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 : تمهيد -
برأس المال الفكري، و ما يعرف بالمعرفة على أشكالها، أ الشركات زيادة اهتمام االقتصاد المعرفي، و مع ظهور      

الذي ي
1

الشركات أصبح لزاما على مختلف ومتابعة المنافسين،  مختلف المتعاملين المعرفة واألفكار، العالقات مع مثل
المادية وكغيره من األصول ، عن رأس المال الفكري كمورد من مواردها غير الملموسةضرورة االهتمام بالمحاسبة 

تسهل عملية قياسه، واإلفصاح عن كل  أنتحديد مختلف الطرق واألساليب التي من شانها  ، وذلك عن طريقاألخرى
 سوق ، ومدى مساهمته في زيادة حصتها السوقية في ظلتحديد تأثيره على قيمة الشركةقصد ، المعلومات المتعلقة به

يحظى حى رأس المال الفكري ولذلك فقد أض المنافسة، وخصوصا في ظل ثورة المعرفة التي يشهدها العالم حاليا،
، لكونه يعد الشركةالثروة الحقيقية والمصدر األساسي في   يمثلفرأس المال الفكري باالهتمام الكبير في اآلونة األخيرة،

المسيطر والمحرك األساسي لرأس المال المادي، كما يعتبر العامل األساسي الذي يمكن أن يؤثر على مصداقية القوائم 
، وعليه ر الذي يتطلب محاولة تحديد مختلف األسس والمقاييس التي من شانها أن تسهل عملية المحاسبة عنهاألم المالية،

 يمكن طرح إشكالية الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي : 
 ؟المعرفة   ظل التوجهات المحاسبية القائمة علىرأس المال الفكري في المعالجة المحاسبية لكيف تتم          
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تسيري اجلماعات احمللية ودورها يف حتقيق  املخرب

 التنمية
إبراز كيفية المحاسبة عن رأس المال الفكري في ظل التوجهات المحاسبية إلى الدراسة تهدف هذه :  ملخص

، باإلضافة تم اكتسابها أساسا على قياس المعرفة والمهارات التي تمتلكها الشركة أو التي المعاصرة، القائمة
تحليل مختلف الجوانب النظرية وقد تم إلى ضرورة تحديد كيفية اإلفصاح عنها في القوائم والتقارير المالية، 

، وتوصلت الدراسة إلى المسح المكتبيو المنهج الوصفي  المتعلقة بالموضوع محل الدراسة، اعتمادا على
 بروز وجود تأثير كبير لعمليتي القياس واإلفصاح المحاسبي عن راس المال الفكري على الشركة، من خالل

لتوفر بذلك معلومة مفيدة وموثوقة لكل األطراف  الدور الكبير الذي تلعبه في إعطاء القيمة الحقيقية لها،
محاسبية متفق عليها معايير ت الدراسة بضرورة تحديد أوصوقد ، الشركة في مجال نشاطها المتعاملة مع

لتكون بذلك قاعدة  ،التي يتم من خاللها المحاسبة عن راس المال الفكري ،األساليبتحدد  أنوالتي من شانها 
  ، كمورد من موارد الشركة.هذا األخيرمحاسبية يتم االعتماد عليها عند المحاسبة عن 

 الفكري، قياس محاسبي، إفصاح محاسبي. رأس المال : الكلمات المفتاحية
Abstract: this study aims to show how intellectual capital is accounted for in 
contemporary accounting trends, based mainly on measuring the knowledge and 
skills owned by the company or acquired, in addition to the need to determine how 
to disclose them in the financial statements and reports, The various theoretical 
aspects of the topic under study were analyzed, depending on the descriptive 
approach and the desk survey.  

   The study found that there is a significant impact of the measurement and 
accounting disclosure on the intellectual capital on the company, by show the great 
role it plays in giving the value So as to provide useful and reliable information to 
all parties dealing with the company in its field of activity, The study recommended 
the need to establish agreed accounting standards that would determine the methods 
by which intellectual capital is to be accounted for, thus becoming an accounting 
base that will be relied upon when accounting for the latter as a resource of the 
company's resources.  

Keywords : intellectual capital, Accounting measurement, Accounting disclosure. 
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 اإلشكالية الرئيسية سيتم صياغة مجموعة من األسئلة الفرعية : ولإلجابة على    
 ؟ فيما تتجلى أهمية رأس المال الفكري -
 ؟يتم قياس رأس المال الفكري محاسبيا كيف  -
 ؟برأس المال الفكري محاسبيا  المتعلقة كيف تتم عملية اإلفصاح عن كل المعلومات -
 ي تحققها الشركة نتيجة المحاسبة عن راس المال الفكري ؟فيما تتمثل أهم األهداف الت -

  : أهداف الدراسة
 :  تهدف هذه الدراسة إلى    

 ؛ محاولة تحديد مختلف المفاهيم المتعلقة برأس المال الفكري -
 ؛ القياس المحاسبي عن رأس المال الفكريبيان كيفية وطرق  -
 الفكري على القوائم المالية.محاسبي عن رأس المال عملية اإلفصاح ال أهمية وتأثير استعراض مدى -

 : وبغرض بلوغ أهداف الدراسة، سيتم التطرق إلى العناصر التالية    
 ؛ مدخل نظري لرأس المال الفكري -
 ؛ متطلبات القياس المحاسبي عن رأس المال الفكري -
 ماهية اإلفصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري.   -
                                                                           : س المال الفكريمدخل نظري لرأ - 

رأس المال الفكري، وذلك من خالل التطرق إلى تعريفه،  ماهية إعطاء نظرة عامة حوللعنصر سيتم من خالل هذا ا     
 .، أهم مكوناته ومواقع تواجدهإبراز أهدافه، أهميته

  : أس المال الفكريمفهوم ر 1- 
 تطرق إلى مفهوم رأس المال الفكري.سيتم من خالل هذا المطلب ال    
  : تعريف رأس المال الفكري 1-1- 

يعتبر مفهوم رأس المال الفكري من المفاهيم الحديثة التي عرفت اهتماما كبيرا في اآلونة األخيرة، وذلك نظرا       
ة، حيث يعد ممثال حقيقيا يعبر عن مدى قدرة الشركة على تحقيق نجاحها للدور الكبير الذي يلعبه داخل الشرك
أول من استخدم مصطلح رأس المال الفكري في سنة  galbrait  keneth Joh واستمراريتها، ولقد  كان االقتصادي 

ين الحظوا انه غالبا ، ثم زاد االهتمام بهذا العنصر من قبل مختلف الباحثين والمحللين والمدراء حول العالم، والذ9191
 .الشركة، هو أصولها غير الملموسة ما يكون المحدد الرئيسي ألرباح

9
 

تعددت التعاريف المتعلقة برأس المال الفكري  من قبل الباحثين والمتخصصين، ولكل منهم وجهة نظر مختلفة، وقد      
 سواء كانت اقتصادية، محاسبية أو إدارية  حيث :

والتعاون االقتصادي رأس المال الفكري على أنه: القيمة االقتصادية لفئتين من األصول غير  تعرف منظمة التنمية -
 الملموسة لشركة ما والمتمثلة أساسا في: رأس المال تنظيمي) هيكلي( ورأس مال بشري.

سة، فقد اعتبرا رأس المال الفكري على أنه شكل من أشكال األصول غير الملمو Williamsو Bukowitz أما    
المال بفضل مساهمته في تدفق المعرفة، والتي يمكن من خاللها توليد القدرة على خلق سلعة، حيث حددا أشكال رأس 

.التالية: رأس المال البشري، رأس المال العمالء ورأس المال التنظيميالفكري في العناصر الثالثة 
2

 
ري يمثل تلك المعرفة المتميزة في حد ذاتها عن باقي وانطالقا من التعاريف السابقة نستنتج أن رأس المال الفك   

المعارف األخرى التي تتميز بها العقول البشرية دون غيرها، والتي يتم استغالها لتلبية احتياجات كل األطراف ذات 
ن تحقق العالقة، من خالل نقلها وتعزيزها، وبالتالي فإن رأس المال الفكري يمثل مورد من موارد الشركة، الذي يمكن أ

من خالله منافع اقتصادية وإدارية، من خالل استغاللها للمعارف، اإلمكانات والمهارات والقدرات الفكرية التي تمتلكها 
وتتمتع بها العقول البشرية، والتي تمثل المعرفة الفكرية الذكية التي يمكن تطويرها وتنميتها من خالل االستثمار فيها 

تقاء بمستواه العملي والوظيفي من جهة، والرفع من كفاءة أداء الشركة وتلبية احتياجات واإلنفاق عليها، في سبيل االر
 .ها من جهة أخرىاألطراف المتعاملة مع

 : خصائص رأس المال الفكري 1-1-2 
 :  تتميز األصول الفكرية أو األصول غير الملموسة، كغيرها من األصول الملموسة، بمجموعة من السمات التالية    
   : الخصائص التنظيمية 1-2-1- 
فيما يخص المستوى االستراتيجي، نجد أن رأس المال الفكري ينتشر في المستويات كلها، وبنسب متفاوتة، أما    

بخصوص الهيكل التنظيمي الذي يناسب رأس المال الفكري، فهو بالتأكيد الهيكل التنظيمي العضوي المرن، أما الرسمية 
 .الالمركزية في اإلدارة بشكل واضحاً، ويميل إلى فتستخدم بشكل منخفض جد

 : الخصائص المهنية 1-2-2- 
إلثرائي وليس بالضرورة الشهادة األكاديمية، ويمتاز رأس المال احيث ينصب االهتمام على التعليم المنظم، والتدريب     

.عالية والمتنوعة والخبرة العريقةالفكري بالمهارة ال
3 

  : شخصيةالسلوكية وال 1-2-3- 
يميل رأس المال الفكري إلى تحمل المخاطر فى بدء العمل بدرجة كبيرة، ويحبذ التعامل مع الموضوعات التي تتسم     

يبادر رأس المال الفكري بتقديم اآلراء والمقترحات البناءة، كما يتسم رأس المال الفكري أيضا ببعض  بعدم التأكد،
الحدس، االنفتاح على الخبرة السمات الشخصية مثل: الحسم، الذكاء، 

4
، االستفادة من خبرات اآلخرين، باإلضافة إلى 

.كر والعمل، الثقة العالية بالنفساستقالليته في الف
5
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   : باإلضافة إلى الخصائص السابقة الذكر لرأس المال الفكري، فإنه يتميز أيضا بما يلي
 ؛ القدرة على تطبيق المهارات في أصعب الحاالت -  

 ؛ النظام المستخدم لفهم الحاالت والتأثيرات -
 ؛ يمثل رأس المال الفكري المعرفة المستخدمة لتجب المآزق -
 ؛   المعرفة المكتسبة من خالل التدريب والخبرة يمثل -
.ة التنظيمية وكذلك صناعة المعرفةالمعرف  -

9 
                                         

 :أس المال الفكري ومواقع تواجده التقسيم المختار لر 2- 
لقد تباينت آراء الكتاب والباحثين والمنظمات المهنية في تحديد مكونات رأس المال الفكري، لكن اتفق معظمهم على       

  .أن رأس المال الفكري يحتوي على العناصر التالية: رأس المال الهيكلي، رأس المال البشري ورأس المال العالقاتي
  : قسيمات رأس المال الفكريت 2-1- 

 تتمثل أهم عناصر رأس المال الفكري في :    
  : رأس المال الهيكلي 2-1-1- 
يمثل رأس المال الهيكلي قدرات المؤسسة التنظيمية التي تنظم وتلبي متطلبات الزبائن، وتساهم في نقل المعرفة    

، حقوق النشر ، براءات االختراعلة في نظم المعلوماتوتعزيزها، من خالل الموجودات الفكرية الهيكلية، والمتمث
والتأليف، ومدى حماية العالمة التجارية التي تمثل شخصية الشركة وقيمتها وهويتها، والتي ترجع بالفائدة للزبون وزيادة 

رضائه، وكذلك فائدة الشركة لزيادة كفاءتها وفعاليتها
7

 :  ، حيث أن
 لعناصر واألجزاء المترابطة التي تتفاعل فيما بينها بانتظام.وتمثل مجموعة ا : نظم المعلومات -
وتمثل أحد مكونات الملكية الفكرية، وتأخذ شكل امتياز يحصل عليه الشخص، من جراء اختراعه  : االختراعبراءات  -

  .لشيء ما
عليه الفرد، من جراء  وتمثل إحدى مكونات الملكية الفكرية، التي تأخذ شكل امتياز يحصل : حقوق النشر والتأليف -

 تأليفه ونشره لشيء ما. 
 وتعتبر إحدى مكونات الملكية الفكرية، التي تأخذ شكل شخصية الشركة وهويتها وقيمتها.  : العالمة التجارية -
 : أس المال البشرير 2-1-2- 
أس المال البشري من مزيج ويمثل المعرفة، المهارات، واإلبداع، الخبرة التي يحوزها الفرد لدى الشركة، فيتكون ر   

.إلى الخبرة السايقةمن المهارات والقدرات والمعرفة، باإلضافة 
8

 
  : س المال الزبونيأر 2-1-3- 
تتحدد قيمة الشركة وفقا لعالقتها بزبائنها سواء الداخليين )األفراد العاملين (، أو الخارجيين )المستخدمين للسلعة أو     

رضا الزبائن ووالئهم يعد مؤشرا إيجابيا على قدرة الشركة في مد جسور التعاون وإشباع  المستفيدين من الخدمة(، ألن
رغباتهم وحاجاتهم، كما أن الشركة التي تحتفظ بزبائنها تحقق مزايا تنافسية تتمثل في تعزيز القدرات الفكرية المؤدية إلى 

خلق القيمة المضافة
1

 ، حيث أن :
 واحتياجات زبائنها. الشركة لرغبات  يعكس مدى تلبية : رضا الزبائن - 
 يعكس مدى تمسك الزبون واعتزازه بالتعامل مع شركة ما. : والء الزبائن - 
 يعكس مدى قدرة الشركة على االحتفاظ بزبائنها القدامى، واستمرارية التعامل معهم. : االحتفاظ بالزبائن - 
ا ومقترحاتهم، وأخذها بعين االعتبار عند تعميم منتجات يعكس مدى اهتمام الشركة بآراء زبائنه : تمكين الزبون -

 جديدة، وحتى تعديل الموجود منها. 
ويعكس مدى قيام الشركة بإشراك زبائنها في أعمالها وصفقاتها، وقيامه بتبادل  : مشاركة الزبون والتعامل معه -

المعلومات معهم.
91

 
 المال الفكري ومكوناته، من خالل المعادالت التالية: كما سيتم من خالل اآلتي، إبراز العالقة بين رأس     

 رأس المال البشري + رأس المال الهيكلي  رأس المال الفكري =

Intellectual Capital = Human Capital + Structural Capital 

 = رأس المال التنظيمي+ رأس المال الزبوني رأس المال الهيكلي

Structural Capital = Organizational Capital + Customer Capital
99   

 

 رأس المال االبتكاري + رأس مال العملية = رأس المال التنظيمي

Capital Organizational = Innovation Capital + process capital  

 الملكية الفكرية + الموجودات غير الملموسة  رأس المال اإلبتكاري =

Innovation Capital = Intellectuel Property + Intangible Assets  
92
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األصول الفكرية، وهي كل مورد فكري ومعرفي ينتقل من ويجب اإلشارة إلى أن رأي المال التنظيمي، يضم كل من:    
الفرد إلى الشركة فيصبح واضح ومحدد ) المعلومات، المذكرات المكتوبة، اإلرشادات والمنشورات، التصميمات 

الم اآللي ....(، أما الملكية الفكرية، فهي كل ما يمكن حمايته قانونيا كبراءات االختراع، حقوق الهندسية، برامج اإلع
الطبع، العالمات التجارية، األسرار التجارية ، كما يشتمل رأس المال التنظيمي أيضا على األصول الهيكلية، التي تشمل 

التوزيع .الثقافة، النماذج التنظيمية والعمليات، اإلجراءات وقنوات 
93

 

وبالنسبة لرأس المال اإلبداعي أو االبتكاري، فهو يمثل تشكيلة جديدة من عناصر اإلنتاج األساسية والعناصر ذات  -
العالقة بنظام اإلنتاج  بالشركة، واإلبداع قد يكون في صورة منتوج جديد أو سوق جديدة أو تكنولوجيا جديدة، أو مزيج 

 ات اإلبداع ، وآلية اإلبداع وثقافة اإلبداع .من اإلبداعات، ويتكون من إنجاز

يمثل رأس مال العملية ، رأس المال الهيكلي الذي يصنع المعرفة الصريحة، التي توجد في هياكل وأنظمة وإجراءات  -
الشركة، فهو يمثل كل قيم الشركة التي تتداولها داخليا.

 94
 

لرأس المال الفكري تكمل بعضها البعض، حيث تمثل مختلف أن مختلف العناصر المكونة  نجد ما سبقموانطالقا      
كبراءة االختراع مثال، حيث يتم الحصول  اإلمكانات والمهارات البشرية المحرك األساسي لمختلف العناصر األخرى

ختراع شيء ال ،على هذه األخيرة نتيجة للقدرة البشرية المتميزة التي يكتسبها المورد البشري، والتي تم استغاللها من قبله
إستراتيجية ذكية وفعالة في التعامل مع مختلف األطراف المتعاملة معها في مجال اعتماد الشركة على  أنما، كما 

نشاطها، تمكنها من اكتساب ميزة تنافسية تساهم بدورها في كسب ثقة الزبائن ) الداخليين والخارجيين(، وزيادة اهتمامهم 
أن مختلف الميزات التنظيمية التي تتوافر عليها باإلضافة إلى يمتها االقتصادية، بالتعامل معها، ما يرفع ذلك من ق

ة،  والملكية الفكرية ليتم في نقل المعرفة الفكرية والمعرفية المتواجدة بالشركالشركة، كنظم المعلومات مثال، تساهم 
 .الشركة، وفعاليتها أداءاستخدامها في تحسين كفاءة 

  : المال الفكري مواقع تواجد رأس 2-2- 
 : يتواجد رأس المال الفكري في ثالثة مواقع رئيسية في الشركة وهي    
  : العاملين 2-2-1- 
فإذا قدم العامل اقتراحا لزيادة أرباح الشركة، فهو يعتبر بمثابة رأس مال فكري لها، وذلك ينطبق على كل ابتكار من     

 شأنه أن يقدم حلوال مفيدة للشركة.
  : نظام العمل 2-2-2- 
حيث يؤدي هيكل العمل الجيد إلى تبادل ونقل ونشر المعرفة المفيدة إلى مواقع الحاجة إليها من خالل نظام مالئم لتدفق    

  .المعلومات
  : العمالء 1-2-2-3
لخدمات باعتبارهم هم الوحيدون القادرون على إعطاء أكبر قدر من المعلومات، عن الفائدة الحقيقية للمنتجات وا   

 .لشركةالمقدمة من ا
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  : متطلبات القياس المحاسبي عن رأس المال الفكري - 
سيتم من خالل هذا المحور، إبراز مدى أهمية رأس المال الفكري داخل الشركة، وذلك نظرا للمنافع التي تعود عليها    

المنظمات والهيئات والشركات لالهتمام به نتيجة االهتمام به، باإلضافة أيضا إلى عرض أهم األسباب التي دعت مختلف 
  :أس المال الفكري، أهميته ومبادئه أسباب الحاجة للقياس المحاسبي عن ر 2-1
سيتم من خالل اآلتي عرض أهم األسباب التي دعت إلى ضرورة االهتمام بقياس رأس المال الفكري، باإلضافة إلى    

 قوم عليها عملية قياسه المحاسبي.إبراز درجة أهميته، وعرض أهم المبادئ التي ت
 : أسباب الحاجة للقياس المحاسبي عن رأس المال الفكري 1-1- 
من طرف االقتصادي جالبرايث،  9191يعود ظهور وبروز مصطلح رأس المال الفكري ألول مرة كان في سنة     

فإن رأس المال الفكري يتمثل في  الذي وصف بدوره رأس المال الفكري بالسلوك الذي يتطلب نشاط الذهن، وحسب رأيه
.األفكارفي ديناميكية لنشاطات خلق  يتمثل  أفكار ساكنة بقدر ما
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و لقد اهتمت العديد من المنظمات العلمية والمهنية باألصول غير ملموسة، ومن أهمها  مجلس معايير المحاسبة الدولية، 
الملموسة ( كبراءة االختراع والعالمة التجارية، وذلك ) األصول غير 38الذي أصدر المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 :  قصد قياسها والتقرير عنها، حيث ترجع أسباب االهتمام بقياس رأس المال الفكري في
كثرة المحاوالت الجارية لقياس رأس المال الفكري في الشركات، وكان من أبرزها التقرير السنوي الذي أصدرته  -

 ؛ لقياس وتقييم مكونات رأسمالها الفكري ،( SKandia )الشركة السويدية
أن هذه المحاوالت يمكن اعتبارها خطوات عملية وموضوعية في سبيل تطوير منهجية عملية خاصة، لقياس وتقييم  -

 رأس المال الفكري ؛
رات التي أن الكثير من الطرق التي قدمت من أجل قياس وتقييم رأس المال الفكري، تتسم بالعدد الكبير من المؤش -

 اقترحها العديد من المعنيين، مما يعقد التطبيق وخاصة في مجال استخدامها كنماذج رياضية ؛
يرتكز مفهوم رأس المال الفكري على أهمية اإلنسان، باعتباره أهم مورد لجميع نواحي الحياة بشكل عام، وللشركات   -

 بكل أشكالها بشكل خاص ؛
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المؤشرات المساعدة ت عديدة، بشأن إمكانيتها للتصدي لمشكلة تحديد المعايير وأن هذه المحاوالت تواجه اعتراضا -
.لقياس المعرفة
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وعليه فان الحاجة لضرورة قياس رأس الفكري استوحت كل مقوماتها، من فكرة أن المعرفة يمكن قياسها وتحديد    
صول الملموسة، وذلك باعتبار أن هذا األخير قيمتها، باعتبارها تمثل أصال غير ملموسا، يكتسب قيمة اكبر من قيمة األ

تتمتع بالمهارة الكافية حتى  ،ال يمكن أن يؤدي دوره بالشكل المطلوب، إال بوجود ثروة تنظيمية فكرية عقلية وبشرية
من معرفة الثروة الحقيقية التي تمثلها مختلف  ، وعليه فان قياس رأس المال الفكري يمكن الشركةتحقق الهدف المرغوب

الفاعلة مع العناصر المكونة لها، سواء أكانت بشرية، تنظيمية أو حتى تلك التي تتعلق بالعالقات مع مختلف األطراف 
 . الشركة في مجال عملها

  : مية القياس المحاسبي عن رأس المال الفكريأه 1-2- 
ذه العملية من فوائد، والتي تحقق  تتجلى أهمية القياس المحاسبي عن رأس المال الفكري، من خالل ما يترتب عن ه     

 بدورها منافع متعددة للشركة، وتتجلى هذه األهمية، في كون أن قياس رأس المال الفكري محاسبيا يساهم في : 
 ؛ تحديد عناصر ومكونات رأس المال الفكري -
 تحديد العائد المتوقع من االستثمار في عناصر رأس المال الفكري ؛ -
 رأس المال الفكري القابلة للتداول ؛  تحديد قيمة عناصر -
 تحقيق رقابة فعالة على األصول غير الملموسة، لغرض إعداد التقارير المالية ؛ -
 مساعدة اإلدارة على رقابة وتقويم أداء عناصر رأس المال الفكري ؛ -
 تحديد القيمة السوقية للشركة ؛ -
 المساعدة على دعم المزايا التنافسية للشركة ؛ -
.والتشابك في التعاون بين الشركاتالمساعدة في تخفيض درجة عدم التأكد والتعقيد  -
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 : مبادئ القياس المحاسبي لرأس المال الفكري 1-3- 
 : المبادئ  الثالثة التالية لقياس رأس المال الفكري، والمتمثلة في (Stewart) لقد حدد سيتوارت      
 ؛  تركيز على قياس األداء اإلجمالي أو الكلـي لرأس المال الفكرييجب أن تكون المقاييس سهلة، مع ال -
 يجب قياس ما هو استراتيجي وهام في نشاط الشركة، وهو ما تمارسه لفترة طويلة نسبيا ؛ -
يجب قياس األنشطة التي تنتج ثروة فكرية، أي األنشطة المرتبطة برأس المال الفكري. -
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  : سبي لرأس المال الفكرينماذج وأساليب القياس المحا 2- 
إن قياس رأس المال الفكري، أصبح يمثل أهمية كبيرة لذلك لقد قدمت العديد من النماذج المحاسبية لتقييمه وقياسه،    

بهدف تحديد قيمته بكل دقة، ومعرفة مدى مساهمته في خلق، زيادة وتحسين قيمة الشركة، ومن بين النماذج والطرق 
 :    المال الفكري، نجد المجموعات األربعة التاليةالتي قدمت لقياس رأس 

  : النماذج الوصفية 2-1- 
وهذه النماذج تصف السمات والخصائص لرأس المال الفكـري ، وتركـز على استطالع اآلراء واالتجاهات، التي    

، باالعتماد على الخبرة الذاتية تعتبر مهمة في تأثيرها غير المباشر على أداء عمليات المعرفة، وتحقيق نتائجها المرغوبة
 :والتقدير الشخصي للقائمين بالدراسة ومقترحي النموذج، ويدخل ضمن هذه النماذج ما يلي 

 ؛ أداة تقييم معرفة اإلدارة -
 ؛ التقييم الذاتي إلنتاجية ذوي المهن المعرفية -
 .ازنة لقياس وإدارة أصول المعرفةبطاقة الدرجات المتو -
 : المرتبطة برأس المال الفكري والملكية الفكريةالنماذج  2-2- 
تتولى هذه المقاييس تحويل المعرفة واألصول المعرفية غير الملموسة في أقسام الشركة المختلفة، إلى أشكال الملكية    

ل الفكري، الفكرية لتكون أكثر تحديدا وأسهل استخداما، وبالتالي فإن هذه المقاييس  تهتم أساسا، بقياس قيمة رأس الما
 .رأس المال الزبوني مكوناته والمتمثلة أساسا في رأس المال الهيكلي، رأس المال البشري،

 : نماذج ومقاييس القيمة السوقية 2-3- 
إن هذه المقاييس تركز على الفرق بين القيمة الدفترية ألصول المعرفة وقيمتها السوقية، أو الفرق بين  قيمة الشركة     

ملكية حملة األسهم، وتعتمد هذه المقاييس غالبا على األسس والمبادئ المالية والمحاسبية، ومن أمثلتها  في السوق وحقوق
:  
 ؛ القيمة السوقية -
 ؛ القيمة الدفترية -
 القيمة غير الملموسة المحسوبة. -

 : قاييس ونماذج العائد على المعرفةم 2-4 -
 : حسب الصيغة التالية د علـى األصول، والذي يحسبتقوم هذه النماذج، على أساس احتسـاب العائـ   
 

 العوائد قبل الضريبة       =  ROA)) العائد على األصول
   

 األصول الملموسة للشركة                                                  
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لصناعة، التي يقع نشاط الشركة وبعد احتساب قيمة العائد على األصول، يتم مقارنتها مع متوسط العائد لعموم ا     
.بر عائد المعرفة الخاص بالشـركةضمنها، حيث أن مقدار الزيادة عن متوسط الصناعة، تعت

21
 

باإلضافة إلى النماذج السابقة الذكر، هناك جملة من النماذج األخرى واألكثر شيوعا، والمستخدمة في مختلف الشركات 
 بصفة عامة، والمتمثلة في:

  : القيمة السوقية والقيمة الدفترية للشركةموذج ن 2-1- 
 :  ويستخدم هذا النموذج الصيغة التالية    

 القيمة الدفترية  –القيمة السوقية للشركة  رأس المال الفكري =
 حيث يتم استخدام هذه الطريقة، في الدول المتقدمة أكثر من الدول النامية، وذلك التسام البورصات في الدول المتقدمة    

بالكفاءة، وبالتالي تعكس أسعار األسهم القيمة الحقيقية للشركات، بناءا على معلومات دقيقة، أما في الدول النامية، فمعظم 
البورصات ال تتسم بالكفاءة، ومن ثم فارتفاع أسعار األسهم، قد يرجع إلى عوامل غير مبررة أو نتيجة مضاربات ال تبنى 

على معلومات دقيقة.
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 جهت عدة انتقادات لهذه الطريقة، ومنها :وقد و   
أن بعض الشركات ال تتعامل مع األسواق العامة أو أسواق األوراق المالية، وبالتالي ليس لها قيمة سوقية، وليس من  -

 ؛ السهل تحديد رأس مالها
رأسمالها الفكري، ليس  إن استخدام أسعار األسهم في السوق المالية، كأساس لحساب القيمة السوقية للشركة، لتحديد -

 ؛ عمليا، بسبب تذبذب أسعار األسهم سواء بارتفاعها أو انخفاضها
إن قيمة رأس المال الفكري، إذا كانت تمثل الفرق بين القيمة السوقية والدفترية، فالبعض يعتقد أن استبعاد رأس المال  -

 رق بين القيمة السوقية والدفترية بشكل كبير.الفكري من الكشوف المالية، يمثل مشكلة رئيسية، خاصة مع تزايد الف
  : نموذج بطاقة األداء المتوازنة 2-2- 

(، ليقدم نظرة إستراتيجية لتقييم األنشطة ذات العالقة، بتوليد Kaplan & Nortonلقد طور هذا النموذج كل من)      
 القيمة الملموسة وغير الملموسة، ويتكون هذا النموذج من أربعة مفاهيم: 

 ؛  توليد القيمة -
 ؛    عمليات األعمال -
 ؛ أصحاب المصلحة ذوي العالقة بالشركة ونشاطها -
 التعلم والنمو. -

وقد تم تطبيق هذا النموذج من قبل البحرية األمريكية، من خالل قيامها بوضع مجموعة معايير، تربط كل مفهوم     
كونات جديدة أهمها: متغيرات االبتكار، التعلم، وتحسين نشاط وقد أضاف هذا النموذج م بنتائج األداء ذات العالقة،
  .األعمال وعالقات الزبائن

 : نموذج نظرية القيمة المضافة للمعرفة 2-3- 
تعتبر هذه النظرية ذات أهمية كبيرة في اقتصاد المعرفة، فهي تسمح للمدراء والمستثمرين بتحليل أداء األصول     

 كة، من خالل العوائد التي تولدها.ي للشرالفكرية، ورأس المال الفكر
، في النسب التي تقارن بين بيانات السعر والتكلفة المشتقة من KVA )وتتمثل نتائج تحليل القيمة المضافة للمعرفة ) 

. باالعتماد على المعرفة في الشركةالتدفقات النقدية للعمليات الجارية، 
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  : إلى أصول ملموسةنموذج تحويل األصول غير الملموسة  2-4- 

إن الغرض من استخدام مؤشر األصول غير الملموسة ليس إعطاء صورة كاملة عن األصول غير الملموسة، ألن      
ذلك غير ممكن، ويفسر ذلك فشل جميع األساليب الشاملة المستخدمة في هذا الجانب، والهدف من ذلك هو فتح الباب أمام 

حيث افترضت معظم األبحاث الدولية في هذا المجال، أنه باإلمكان استخدام نظم  المدراء إلجراء التجارب العلمية،
المعلومات التي تستطيع تحويل القيم غير الملموسة إلى مبالغ نقدية، وإدراجها ضمن الميزانية الختامية، واقترحت بعض 

ا المجال قدمت بعض الدراسات معايير المسائل لمعاملة الموظفين كعناصر ضمن الميزانية وقياسهم بمبالغ نقدية، وفي هذ
لحساب إنتاجية األفراد خالل عمره اإلنتاجي، حيث تستخدم القيمة المضافة االقتصادية التي تربط بين األرباح أو 
التدفقات النقدية لألصول الملموسة ورأس المال المستثمر أو حقوق الملكية، من خالل التركيز على التدفقات النقدية 

.تي تحقق قيمة المساهمالملموسة ال
23
  

 : مشاكل القياس المحاسبي عن رأس المال الفكري 3- 
تواجه عملية القياس المحاسبي لرأس المال الفكري ، ومحاولة القيام بها وتطبيق مختلف أساليبها، لتحديد قيمة رأس     

بها، سواء فيما يتعلق  بقيمة الشركة، أو المال الفكري، العديد من العراقيل والمشاكل رغم األهمية الكبيرة التي تتمتع 
 بميزتها التنافسية، حيث تتجلى أهم هذه العراقيل والصعوبات في : 

 ؛ عدم وجود أسواق مناسبة، لتحديد أسعار بعض عناصر رأس المال الفكري، ككفاءة العاملين ورضا العمالء -
قيمته باالستخدام ومرور الزمن، والعكس بالنسبة التناقض في طبيعة عناصر رأس المال الفكري، فمنها ما ترتفع  -

 ؛ للعناصر األخرى أو المتبقية
صعوبة تقييم كل عنصر من عناصر رأس المال الفكري بشكل منفصل، نظرا للتداخل بينها، حيث يتم تقدير قيمته  -

ة (، الذي أكد على أن ) األصول غير الملموس 38بشكل كلي، وهذا ال يفي بمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 رسملة  األصول غير الملموسة تتطلب تمييز كل أصل بشكل منفصل ؛
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زيادة درجة عدم التأكد للمنافع المتوقعة، مما يترتب عليه احتمال ارتفاع قيم رأس المال الفكري، أو انخفاضها إلى  -
 ؛ الصفر في لحظة ما كبراءة اختراع

صعوبة توحيد المقاييس لعناصر رأس المال الفكري بجميع الشركات، بسبب اختالف أشكال رأس المال الفكري  -
 وخصوصية وذاتية بعض عناصره من شركة ألخرى ؛

عدم وجود عالقة سببية بين تكلفة عناصر رأس المال الفكري والمنافع الناتجة عنه، نظرا ألن قيمة هذه العناصر،  -
خدامها وليس في تكلفتها، بمعنى أنه قد تكون تكلفة العنصر ضئيلة ولكنها تستخدم بشكل مكثف، أو أن هذا تتمثل في است

 االستخدام يعد سببا مباشرا أو غير مباشر، لتوليد قيمة ال تتناسب مع تكلفته ؛
ائج، وما يتولد عنها من قد ال تكمن الصعوبة في قياس رأس المال الفكري، وإنما في تفسير ما يتم التوصل إليه من نت -

قيم.
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وعليه فإن مختلف المشاكل السابقة الذكر، من شأنها أن تعرقل وتصعب عملية القياس المحاسبي عن رأس المال     

الفكري، وخصوصا وأن هذا األخير، يعتبر من أكثر العناصر التي يصعب قياسها والمتمثلة في األصول غير الملموسة، 
اإلفصاح عن قيمته الحقيقية، وبالتالي عدم تمكين مختلف األطراف ذات العالقة بالشركة من مما يترتب عنه صعوبة 

 .  اد عليها في اتخاذ القرار السليمالحصول على معلومة موثوقة ومفيدة، يمكن االعتم
    : ماهية اإلفصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري - 

ية، التي تتمتع بها فئة معينة من الموارد البشرية، والتي تؤثر بدورها على رأس المال الفكري في القدرة العقليتمثل      
أداء الشركة، من خالل توظيف مختلف المعارف واإلمكانات التي يتميز بها هذا النوع من الموارد، ونظرا ألهمية رأس 

 لمتعلقة به، ليتم استغاللها منا المال الفكري، ومساهمته في خلق قيمة للشركة، فإنه ينبغي اإلفصاح عن كل المعلومات
  .خالل كل األطراف التي تحتاجها

  : مفهوم اإلفصاح عن رأس المال الفكري 1- 
سيتم من خالل هذا العنصر، عرض مختلف التعاريف المتعلقة بعملية اإلفصاح عن كل المعلومات المتعلقة برأس     

 تحديد مدى مساهمتها في نجاحها واستمراريتها.المال الفكري، وإبراز مدى أهمية ذلك بالنسبة للشركة، ل
 : تعريف اإلفصاح عن رأس المال الفكري 1-1- 

تمثل عملية اإلفصاح عن رأس المال الفكري أداة لتوفير المعلومات الكافية عن رأس المال الفكري للشركة، لألطراف     
 ثل هدف من أهداف محاسبة العنصر البشري؛ ذات العالقة معها، بشكل موضوعي ومالئم وفي الوقت المناسب، حيث يم

كما تعرف عملية اإلفصاح عن رأس المال الفكري، بأنها الترجمة الفعلية لنتائج عملية التحديد والقياس، بحيث بناءا على 
هذه النتائج تتحدد فاعلية ودقة القرارات المتخذة من طرف جميع األطراف التي لها عالقة بالشركة.
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لية اإلفصاح عن رأس المال الفكري، تمثل عملية تقديم كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالموارد، وعليه فإن عم
بشكل مضمون وصحيح ومالئم لمساعدهم في اتخاذ ، القدرات والمهارات الفكرية إلى جميع األطراف ذات العالقة

متعلقة برأس المال الفكري، حتى يتمكن ترتكز أساسا على ضرورة إظهار كافة المعلومات ال القرارات، لذلك فهي
 مستخدمها من اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب وبالكيفية المالئمة. 

 : أهمية اإلفصاح عن رأس المال الفكري في القوائم المالية 1-2- 
صاح عن رأس المال الفكري تعد القوائم المالية بمثابة المرآة العاكسة لنشاط الشركة الحقيقي، وعليه تبرز أهمية اإلف    

 في القوائم المالية من خالل النقاط التالية: 
  ؛يعتبر اإلفصاح أداة إلدارة المعرفة الداخلية في الشركة، كما أنه يمثل أداة إلدارة الكفاءات التي تحتاجها إدارة المعرفة -
 ؛ مكانة وسمعة الشركةيحسن العالقات مع أصحاب المصالح، فهو يزيد الشفافية التي تسمح بتعزيز  -
 تطوير الشركة، من خالل تطوير كفاءاتها بالتدريب والتعليم المستمر؛  -
.صول غير الملموسة والتقرير عنهايؤدي إلى تحسين بناء التقارير المالية، من خالل قياس األ -
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 :طرق وأشكال اإلفصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري  2- 

 قرير عن مختلف المعلومات المتعلقة برأس المال الفكري في األشكال التالية :تتمثل أشكال اإلفصاح والت

 : طرق اإلفصاح عن رأس المال الفكري 3-2-1

 :   تتعدد مختلف الطرق التي يتم من خاللها، اإلفصاح عن مختلف عناصر رأس المال الفكري، لتشمل ما يلي

 :مدخل القوائم اإلضافية  3-2-1-1

خل يتم إعداد القوائم المالية التقليدية، كما يتم إعداد قوائم إضافية تتضمن معلومات غير مالية، مع وفي ظل هذا المد 
اإلشارة إلى عناصر رأس المال المعرفي التي لم يتم رسملتها، بسبب عدم التأكد من المنافع المستقبلية المرتبطة بهذه 

رأس المال الفكري بالشركة واتخاذ ما قد يترتب علي هذا التقييم العناصر، وتساعد هذه القوائم متخذي القرارات في تقييم 
 من قرارات .

 :مدخل القيمة الحالية  3-2-1-2
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وفي ظل هذا المدخل، تتم عملية التقييم باستخدام القيمة السوقية للشركة، منقوصا منها قيمتها الدفترية، لتحديد رأس  
 المال الفكري للشركة.

 :مدخل مركب  3 -3-2-1

ي ظل هذا المدخل، يتم تقييم رأس المال الفكري علي أساس القيمة السوقية للشركة، منقوصا منها قيمتها الدفترية وف
لتحديد رأس المال الفكري للشركة، وفي نفس الوقت يتم تقييم رأس المال الفكري داخليا بواسطة الشركة وفقاً للقوائم 

وائم المالية عن القيم التي يمكن االعتماد عليها، وما عدا ذلك يكون ضمن قوائم المالية التقليدية، بحيث يتم التقرير فقط بالق
إضافية، حيث أن أساس السوق يعد أفضل وسيلة الحتواء التقلبات الكبيرة، التي تتسم بها عناصر رأس المال، إال أنه 

هناك عدد من عناصر رأس المال الفكري، ال يتم تداولها بالسوق.
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 :فصاح عن رأس المال الفكري أشكال اإل 3-2-2

تأخذ عملية اإلفصاح عن رأس المال الفكري، أشكاال متعددة، وذلك بغرض تقديم كل المعلومات المتعلقة باألصل 
 الفكري، لكل األطراف التي تحتاجها، بغرض مساعدتها على اتخاذ القرار في الوقت المناسب وبالطريقة المالئمة . 

 : رة الموجه إلى الجمعية العامة للمساهمينتقرير مجلس اإلدا 3-2-2-1

ويتضمن هذا التقرير بيانات عن اإلنفاق على رأس المال الفكري خالل الفترة المالية الحالية، إضافة إلى معلومات حول 
 . الكفاءات األكثر تأثيرا على نشاط الشركة، ومعلومات أخرى حول دوران العمل 

ديم كل المعلومات المتعلقة باألصل الفكري، سواء في قوائم مالية مدمجة، أو وذلك بتق الطرق التقليدية: 3-2-2-2
  منفصلة عن القوائم المالية التقليدية، ويمكن تمييز األشكال التالية :

عرض المعلومات الخاصة باالستثمارات في األصول غير الملموسة، ضمن قائمة األصول غير الملموسة ، حيث  -
األصول غير الملموسة ، بشكل منفصل ضمن قائمة الدخل، وخاصة في الشركات التي تستخدم  يدرج فيها اإلنفاق على

أساليب التكنولوجيا المتقدمة، ويمكن أن تعرض قائمة الدخل هذه النفقات بشكل مقارن مع السنوات الماضية، إضافة إلى 
 ؛ ات، التي تهم مستخدمي القوائم الماليةتفصيل حول طبيعة هذه النفقات والظروف التي نشأت فيها وغيرها من المعلوم

عرض المعلومات المتعلقة باالستثمار في رأس المال الفكري على شكل قوائم مالية مبدئية غير خاضعة لمراجعة  -
  المراجع الخارجي للشركة، وتعد هذه القوائم استنادا إلى مبادئ المحاسبة الخاصة بمحاسبة رأس المال البشري ؛

ثمارات المالية في رأس المال الفكري، ضمن القوائم المالية التقليدية المنشورة، التي يراجعها المراجع إدماج االست -
الخارجي للشركة وفقا للمبادئ المحاسبية المعمول بها، ويتم وفق هذه الطريقة رسملة االستثمارات في رأس المال 

ى مدى هذا العمر .الفكري، وتحديد العمر اإلنتاجي المتوقع لها، واستنفاذها عل
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ووفقا لألشكال السابقة الذكر، والمتعلقة باإلفصاح عن المعلومات المتعلقة برأس المال الفكري، يمكن القول أن هذه     
العملية، تتحقق من خالل االعتراف بالعنصر الفكري ومن ثم تحديد تكاليف االستثمار فيه وإدراجها ضمن قائمة الدخل، 

اليفه، باإلضافة إلى تحديد مدة منفعته واهتالكه، وذلك حسب المبادئ المحاسبية المتعارف عليها القيام برسمتلته تك
 والنظام المحاسبي ألي بلد.

   : عنه ةأهداف اإلفصاح عن رأس المال الفكري واآلثار المترتب 3- 
بية أو ايجابية، فاإلفصاح عن يترتب عن عملية اإلفصاح عن رأس المال الفكري، العديد من اآلثار سواء كانت سل     

رأس المال الفكري يحقق منافع عديدة للشركة ومختلف األطراف المتعاملة معها، كما يسبب  أيضا أضرارا سلبية، 
 .من قبل األطراف المنافسة للشركة خصوصا في حالة الكشف عن معلومات، يتم استغاللها

   : أهداف اإلفصاح عن رأس المال الفكري  3-1- 
تهدف عملية اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة برأس المال الفكري، إلى تمكين الشركة وكل األطراف المتعاملة معها      

 بالحصول على كل المعلومات المتعلقة ب : 
 ؛ معرفة األصول الموجودة بالشركة، وكل التغييرات التي جرت بشأنها، ومبرراتها -
 ؛ توقيتها والمسئول عنهاتقييم حجم مبالغ التدفقات النقدية،  -
 ؛ تسهيل عملية اتخاذ القرار وجعلها أكثر دقة -
 في ترشيد قرارات االستثمار؛اإلفصاح عن رأس المال الفكري يساهم  -
.لشركات، وتميزها في عالم األعمالالمحرك الرئيسي لجودة وكفاءة أداء ايعد اإلفصاح عن رأس المال الفكري   -
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 : ة عن اإلفصاح عن رأس المال الفكرياآلثار المترتب 3-2- 
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تترتب عن عملية اإلفصاح عن كل المعلومات المتعلقة برأس المال الفكري، جملة من اآلثار سواء كانت سلبية أو     
 :  ايجابية، والتي سيتم شرحها من خالل اآلتي

 : اآلثار اإليجابية لعملية اإلفصاح عن رأس المال الفكري 3-2-1- 
 ية اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة برأس المال الفكري، إلى تحقيق العديد من اآلثار اإليجابية والمتمثلة في: تحقق عمل   
 محاولة التوصل إلى توحيد مصطلح واحد لعناصر ومكونات رأس المال الفكري ؛ -
لسائدة خاصة المكونات القابلة المساعدة في توفير البيانات الالزمة لتخطيط مكونات رأس المال الفكري، وفقا للقيم ا -

 ؛ للتداول
 ؛ المساعدة في توفير البيانات الالزمة للرقابة على مكونات رأس المال الفكري، لغرض دعم المركز التنافسي للشركة -
 ؛ المساعدة في توفير البيانات الالزمة لتخطيط ورقابة األصول غير الملموسة، ألغراض التقارير االجتماعية والبيئية -
زيادة درجة الشفافية في القوائم المالية، مما يزيد من درجة االعتماد عليها، من قبل مستخدميها الحاليين والمرتقبين  -

؛ ومتخذي القرارات من داخل وخارج الشركة
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 ؛ تحديد العائد المتوقع من االستثمار في رأس المال الفكري -
 ؛ تحديد القيمة السوقية للشركة -
 ؛ عناصر رأس المال الفكري القابلة للتداول تحديد قيمة -
.المساعدة في تخفيض درجة عدم التأكد والتعقيد والتشابك في التعاون بين الشركات -
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    : اآلثار السلبية لعملية اإلفصاح عن رأس المال الفكري 3-2-2- 
ل الفكري سواء للشركة أو األطراف رغم المنافع العديدة التي تحققها عملية اإلفصاح والتقرير عن رأس الما     

 : المتعاملة معها في مجال عملها، إال أن هناك العديد من اآلثار السلبية المترتبة عنها، وتتمثل هذه اآلثار في
 ؛ الكشف عن بعض المعلومات التي قد تفيد المنافسين، وتلحق الضرر بالمركز التنافسي للشركة -
ير، فيما يتعلق بالقرارات التي تعتمد على قيم عناصر رأس المال الفكري، التي يتم زيادة مسؤولية الشركة اتجاه الغ -

 ؛ التقرير عنها، وخاصة وأن هذا التقييم يتم في ظروف تتسم بعدم التأكد
 ما قد تتحمله الشركة من تكلفة الزمة لتقييم عناصر رأس المال الفكري، وإعداد ونشر القوائم المالية متضمنة تلك  -

  ؛مالقي
 ؛ زيادة مساحة االجتهاد في تقويم المعلومات المرتبطة بالشركة -
ال تحظى عملية اإلفصاح عن رأس المال الفكري في القوائم المالية بالقبول العام، وذلك نظرا الختالف األنظمة  -

.المحاسبية بين الدول
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 : ومناقشتها النتائج -

تائج التالية، والتي تم ترتيبها ومناقشتها حسب األسئلة المطروحة، بهدف تم من خالل دراستنا، الخروج بجملة الن      
 بلوغ أهداف الدراسة حيث أن: 

مجمل السمات التي يتمتع بها رأس المال الفكري، تجعله في قمة الهيكل العملي للشركة، بحيث يمكن من خالله بناء  -
عمال، نظرا لقيامها على مواهب وإمكانات فكرية وبشرية، يتم التي تجعلها رائدة في عالم األ ،شركة تتمتع بكل المؤهالت

وتتجلى أهميته استغاللها بأفضل الموارد المتاحة، لتحقيق التكامل بينها وبين المكونات األخرى لرأس المال الفكري، 
عرفة إلى قيمة، وذلك باعتبار أنه يمكن تحويل الم ،له قيمة األخرى كغيره من األصول الماديةأيضا، لكونه أصبح أصل 

 ؛  يتم قياسها لمعرفة مدى تأثيرها على قيمة الشركة، ومدى مساهمتها في نجاحها
تواجه جملة من  تتعدد طرق قياس راس المال الفكري، نظرا لتنوع العناصر المكونة له، غير أن عملية قياسه محاسبيا، -

س، وعدم وجود معايير محاسبية متفق عليها، التحديات والصعوبات، نظرا لصعوبة تحديد قيمة األصل غير الملمو
 ؛ والمتعلقة أساسا بكيفية التحديد الحقيقي لقيمته

تتم عملية اإلفصاح عن راس المال الفكري محاسبيا، من خالل إدراج الشركة لكل المعلومات المتعلقة به، ضمن  -
حيث تساعد هذه األخيرة في  قة بعملها،مختلف األطراف ذات العالقوائمها وتقاريرها المالية، وذلك قصد توفيرها ل

مدى مساهمة المورد الفكري في تحسين وتطوير الشركة التي يعمل بها، من خالل  تقديمه لخدمات ذات معرفة وأدراك 
 فعالية وكفاءة عالية، تساهم في تطوره وترقيته هذا من جهة، ومن جهة أخرى تحقيق رقي واستمرار الشركة ؛  

من أهمها، تمكين الشركة من تقييم األداء بصفة عامة، ون رأس المال الفكري جملة من األهداف المحاسبة عتحقق  -
، تقديم قوائم وتفارير مالية تحتوي في مضمونها على معلومات مالية مفيدة وأداء مواردها البشرية بصفة خاصة

 شركة.مع ال ملةوالمتعاعلة االف األطرافجة ثقة ردمن  آن يرفع الذي من شانه األمروصادقة، 
 : ةخالصال -

دوره في لنظرا  ،شركةفي أي  الفكري متع بها رأس المالتلكبيرة التي ياوانطالقا مما سبق يمكن القول أن األهمية      
الفكري،  مالهابعملية قياس وتحليل رأسضرورة القيام الشركة على يحتم  ،على قيمتها والرفع من درجة تنافسيتها التأثير

بغرض تقديمها لألطراف  حتى يمكن الحصول على معلومة مفيدة وصادقة المعلومات المتعلقة به،كل عن اإلفصاح و
خصوصا في ظل التي لها مصالح معها، سواء كانت داخلية أو خارجية، وذلك حسب احتياجات كل مستخدم على حدى، 

عتراف بها االفإن وبالتالي ، غير ملموسالنظرة المحاسبية الحديثة، التي تقوم على أساس االعتراف بالمعرفة كأصل 
تخضع للمعالجة المحاسبية كغيرها من األصول األخرى، وذلك وفق جملة من ، يجعلها كأصل من أصول المؤسسة

وذلك ما يستوجب السعي نحو وضع معايير متفق عليها من األسس والمعايير التي تحدد كيفية قياسها واإلفصاح عنها، 
إلفصاح وكيفية عرض المعلومات المتعلقة القياس وا ولين لمهنة المحاسبة، فيما يخص عمليةطرف الممارسين والمزا
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 يتعلق تقليل الفجوة الموجودة بين األنظمة المحاسبية المختلفة، خصوصا فيماو برأس المال الفكري في القوائم المالية،
 سبي دولي، فيما يتعلق بذلك.حيد محابغية الوصول إلى تو رأس المال الفكري،بالمعالجة المحاسبية ل

 مما سبق، يمكننا تقديم التوصيات التالية:و    
 توفير إطار متكامل للمحاسبة عن رأس المال الفكري، من خالل تكثيف مجاالت البحث في هذا المجال ؛ -
 على أساسها في  ضرورة وضع معايير محاسبية تتمتع بالقبول العام من قبل المؤسسات المحاسبية الدولية، لكي يعتمد -

 المحاسبة عن رأس المال الفكري ؛ 
توفير الكفاءات والخبرات المحاسبية، التي من شانها أن تساهم في تحديد جل المقاييس التي تسهل عملية تحديد قيمة  -

 مختلف مكونات رأس المال الفكري، حتى تعكس هذه األخيرة وبشكل سليم الوضعية المالية للشركة ؛ 
برأس المال الفكري كأصل غير ملموس، وذلك بغرض تقليل الفجوة المحاسبية، حول إشكالية االعتراف االعتراف  -

   المحاسبي به، نظرا الختالف أراء مختلف المحاسبين المفكرين حول تحديد طبيعته المحاسبية.
 : المراجعاإلحاالت و -
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