطاب -۱
  األجیال المتعاقبة من العاملین.بین یر أسس التعلم، ونقل الخبرة الجدد، وتوف

 
لبرامج التدریب،  االنضمام على وتحفیزھمإغناء رأس المال البشري: من خالل تشجیع العاملین،  -۲

 المؤسسة. ومشاركة المعرفة، واكتسابھا، وتوزیعھا داخل
 
المحافظة على العاملین المتمیزین: من خالل توفیر نظم، وأسالیب اإلدارة القائمة على الثقة،   -۳

 وتشجیع اإلبداع، واألفكار الجدیدة. 
 
إیجاد بیئة التعلم: حیث تتمیز المؤسسات المعرفیة بأن رأسمالھا في عقول العاملین بھا، لذا: البد   -٤

بھم، وعدم مغادرة  االحتفاظظیمي للعاملین، وتقویتھ؛ لضمان من إیجاد أس لترسیخ قواعد الوالء التن
 المؤسسة للعمل في مؤسسات أخرى.

 

): فإنھ یستدل على رأس المال البشري في المؤسسة من خالل عدة ۲۹-۲۸م: ۲۰۱۲وكما أشار  (الربابعة، 
 مؤشرات مختلفة؛ من

 أھمھا ما یأتي:

 ات، والمھارات العالیة. سعي المؤسسة إلى استقطاب األفراد ذوي الخبر -۱

 تعیین األفراد ذوي الخبرات، والمھارات العالیة في الوظائف الشاغرة. -۲

 امتالك عاملین لدیھم خبرات (فنیة، وتقنیة) عالیة. -۳

 . االھتمام بتدریب العاملین إلكسابھم المھارات المتنوعة، فضالً عن كفاءة -٤

 مرتفعة. عملیات التدریب على تمتعھم بمستویات أداءاعتماد المؤسسة في ترقیة العاملین بھا  -٥

 

 تمتع العاملین في المؤسسة بروح (معنویة، وتعاونیة) عالیة.  -٦

 تقبل المؤسسة لتطبیق األفكار (االبداعیة، والجدیدة المقدمة من العاملین بھا.  -۷

 حصول العاملین في المؤسسة على أجور تتناسب مع مھاراتھم العالیة. -۸

 قدیم حوافز متنوعة تتناسب مع احتیاجات العاملین بالمؤسسة.ت -۹

 بالمؤسسة.  المھام، وتحقیق مزید من التعاون بین العاملین إلنجازتشكیل فرق عمل  -۱۰

ومعدل دوران العمل، ومتوسط  تطابق اتجاھات العاملین مع قیم المؤسسة، ودرجة رضاھم الوظیفي،  -۱۱
 مدة خدمة العاملین في المؤسسة.

 قدرة العاملین على المشاركة في اتخاذ القرار . -۱۲

۹ 



 

) وھو: كل ما یدعم رأس المال البشري في المؤسسة؛ Structural Capitalرأس المال الھیكلي ( -۲
م ۲۰۰۹ویتمثل في: المعرفة التي یتم اكتسابھا، واالحت بھا في "ھیاكل، وأنظمة، وإجراءات" (نجم، 

)، وھو حلقة الوصل بین المؤسسة، وبین أدواتھا المعرفیة، والمتمثلة في: (فلسفة اإلدارة، ٥٦۱
، كما یتمثل رأس المال الھیكلي في: نظام المؤسسة،  بالمعرفة فاظاالحتوالعملیات، والثقافة)؛ بھدف 

وھیكلھا، وقدراتھا التنظیمیة، والذي یمكنھا من توفیر بیئة أعمال مالئمة، وقادرة على استخدام رأس 
المال البشري، واالستفادة من أقصى طاقاتھ ، كما یشمل: استراتیجیات المؤسسة، وشبكاتھا الداخلیة، 

عد البیانات، والملفات، فضالً عن الحقوق القانونیة للتكنولوجیا، والعملیات، ونظم، وقوا
: فإن رأس المال الھیكلي في  وكما أشار کو تكولیس، وآخرون واالمتیازات، والعالمات التجاریة

الصریحة المتعلقة بالعملیات الداخلیة لنشر المعارف (العلمیة،  مؤسسات التعلیم العالي یشمل المعرفة
 ینقسم إلى نوعین ، وھما: لفنیة)، وادارتھا، وھووا

 

رأس المال التنظیمي: وتمثل البیئة التشغیلیة المستمدة من التفاعل بین اإلدارة الجامعیة، والبحوث،  -أ
والعملیات التنظیمیة، والثقافة، والقیم، واإلجراءات الداخلیة، فضالً عن نطاق نظم المعلومات، ونوعیتھ، 

 وجودتھ. 

رأس المال الفني: ویضم الموارد التكنولوجیة المتاحة في مؤسسات التعلیم العالي؛ مثل: (الموارد  -ب
الوثائقیة، والسیلوغرافیة، والمحفوظات، والتطورات التقنیة، والفنیة، والتراخیص، والبرامج، والبرمجیات، 

سات التعلیم العالي: یشمل : وقواعد البیانات)، وغیرھا . مما سبق یتضح: أن رأس المال الھیكلي لمؤس
استراتیجیات المؤسسة، ومعاییرھا، وقدراتھا التنظیمیة، وثقافتھا المؤسسیة، وھیكلھا التنظیمي، وأدلة 

وامكانیة الوصول إلیھا، ومستوى جودة  العمل، وإرشاداتھ، وإجراءاتھ، ونظم وقواعد البیانات والمعلومات،
(الرسمیة، وغیر الرسمیة)، فضالً عن العملیات الداخلیة  تھا :الخدمات المقدمة، ونظم الرقابة، وعالقا

تدعم ھذه العملیات، وغیرھا؛ مما یسھم في دعم العاملین بالمؤسسة،  للمؤسسة، والبنیة التحتیة التي
 الوصول إلى مستوى متقدم من األداء، وتحسین أداء المؤسسة ككل. ومساعدتھم على

: فإنھ یستدل على رأس المال الھیكلي في المؤسسة من  )٦۰-٥۹ م:۲۰۱۳وكما أشار كل من: (الكثیري، 
 خالل عدة مؤشرات مختلفة؛ من أھمھا ما یأتي: 

الثقافة المؤسسیة: وتشمل: (طبیعة بناء ثقافة المؤسسة، ومدى تطابق اتجاھات العاملین مع رسالة المؤسسة، 
 ورؤیتھا المستقبلیة).

  

ظام الرقابة بالمؤسسة، وامتالك أنظمة رقابیة لقیاس جودة الخدمات لھیكل التنظیمي: ویشمل: (صالحیة نا* 
 السلطة والمسؤولیة). المقدمة، ومدى وضوح العالقة بین

العملیات: وتشمل: (مستوى جودة الخدمات المقدمة، وكفاءة العملیات التشغیلیة، وحداثة إجراءات العمل، * 
دقیق، ومتابعة األسالیب  مقترح إلدارة رأس المال الفكري أنموذج وتنفیذ االستراتیجیات المحددة بشكل

المستخدمة في أداء العمل، ومراجعة إجراءات ه نظام المعلومات: ویشمل: (الدعم المتبادل بین العاملین، 
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وتوفیر البیانات والمعلومات ذات العالقة بنشاط المؤسسة، والمشاركة في المعرفة، وحداثة نظم المعلومات 
ودقتھا، ودعم نظم المعلومات اإلداریة في المؤسسة لتنفیذ البرامج والخطط بكفاءة عالیة، االعتماد اإلداریة 

انجاز األعمال بصورة  على األسالیب التقنیة الحدیثة في انجاز األعمال، ودعم مشروعات األبحاث المقدمة
 دوریة.

 

)، External Capital(): وھو رأس المال الخارجي Customer Capitalرأس مال العمالء (* 
)، وھو یعكس قوة العالقة التي Relationship Capitalویطلق علیھ أیضاً رأس المال العالقاتي (

تربط بین مؤسسات التعلیم العالي، وبین عمالئھا الخارجیین، واألطراف المستفیدة من خدماتھا المختلفة، 
ا عدى والئھم للمؤسسة، والمعرفة ومدى رضاھم عن جودة الخدمات التعلیمیة التي تقدمھا، وكذ

المرتبطة بذلك، كما یعكس قدرة المؤسسة على االحتفاظ بعمالئھا، وجذب عمالء جدد لھا، فضالً عن 
ذلك: فإن رأس مال العمالء، أو رأس المال العالقاتي یعبر بصورة واضحة عن تأثیر جمیع العالقات 

 الخارجیة على زیادة القیمة التنافسیة للمؤسسیة.

 Life Timeھذا وتزداد قیمة رأس مال العمالء مع مرور الوقت؛ لذا: تعد قیمة العمر الزمني للعمالء (
Value أكثر قیمة للمؤسسة المعنیة طالما تسعى إلى الحصول على عمالء أكثر قیمة لھا، لذا: البد من (

ت، والمعلومات عن عمالء االحتفاظ بالعمالء، ومحاولة جذب عمالء جدد للمؤسسة؛ عن طریق: جمع البیانا
المقدمة  المؤسسة، واالھتمام بمقترحاتھم، وتلبیة رغباتھم، واحتیاجاتھم بالسرعة الممكنة، ومعالجة الشكاوي

): فإنھ یستدل على رأس ۳۰م: ۲۰۱۲وكما أشارت (الربابعة،  ).۱۸۹م: ۲۰۰۹منھم (حسین، والجمیل، 
 فة، من أھمھا ما یأتي :في المؤسسة من خالل عدة مؤشرات مختل مال العمالء

 

 . ورغباتھمالتعرف على احتیاجات العمالء،  - أ
 سعي المؤسسة إلى تلبیة رغبات عمالئھا في خدماتھا، وأسالیب انجازھا .   - ب
 سعي المؤسسة إلى االلتقاء بعمالئھا بشكل مستمر، والتعرف على آرائھم.  - ت
 خدماتھا، وأسلوب تقدیمھا .سعي المؤسسة إلى تحقیق مستوى رضا مرتفع لعمالئھا في طبیعة  - ث
 قیاس مستوى رضا عمالء المؤسسة عن طبیعة الخدمات التي تقدمھا.  - ج
 قلة عدد المشكالت التي تظھر بین المؤسسة، وعمالئھا.  - ح
اھتمام المؤسسة بمشكالت عمالئھا، ومحاولة حلھا بشكل سریع. ه اھتمام المؤسسة بمقترحات   - خ

 تجربھا.عمالئھا، وتضمینھا في التعدیالت التي 
 زیادة مستمرة في حجم عمالء المؤسسة. - د
 .القدامى سعي المؤسسة باستمرار لجنب عمالء جدد، مع االحتفاظ بالعمالء - ذ
 اعتماد المؤسسة على تكنولوجیا المعلومات لتقدیم الخدمات لعمالئھا.   - ر
 العمالء. قلة الوقت المستغرق بین طلب الخدمة من المؤسسة، وتقدیمھا إلى   - ز

 

 ):Innovation Capitalرأس المال االبداعي ( *
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ویشمل: (األصول غیر الملموسة، وحقوق الملكیة الفكریة للمؤسسة، وبراءات اإلختراع، واالكتشافات، 
وحقوق النشر، والتألیف، واقتراحات التحسین)، وغیرھا من األصول غیر المادیة التي تملكھا المؤسسة، 

): فإنھ یستدل على رأس ۲۹م: ۲۰۱۲وكما أشارت (الربابعة،   الخاصة بھاولكن ال تظھر في المیزانیة 
 من خالل عدة مؤشرات مختلفة؛ من أھمھا ما یأتي: المال اإلبداعي

 

 . تقدیم المؤسسة خدمات جدیدة لعمالئھا باستمرار - أ

 قدرة المؤسسة على تنویع الخدمات التي تقدمھا لعمالئھا. -ب

 دة تتعلق بكیفیة أداءھا ألعمالھا.طرح المؤسسة أفكار جدی -ت

 تطبیقیة. اھتمام المؤسسة بتحویل (المعلومات، واألفكار الجدیدة إلى برامج -ث

 معالجة المؤسسة مشكالتھا بطرق مبتكرة .  -ج

 سعي المؤسسة إلى اقتناص الفرص المتاحة لھا لتحقیق أھدافھا. -ح

 ین بالمؤسسة.ارتفاع عدد براءات االختراع المقدمة من العامل  -خ

 ارتفاع أرباح المؤسسة بشكل ملحوظ.  -د

 تطبیقھا . دعم المؤسسة براءات االختراع المقدمة من العاملین بھا، وسعیھا إلى -ذ

 مكانتھا التنافسیة. اھتمام المؤسسة بشراء حقوق النشر من عاملیھا باعتبارھا مصدر لدعم -ر
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 قیاس رأس المال الفكري 

 

اإلداریین  ألقناعفي ضوء التطور التكنولوجي والمعرفي السریع، تظھر فائدة قیاس رأس المال الفكري 
والمالكین في استخدام رأس المال الفكري الحتساب قیمة المعرفة وبیان دوره في خلق الثروة، فلذلك أصبح 

رأس المال الفكري واإلفصاح  أظاھرمن الضروري أن تتظافر الجھود للوصول إلى الیة یمكن من خاللھا 
أن من أھم التحدیات التي تواجھ   ویرىعنھ في القوائم المالیة بطریقة سلیمة تالئم التطور والتكنولوجیا. 

المحاسبین في عملیة قیاس رأس المال الفكري واالفصاح عنھ، ھو أن رأس المال الفكري غیر ملموس وال 
ول إلیھا وال یمكن قیاسھا بشكل مباشر مثل األصول یوجد طریقة لحصر األصول الفكریة أو الوص

الملموسة. تكمن أھمیة قیاس رأس المال الفكري في أن ھناك العدید من النماذج الحدیثة المستخدمة لرأس 
المال الفكري تقوم على قیاس مكونات كثیرة ال تقیسھا األسالیب المحاسبیة التقلیدیة مثل (رأس المال 

في الوقت  البتكاري، ورضا الزبائن) فھي تعتمد في قیاسھا على أداء وقیمة البنكالبشري، ورأس المال ا
الحاضر والمستقبل، على عكس األسالیب المحاسبیة التقلیدیة ألنھا تعتمد على سجالت تاریخیة  وھناك 

ھ العدید من الباحثین قاموا بمحاوالت لقیاس رأس المال الفكري من خالل بناء نماذج قادرة على قیاس
  منھ في تطویر السیرة التنافسیة وتعظیم أرباح البنك لالستفادة

 

 المقاییس المالیة:*

)، یرتكز ھذا Lev، ۱۹۹۷نموذج قیمة األصول غیر الملموسة المحتسب: قدم ھذا النموذج (  -۱
النموذج على احتساب العائد اإلضافي من األصول الثابتة، ویتم استعمال ھذه األرقام في تحدید نسبة 

عائد على األصول غیر الملموسة، ویمكن قیاس ھذا النموذج واستخدام مؤشر العائد على االستثمار ال
 على أصول المعرفة.

 
)، ویعتمد ھذا النموذج على معرفة كل Stewart، ۱۹۹۷نموذج القیمة السوقیة: قدم ھذا النموذج (   -۲

عتبار القیمة السوقیة ھي القیمة الحقیقیة من القیمة السوقیة والقیمة الدفتریة للبنك والمقارنة بینھما وا
 محاسبیا. التي تعبر عن أصول البنك الملموس وغیر الملموس وھي قیمة سھلة التطبیق ومقبولة

 
)، یعتمد ھذا النموذج على Stewart، ۱۹۹۷نموذج القیمة االقتصادیة المضافة: قدم ھذا النموذج (  -۳

ریف المرتبطة باألصول غیر الملموسة وتعتبر أساس التسویة بین ربح البنك الصحیح مع المصا
 التغیرات الحاصلة في القیمة االقتصادیة المضافة مؤشراً على أنھا مورداً للبنك أم ال. 

 
)، یقوم ھذا النموذج Stewart، ۱۹۹۷نموذج تكلفة محاسبة الموارد البشریة: قدم ھذا النموذج ( -٤

 عن طریق قیاس األثر الخفي لھا الذي یمكن من خاللھعلى التكالیف المتعلقة بالموارد البشریة 
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تحقیق األرباح، ویتم احتساب رأس المال الفكري وفق لھذا األسلوب عن طریق قسمة حساب 
 مساھمة المورد البشري على مصاریف الرواتب المنتفع بھاء 

 
النموذج  )، یقوم ھذاMalhotra، ۲۰۰۳نموذج إیرادات رأس مال المعرفة: قدم ھذا النموذج (  -٥

على احتساب اإلیرادات من رأس مال المعرفة كنسیة من إیرادات البنك االعتیادیة والقسمة على 
 اإلیرادات المتوقعة من األصول النقدیة. 

 
) یقوم Pulic، ۲۰۰۰نموذج المعامل الفكري للقیمة المضافة لرأس المال الفكري: قدم ھذا النموذج ( -٦

المال المستخدم ورأس المال الفكري من خالل خلق قیمة لكیفیة ھذا النموذج على قیاس مقدار رأس 
استخدامھا بكفاءة، ویرتكز على ثالث عناصر رئیسیة ھي رأس المال البشري المال المستخدم 

الباحث ھذا النموذج ھو المقیاس األمثل الحتساب قیمة رأس المال  ویرىورأس المال الھیكلي، 
قیاس متغیرات ھذه الدراسة. ویمكن اعتبار األسباب التالیة من  الفكري، لذلك تم االعتماد علیھ في

)، وھو یعتبر أفضل Pulic، ۲۰۰۰العوامل التي قدمت أنموذج معامل الفكري للقیمة المضافة لـ (
 بكثیر من النماذج األخرى لقیاس رأس المال الفكري: 

 
 وفر أساسا للقیاس.طریقة القیمة المضافة للمعامالت الفكریة بسیطة للغایة وشفافة وت )۱

 
وبھذه الطریقة یمكن بسھولة الحصول على البیانات المطلوبة لحساب رأس المال الفكري   )۲

 من البیانات المالیة المدققة، وبالتالي فإن حسابھا مقبول ومصدق
 

 یعتمد ھذا أنموذج على كل من تقییم األداء وقیمة إنشاء األصول الملموسة وغیر الملموسة )۳
 البنك . 
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 الفصل الثاني

 المبحث الثاني 

 المالي األداء

 

 مفھوم األداء المالي:

قبل التطرق إلى مفھوم األداء المالي یجب أن تطرق إلى مفھوم األداء بشكل عام، حیث یعلم األداء من  
المؤشرات الھامة التي تدل على نجاح أي مؤسسة و ھو من المواضیع التي اختلفت أراء المقتصدین حول 

 تعریف شامل لألداء فتحد من أھم التعریفات ما یلي:

. أما األھدافسة على تحقیق األھداف المرجوة من الموارد المستخدمة لتحقیق یقصد باألداء قدرة المؤس
Miller et Bromily  فقدما تعریفا لألداء یتوافق مع أھداف المنظمات و مؤسسات األعمال حیث عرفا

یة األداء على الھ " انعكاس لكیفیة استخدام المؤسسة للموارد المالیة و البشریة و استغاللھا بكفاءة وفعال
 Robinsوكذلك عرفھ  ) ۲۳، ۲۰۱٤عبد الوھاب، رشید، ( بصورة تجعلھا قادرة على تحقیق أھدافھا" .

and Wiersena . بأنھ قدرة المؤسسة على تحقیق أھدافھا طویلة األمد 

فقد عرف األداء بأنھ تلك النتائج المرغوبة التي تسعى المؤسسة إلى  Wheelen and Hangerأما 
كما یعرفھ البعض اآلخر بأنھ العالقة بین المنجزات أو خدمات تم  ) ٥عطیة، ص تحقیقھا. ( مھدي 

تقدیمھا، أما الجھد فیمثل وحدات المدخالت الالزمة لتحقیق المخرجات، و لذلك یكون قیاس األداء بمقارنة 
كما یعرف على أنھ تنقید النشاط ) ۸۳، ص ۲۰۰۸، ( حیدر حمزةمدخالت مدة محدودة و مخرجاتھا.

ؤسسة في ضوء اإلمكانات البشریة و المادیة المتوفرة فعال و الظروف المحیطة بھما و یتم مقارنة األداء الم
(  المناسبالفعلي باألداء المستحق لتحدید االنحرافات و أسبابھا و اتخاذ القرارات التصحیحیة في الوقت 

استغالل كافة الموارد المالیة و و من خالل ما سبق نستنتج أن األداء ھو   ) ٥۳، ۲۰۰٦، فضیلة بوطورة
 الشریة بكفاءة و فعالیة لتحقیق أھداف المؤسسة المسطرة.

سبب  یعدو باعتبار أن األداء المالي ھو أحد أنواع األداء تعددت المفاھیم المقدمة لألداء المالي كذلك ، و 
اختالف رؤى الباحثین حول تحدید مفھوم  تحدید مفھوم األداء المالي إلى أسباب رئیسیة منھا: تباین و

 الوظیفة المالیة: 

 

، الخطط، االستراتیجیات حیث أسندت بعض التعاریف الوظیفة المالیة إلى القرارات المالیة المتحدة،
األھداف، السیاسات المالیة، و أیضا إلى مواجھة المصاعب و العقبات المالیة..... و الواقع أن ھذه 

تستطیع تحدید و توضیح و الكشف عن طبیعة الوظیفة المالیة، األمر الذي یجعلھا غامضة و المفاھیم ال 
عاجزة عن تحدید ھویة الوظیفة المالیة، و یرجع ھذا الغموض إلى عدم الشمول من جھة و عدم التوحید 

الیة كل من جھة أخرى سببھ تباین وجھات نظر المھتمین، فھناك الجماعة النقدیة حیث نسب للوظیفة الم
عملیة ألحل الشكل النقدي خارجة أو داخلة عاجلة أو آجلة، في حین أن وجھة النظر التشغیلیة یحددھا 

طرح التساؤل ھل تنشأ الوظیفة المالیة لمواجھة و تحاور المصاعب المالیة، كدعم التوازن المالي، الحد 
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صة بكیفیة الحصول على األموال و األدنى للرحیة، الیسر المالي أم أنھا تتعلق بكافة التصرفات الخا
 ) ۲٤، ۲۰۰٦دادن،  الغني( عبد  استخدامھا.  حسن

 

كما أن األداء المالي یعرف الحكم على كمیة ھذه الدرجة ونوعیتھا، ومن جھة أخرى یرى البعض أن  
األداء یتمثل في النتائج المحققة نتیجة تعامل العوامل الداخلیة على اختالف أنواعھا والتأثیرات الخارجیة 

المخرجات التي یتم الحصول علیھا واستغاللھا من قبل المؤسسة التحقیق أھدافھا  كما یعرف على أنھ الناتج 
من العملیات، وھو یعبر عن المحرجات أو األھداف التي یسعى النظام إلى تحقیقھا ، ویعبر األداء المالي 

عن عدى مساھمة األنشطة في حلق القیمة في استخدام الموارد المتاحة من خالل بلوغ األھداف المالیة بال 
) وتتمثل أمسیة األداء العالي في العقیم أداء ۲۰۳-۲۰۰، ص  ۲۰۱۹التكالیف ( رشید، جمیلة، ونبیل،

المؤسسات من عدة زوایا وبطریقة اساء سمي البیانات المالیة في تحدید حوالب القوة والضعف من خالل 
 تقییم ربحیة  المؤسسة، سیولتھا، تطور نشاطھا، تطور التوزیعات، وتطور حجم المؤسسة .

 سیكیة الى نظریة مالیة معاصرة: تطور النظریة المالیة الكال* 

  اعتبرت النظریة المالیة الكالسیكیة بأنھ للوظیفة

في ظل الصروف غیر المؤكدة إلى جانب  انھارتلم یدم مسعى النظریة المالیة الكالسیكیة طویال حتى 
وقیة انفصال الملكیة عن اإلدارة، برز ھدف مالي تقلیدي مدعم من طرف المالك وھو تعظیم القیمة الس

بمفرده، لكنھ احیانا ھو الحكم في تحدید  المساھملسعر السھم بالرغم أن نجاح المالي للمؤسسة برمتھا لیس 
نزوع النظریة المالیة شبھ التقلیدیة الھادفة إلى تعظیم قیمة المؤسسة في  حینالقوة المالیة للمؤسسة، 

المنتظر لالستثمار بالبحث عن أقل تكلفة البورصة و الذي بدوره أدى إلى اھتمام بتعظیم التدفق النقدي 
و خالل الفترة  ) ٤۰ – ۳۹، ۲۰۰٦( دادن عبد الغني،  التمویل و من ھنا كان میالد نظریة تكلفة األموال "

ظھرت النظریة المالیة الحدیثة (المعاصرة) رغم تباین األھداف و تعدد أبعاد  ۱۹٦۰إلى  ۱۹٥۰الممتدة من 
واقع اقتصادي ساھم بشكل واضح في نشوء علم التنظیمات .. اح، وفقا  التطبیق، إال أن في فحواھا

" تعد النصریة المالیة المعاصرة نموذجا خارجیا للمؤسسة خاضعا لقوانین سوق  consoالبروفیسور "
 األصول، وذلك بالفصل بین رأس مال اقتصادي و رأس مال مالي.

 

 دیة:تطور مؤشرات المحاسبة إلى مؤشرات مالیة و اقتصا* 

اتسمت نوعیة المؤشرات  ۱۹۸٥عرفت المؤشرات تطورات من حیث الشكل و النوع إلى غایة سنة  
بالطابع المحاسبي و المالي في ذات الصلة مباشرة بقیاس العوائد و األرباح، و استمرت ھذه النظریة إلى 

المحاسبیة ذات صلة باألرباح  تاإلشاراأین أصبح االھتمام بمؤشرات المردودیة، ذلك أن  ۱۹۹٥غایة سنة 
ال تعطي صورة واضحة حول امكانات المؤسسة و مدى قدرتھا في تحقیق نتائج عوائد بقدر یفوق قیمتھا 

المحاسبیة فضال عن عدم مالئمة المؤشرات المحاسبة ( األرباح ، مدة اإلھتالك.....) في فترات التضخم ، 
للمؤشرات المحاسبة ذات صلة بالمردودیة، سواء  ۱۹۹٥النظریة المالیة في سنة  تفطنتلكن سرعان ما 

 عوائد االستثمار، و ھذا ما تدفقاتتعلق األمر باألموال الخاصة أو باألصول االقتصادیة أو 
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یفسر أن الفترة مزحت بین البعد الفاسي دون األعمال للبعد المستقبلي كأسلوب لقیاس األداء و قیاس القیمة . 
تداركت النظریة المالیة أھمیة و مدلول المؤشرات االقتصادیة جنبا و موازاة مع  و في نفس السیاق

) لما تكیھ ھذه المؤشرات من قوة و تفسیر البیئة االقتصادیة و الضوابط البورصیة(  السوقیةالمؤشرات 
ضوابط و السوقیة التي تحكم المؤسسة، األمر الذي یفسر أن المؤشرات االقتصادیة أحدث بعین االعتبار ال

تواجھھا المؤسسة في محیطھا الخارجي و ذات تأثیر فعال على مركزھا الداخلي  الوسائط الخارجیة التي
 . ذات صلة مباشرة بسوق البورصة أال وھي قیمة المؤسسة  باإلضافة إلى الوسائط الداخلیة

 

 : يأھمیة األداء المالي: تكمن أھمیة األداء المالي في ما یل*

 . نشاط المؤسسة و طبیعتھ متابعة و معرفة -
 . متابعة و معرفة الظروف المالیة و االقتصادیة المحیطة -

 

 

 . المساعدة في إجراء التحالیل و المقارنة و تقییم البیانات المالیة -
  .المساعدة في فھم و إدراك التفاعل بین البیانات المالیة -

 

سع الفرص و النمو و تحقیق رضا تمكن المؤسسة من المنافسة بشكل أفضل و تحسین رحیتھا و تو 
 ) ٤٦ – ٤٥، ۲۰۱۱، ( خالد صالح   .المالك المساھمین

 

 العوامل المؤثرة في األداء المالي: *

 من أھمھا: ھناك العدید من العوامل المؤثرة في األداء المالي بالنسبة للبنوك التجاریة

 الداخلیة و الخاصة بالبنك ذاتھ، كحجم األعمال أوالعوامل التنظیمیة: و یقصد بھا العوامل التنظیمیة العوامل 
 األنشطة في البنك وكفاءة اإلدارة .

حجم األعمال: إن حجم الموارد التي یمتلكھا البنك و طبیعة تراكیبھا و حركاتھا تمثل عوامل ھامة و ذات 
التكالیف  انخفضت د و تأثیر كبیر في تحدید كفاءة و إنتاجیة األنشطة البنكیة، فكلما ازداد حجم ھذه الموار

االجمالیة لھا و قلت كمیة المسحوبات منھا ساعد ذلك على رفع الطاقة التشغیلیة المتاحة في البنك، األمر 
 والربحیة الذي یسھم في تحسین إنتاجیة 

الكفاءة اإلداریة: و تعبر عن مدى قدرة اإلدارة على تحقیق األھداف المحددة من خالل حشد الطاقات و 
ت الشخصیة و اإلمكانات المتاحة و ترشید استغاللھا بما یضمن االستخدام األمثل لكافة الموارد المھارا

  للبنك.المتاحة و ما یعكسھ ذلك من جودة في الضمان و سمعة حسنة 

طبیعة اإلدارة: مع ظھور المؤسسات الكبیرة و توسع القاعدة الملكیة العامة على نطاق كبیر أصبحت 
الوظیفة اإلداریة منفصلة على الملكیة بشكل كبیر، من خالل دراسات المؤسسات التي تسیطر علیھا اإلدارة 
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سیطر علیھا المالكون تفوقت مقابل تلك التي یسیطر علیھا المالكون فقد تبین أن مجموعة المؤسسات التي ی
في أدائھا على تلك التي تسیطر علیھا اإلدارة ، حیث وجد أن المؤسسات التي یسیطر علیھا المالكون تحقق 

عائد على االستثمار أعلى، و إن تخصیص الموارد فیھا یكون بكفاءة أعلى من تلك التي تسیطر علیھا 
طرة من المالكین، و من المحتمل أن یفضل المسیرون أقل استعدادا للمخا المسیریناإلدارة بسبب كون 

االعتماد على حاجاتھم السابقة بدال من بذل الجھود لزیادة قیمة أسھم حملة األسھم، فضال أن أھدافھم مستقلة 
 . عن أھداف حملة األسھم فھم لذلك یحاولون ترویج أھدافھم الخاصة على حساب أھداف حملة األسھم

 

 ھي العوامل التي تكون خارج السیطرة و یمكن تقسیمھا إلى: العوامل البیئیة: و 

الظروف االقتصادیة: و تتمثل في العولمة و رفع القیود على األسعار و الخصخصة و التقلبات  -
الكبیرة التي تحدث في أوقات غیر متوقعة، و التضخم و أسعار الفائدة و من الجدیر بالذكر بأن مثل 

 على البنوك لتحسین األداء تضغطھذه الظروف االقتصادیة 
 

االبتكارات التكنولوجیة: لقد ساھمت االبتكارات في مجال التكنولوجیا إلى حد كبیر في التوسع في  -
الصناعة المصرفیة، حیث تلعب دورا محویا في أداء البنوك و تتیح الفرصة لھا لتحسین الخدمة 

 المالیة .باإلضافة إلى توفیر مجموعة واسعة من المنتجات و الخدمات 

 

النجاح اإلداري: یقصد بھذا العامل العالقة التي تربط بین األفراد داخل المؤسسة ألنھ وكما ھو واضح أن  
المؤسسة مكونة من عدة أقسام، كل قسم جنس بأداء عمل معین، و بالتالي فانھ من الطبیعي أن تربط بین 

ن تؤثر في ربحیة المؤسسة، عموما فان أعضاء كل قسم عالقة وثیقة، و ھذه العالقة لیس بالضرورة أ
مسألة النجاح اإلداري تتضمن ثالث وجھات نظر تسعى جمیعھا إلى إظھار العالقة بینھ و بین أداء 

 المؤسسة

 . أن النجاح اإلداري بحسن مستوى أداء المؤسسة -:  یلي و فیما 

 . أن النجاح یعطل األداء -
 ) ۲۹ – ۲۸ -۲٥، ۲۰۱۱( زاھي صبحي، األداء.  أن النجاح ال یمتلك أي تأثیر على  -
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 الفصل الثالث 

  األولالمبحث 
 الجانب العملي 

 
 على االداء المالي الفكري راس المال  تأثیر أنموذج قیاس

یتناول ھذا المبحث الجانب العملي للبحث اذ سیتم االستعانة بالمنھج التجریبـي مـن خـالل استخدام أنمـوذج 
) لقیـاس رأس المال الفكري في عینـة البحـث المتمثلة بعینة من الشركات VAICالمضافة المعرفیة (القیمة 

الصناعیة العراقیة المدرجة في سوق العراق لألوراق المالیـة ، فضال عن االستعانة بمجموعـة مـن النسب 
المال الفكري واداء الوحدات  المالیة لمعرفة اداء الوحدات االقتصادیة واجراء التحلیل االحصائي بین رأس

 االقتصادیة لغرض اختبار فرضیة البحث 

 

 العالقة بین مكونات رأس المال الفكري واألداء المالي:*

 

تستمد العالقة بین رأس المال الفكري واألداء المالي جذورھا من ضرورة توجھ البنوك نحو تقییم رأس  
این ربحیتھ، ودور ذلك في كسب المزید من المزایا المال الفكري وتحدید مستوى إسھامھ في تفسیر تب

التنافسیة التي ما إن استمرت على ذلك حتى تحولت إلى مزایا تنافسیة تعكس مستویات أداء متقدمة 
للبنوك في بیئة تنافسیة سریعة التغییر. فلم تعد معاییر المحاسبة التقلیدیة وحدھا قادرة على تقدیر القیمة 

نك بتركیزھا على قیاس قیمة األصول الملموسة دون نظیراتھا المعرفیة الملموسة الحقیقیة الصحیحة للب
البنوك بوصفھا بعدا  ربحیتھوما تضیفھ من قیمة إضافیة متوقعة تسھم في تفسیر قسم كبیر من نباین 

ایا إلى تحقیق المز باستمراررئیسیا من أبعاد أدائھا المالي  وبناء على ذلك، تحتاج البنوك التي تتطلع 
التنافسیة التي تتفوق فیھا على المنافسین لھا في السوق، إلى الوعي بحقیقة اتصال مضمونھا في أنھ 
یتعذر علیھا تحقیق ذلك المبتغى ما لم توظف رؤوس أموالھا المتاحة لدیھا من الموارد المادیة التي 

ة التي یجسدھا رأس المال یجسدھا رأس المال المادي بمعناء المالي، والموارد المعرفیة غیر الملموس
الفكري بمكوناتھ األساسیة الثالث التي تتمثل في كل من رأس المال البشري، ورأس المال الھیكلي، 

ورأس المال الزبائني في تعزیز أدائھا بما فیھ المالي بعد مواصلة كسب مواقع تنافسیة متقدمة في 
 . مختلفةالسوق تقترن بعدد من المزایا التنافسیة في مجاالتھا ال

أن ھنالك عالقة طردیة إیجابیة بین رأس المال الفكري واألداء  ترى الباحثةوبناء على ما سبق فإن 
العالي للبنوك في مختلف البینات واألسواق، األمر الذي یفرض على البنوك كافة من جدوى تخصیص 

 رأس المال الفكري المتاح لدیھا وتقییمھا ومعرفة تأثیراتھ في أدائھا الحالي والمتوقع على حد سواء.
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 س المال الفكري : قیاس  رأ*

) والذي VAICتتمثل عملیة قیاس رأس المال الفكري باألنموذج الشائع وھو القیمة المضافة الفكریة (
) وكفاءة رأس المال HCE: كفاءة رأس المال البشري (ICیتكون من مزیج من ثالثة مقاییس كفاءة 

 : ادلة اآلتیةھو موضح بالمع ) وكماCEE) وكفاءة توظیف رأس المال (SCEالھیكلي (

 

VAIC = HCE + SCE + CEE 

 :إذ أن 

VAIC  للمعامل الفكري المضافة= القیمة 

HCE  ، على أنھا وتحسب= كفاءة رأس المال البشري  HCE  =VA / HC 

SCE  أنھا  على= كفاءة رأس المال الھیكلي ، وتحسى SCE   =SC / VA 

CEE  أنھا  على وتحسب،  الكفاءة المستخدم المال= رأسCEE = VA / CE 

 

AV= TR-CB 

 

AV  االقتصادیةللوحدة  المضافة= القیمة . 

TR . اجمالي اإلیرادات= 

CB تكالیف الشراء المستلزمات السلعیة= 

 

 ) وصف العینة ۱جدول (

 

تاریخ  اسم الشركة  ت
 التأسیس 

رأس المال 
 عند التأسیس 

رأس المال 
في تاریخ 
 اإلدراج 

 الصفة

الكندي إلنتاج  1
 األدویة 

 مساھمة مختلطة  ملیون  360 ملیون  15 1990

المنصور  2
 للصناعات الدوائیة 

 مساھمة خاصة  ملیون  330 ملیون  8 1989

بغداد لصناعة مواد  3
 التغلیف 

 مساھمة خاصة  ملیون  90 ملیون  2.5 1962
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للمشروبات بغداد  4
 الغازیة 

 مساھمة خاصة  ملیار  10  ملیون  70 1989

للسجاد العراقیة  5
 والمفروشات 

 مساھمة خاصة  ملیار  1 ملیون  500 1990

 

اثر قیاس كفاءة رأس المال الفكري على األداء العالي للوحدات االقتصادیة دراسة في عینة من الشركات 
 الصناعیة المدرجة في سوق العراق لألوراق المالیة

 

سعود جاید مشکور ، جعفر فالح ناصر جامعة المني/ كلیة االدارة  –على عبد الرزاق العبودي " 
 واالقتصاد
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یلحـظ مـن جـدول اعاله وجود ارتباط قوي بین متوسطات كفاءة رأس المال الفكري ومتوسطات االداء 
) ۰،٦۱۰) (۰٫۸۰۳،)(۰٫۸۸۲المالي للشركات الصناعیة العراقیة عینة البحث، اذ بلغت قیمة االرتباط (

) ۰٫۰۰۰) (۰٫۰۰۰) (۰٫۰۳۱)(۰٫۰٤۱) على التوالي وبمستوى معنویـة بلـغ (۰٫۸٤۱) (۰٫۷۲۱(
تطویر  %) كما ان لزیادة الشركات عینة البحث من٥) على التوالي وھو أقل من مستوى الداللة (۰٫۰٤۰(

) لشركة الكندي ۰٫٥٥۲المعارف التي تملكھا بمقدار وحـدة واحدة ینعكس على تطویر االداء المالي بمقدار (
) لشركة بغداد لمـواد التغلیف و ۰٫۹۷۱) لشركة المنصـور لألدویة و (۰٫۷۸۱للصناعات الدوائیة و (

ة للسجاد والمفروشات، والذي ) للشركة العراقی۰٫٥۳۲) لشركة بغداد للمشروبات الغازیة و (۰٫٦۳۸(
فرضیة البحث التي مفادھا (ھنالك اثر معنوي وداللة إحصائیة لتأثیر رأس المال  یحقق من خاللھ تحقیق

 العراقیة).  الفكري على االداء المالي للشركات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۸ 



 الفصل الثالث

 المبحث الثاني

 التوصیات –االستنتاجات 

 

 االستنتاجات :

یرتكز مفھوم رأس المال الفكري على أھمیة االنسان، وباعتباره اھم مورد لجمیع نواحي  -１
 الحیاة بشكل عام وللمنشأة بكل اشكالھا بشكل خاص. 

 
ھناك اتفاق من قبل كل الباحثین على صعوبة قیاس راس المال الفكري، وان عملیة   -２

وجھة نظر مھنیة بعلم المحاسبة بأن  االفصاح عنھ ال زالت تتم بشكل وصفي، ویعتقد الباحثون ومن
 االسباب وراء ھذه الصعوبات تكمن في االسباب التالیة: 

 
أن اعتماد نظام المحاسبة على مبدأ التكلفة التاریخیة یجعلھ عاجزا على قدرة قیاس  -１

المال الفكري ب رغم ان المورد البشري یعتبر ودون ادنى شك أھم مورد بالمنشأة، اال  رأس
ان كونھ مخلوق سامي كرمھ هللا ال یمكن امتالكھ، وال یخضع للقوانین التي تخضع لھا 

 أصول المنشأة األخرى، فمن االستحالة ان یستطیع اي نظام وضعي ان یقیس ھذا المورد. 
ا ال یستھان بھ امام عملیة قیاس رأس المال الفكري، یقف محدد التحفظ عائق  -２

واالفصاح عنھ، وذلك تخوفا من تقلبات السوق، حیث ان ھذا النوع من رؤوس األموال قد 
یفقد قیمتھ عند اي ھزة اقتصادیة ألي سبب كان، ومجرد ان یفقد الجمھور الثقة باي مؤسسة 

 رأس مالھا الفكري  النظر عن حجم وبغضالي سبب كان سیساھم بانھیارھا، 
 

یعتقد الباحثون بأن عملیة التركیز على ھذا النوع من رؤوس األموال ما ھو اال محاولة من   -３
عند رغبت مالك المنشأة  مساندقبل جمیع الجھات إلضفاء سمعھ للمؤسسة، وبالتالي قد یكون عامل 

 ببیعھا في السوق.
 
علیھ اغلب الشركات العالمیة الناجحـة یعد رأس المال الفكري من اھم العوامل الي تستند   -４

 لغرض تطـویر ادائھا المستقبلي وزیادة حصتھا السوقیة.
 
العمل على تطویرھا بالشكل  تعد كفاءة رأس المال الفكري من اھم المرتكزات التي یمكن  -５

 الذي ینعكس على تطویر االداء المالي. 
 
ھنالك اثر معنوي للقیاس المحاسبي عن رأس المال الفكري على تطویر االداء المالي في   -６

الشركات الصناعیة العراقیة ، اذ یؤدي رأس المال الفكري على توفیر الحلول المناسبة للمشاكل 
 المالیة التي تواجھھا الشركات بالشكل الذي یحقق لھا الریادة في االسواق المحلیة والعالمیة.

۲۹ 



 

 التوصیات :

ضرورة زیادة اھتمام الشركات  باألصول المعرفیة ، لمـا لـھـا االثر البارز في تفـوق   -۱
 الشركات وكفاءة اداءھا وزیادة قیمة اسھمھا في اسواق المال.

یستحسـن علـى الشركات  القیـام تـطـویر وتنمیة رأس المال الفكري لدیھا بالشكل المناسب   -۲
والذي یمكن من خاللھ التوافق مع المكونات المعنویة األخرى من اجل خلق بیئة فكریة 

 مناسبة لعمل االدارة الناجحة .
عملیة القیاس  ضرورة قیام المنظمات الدولیة والمحلیة بإصدار معاییر او قواعد تنضم -۳

 المحاسبي عن كافة الموجودات المعرفیة بما ینسجم مع حاجة المستخدمین لھا .
 

ضرورة توفیر المعلومات المحاسبیة الكافیة للمستخدمین الخارجیین بما فیھا المعلومات  -٤
المتعلقة عن كفاءة رأس المال الفكري والذي یسھم في اتخاذ القرارات االستثماریة التي 

 جذب المستثمرین لشراء أسھم الشركة. تشجع على 
 

تجنب عملیات محاولة قیاس رأس المال الفكري، وتذلیل مفھومھ لخدمة المسؤولیة   -٥
 االجتماعیة في حل المشاكل االقتصادیة وعلى رأسھا مشكلتي الفقر والبطالة. 

 
اء األموال تحت منظور اسالمي، كان یتم انش سمحاولة الوصول الى مفھوم جدید من رؤو  -٦

أمام رأس مال فكري اسالمي، یساھم في اضفاء اداة تنافسیة لمؤسسات الدول العربیة 
 مؤسسات العالم المتقدم. 

 
العمل على التركیز على رأس المال االخالقي، وراس المال البشري، وتحفیز المؤسسات   -۷

وتطویر على استغالل ھذین المفھومین جنبا إلى جنب مع رأس المال الفكري االسالمي لدعم 
رأس المال االبداعي، وذلك من خالل رصد مكافئات متعددة االشكال، كإعفاءات ضریبة، 

 ودعم مؤسسي لمن یطبق ھذا المفھوم العام.

 

 

 

 

 

 

 

۳۰ 



 

 المصادر

 

 
م). التقسیمات المختلفة لمكونات رأس المال الفكري وطرق قیاسھ، مجلة ۲۰۱۳أحمد محمد وجیھ ( •

 ) . ۱البحوث المالیة والتجاریة، كلیة التجارة، جامعة بورسعید، العدد (
 
م)، الرأسمال الفكري ودوره في تحقیق المیزة التنافسیة للمنظمات، ورقة بحثیة ۲۰۰۸الھادي (  •

ر العلمي الدولي الثاني حول "إدارة وقیاس رأس المال الفكري في منظمات مقدمة إلى المؤتم
مایو، مخبر التنمیة االقتصادیة والبشریة، جامعة  ۱٤-۱۳االعمال العربیة"، المنعقد في الفترة من 

 سعد دحلب، البلیدة، الجزائر، الجزء األول . 
 

اسھ، وتنمیتھ كجزء من إدارة المعرفة م). إدارة رأس المال الفكري، وقی۲۰۱۱الھاللي الشربیني (  •
 )، یولیو .۲۲في مؤسسات التعلیم العالي، مجلة بحوث التربیة النوعیة، جامعة المنصورة، العدد (

 
م). رأس المال الفكري وتأثیره على أنواع فرق ۲۰۰۹حسین، لیث سعد هللا، والجمیل، ریم سعد ( •

حثیة، والمكاتب االستشاریة، وعدد من كلیات دراسة آلراء عینة من أساتذة المراكز الب –العمل 
)، العدد ۳۱جامعة الموصل، مجلة تنمیة الرافدین، كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصل، المجلد (

)۹۳. ( 
 

حیدر حمزة، عالقة القرار االستراتیجي في األداء المصرفي (دراسة تحلیلیة) ، مجلة اإلدارة و   •
 . ۲۰۰۸ ، العراق، ٦۸االقتصاد، العدد

 
خالد صالح عبود أسباقة ، نموذج مقترح للمقارنة بین األداء المالي لمصرف الجمھوریة و مصرف  •

الصحاري في الجمھوریة اللیة، مذكرة دكتوراه في المصارف و النامي، جامعة دمشق، سوریا، 
۲۰۱۱ . 

 
 
دادان عبد الغني، قیاس و تقییم األداء المالي في المؤسسات االقتصادیة نحو إرساء نموذج لإلنذار  •

باستعمال المحاكاة المالیة حالة بورصني الجزائر و باریس، مذكرة دكتور في العلوم االقتصادیة، 
 ، ص. ۲۰۰٦جامعة الجزائر الجزائر، 

 

۳۱ 



تأثیر مؤشرات األداء المالي على القیمة السوقیة للسھم )، ۲۰۱۹رشید .ح ..جمیلة ب، ونبیل .ح.( •
، محلة ۲۰۱٤-۲۰۱٦دراسة لعینة من المؤسسات الصناعیة المدرجة في بورصة عمان خالل الفترة 

 ).۰۳)، العدد (۰۹االستراتیجیة والتنمیة ، المجلد (
 
 
دام المؤشرات المالیة زاھي صبحي بشناق، تقییم األداء المالي للسوك اإلسالمیة و التقلیدیة باستخ •

ودراسة مقارنة للبنوك الوطنیة العامة في فلسطین، مذكرة ماجستیر في المحاسبة و التمویل، 
 الجامعة اإلسالمیة غزة فلسطین . 

 
 –م). إدارة رأس المال الفكري في منظمات األعمال، عمان ۲۰۰۹سعد علي، وصالح، أحمد علي (  •

 ر، والتوزیع.األردن : دار الیازوري العلمیة للنش
 

طرق قیاسھ، وأسالیب  –م)، رأس المال الفكري ۲۰۰۷عادل حرحوش، وصالح، أحمد علي ( •
 المحافظة علیھ، القاھرة: المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، جامعة الدول العربیة.

 
 م). رأس المال الفكري بدعة أم إبداع إداري؟، ورقة بحثیة مقدمة إلى۲۰۱٤عبد الرحمن بن أحمد ( •

نحو رؤیة استراتیجیة جدیدة لالستثمار والتطویر"، بالتعاون  –مؤتمر "رأس المال الفكري العربي 
 –م، مسقط ۲۰۱۳إبریل  ۳۰-۲۸مع معھد اإلدارة العامة بسلطنة عمان، المنعقد في الفترة من 

بیة بینھا، سلطنة عمان، الجزء األول، القاھرة: المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، جامعة كلیة التر
 )، یولیو .۹٥)، العدد (۳الجزء (

 

عبد الغني دادن ، قراءة في اآلداء المالي و القیمة في المؤسسات االقتصادیة، محلة الباحث، العدد  •
 ، جامعة ورقلة ، الجزائر . ۲۰۰٦، ۰٤

م). طرق قیاس رأس المال الفكري بجامعة الملك سعود ۲۰۱۳عبد هللا بن راجح الحمیدي (  •
 )، الجزء الثاني، إبریل .۱٥۳، مجلة كلیة التربیة، جامعة األزھر، العدد (بالریاض

 
عبد الوھاب دادن، رشید حمصي، تحلیل األداء المالي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریة  •

، مجلة الواحات للبحوث و ۲۰۱۱-۲۰۰٦باستخدام طریقة التحلیلي العاملي التمیزي خالل فترة 
 . ۲۳م ۲۰۱٤، جامعة غردایة، الجزائر ۲، العدد۷الدراسات، المجلد 

 

نموذج مقترح للقیاس  –ات رأس المال الفكري في منظمات األعمال م). مستوی۲۰۱۲فاطمة علي (  •
 )، ینایر، صن من . ۱)، العدد (۱۳والتطبیق، محلة النھضة، المجلد (

 

۳۲ 



فضیلة بوطورة ، دراسة و تقییم فعالیة نظام الرقابة الداخلیة في البنوك، دراسة حالة الصندوق   •
 . ۲۰۰٦الوطني للتعاون الفالحي، مذكرة ماجستیر في علوم التسییر، جامعة المسیلة، الجزائر، 

ین مھدي عطیة موحي الجبوري، مؤشرات األداء المالي االستراتیجي، دراسة تطبیقیة مقارنة ب  •
، مجلة جامعة بابل للعلوم المصروفة والتطبیقیة، ۲۰۰۲مصرف الرافدین والمصرف التجاري لعام 

 .  ۲۰۰۷، العراق، ۱، العدد ۱٤الھند
 –الوظائف المجاالت، عمان –م)، اإلدارة والمعرفة االلكترونیة: االستراتیجیة ۲۰۰۹نجم عبود (  •

 األردن: دار الیازوري العلمیة.
 انطالقة إداریة معاصرة ، القاھرة: دار السحاب. –م). رأس المال الفكري ۲۰۰۸ھاني السعید ( •

 
 
 
 
 
 
 

 

 

۳۳ 


