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 رؤية استـراتيجية ملراجعة رأس املال الفكري 
 ودوره في دعم وتـرشيد اتخاذ القرارات لتحقيق امليـزة التنافسية ملنظمات األعمال

»دراسة ميدانية«

د. محمد السيد محمد أبوزيد

 مدرس املحاسبة - قسم املحاسبة 
 معهد راية العالي لإلدارة والتجارة الخارجية

جمهورية مصر العربية 

امللخص 1

تــهــدف هـــذه الـــدراســـة إلـــى اخــتــبــار دور مــراجــعــة رأس املـــال الــفــكــري فــي دعـــم وتـــــرشــيــد اتــخــاذ الـــقـــرارات لتحقيق امليـزة 
)هولدي  الطبية  واملستلزمات  والكيماويات  لــأدويــة  القابضة  الشركة  على  ميدانية  دراســة  األعــمــال،  ملنظمات  التنافسية 
فارما(، وقد استعان الباحث باملنهج الوصفي التحليلي، وذلك باستعراض األدبيات املتعلقة بموضوع الدراسة، كما اعتمد 
على قائمة استقصاء أعدت خصيًصا لتجميع بيانات الدراسة، كما تم االستعانة بأسلوب العينة العشوائية الطبقية، وكان 
حجم العينة 116 مفردة من العامليـن بالشركة قطاع التطبيق، وهي تمثل عدد االستمارات الصحيحة القابلة للتحليل، 
واستخدم البـرنامج اإلحصائي SPSS-V26، وقد أجري التحليل باستخدام األساليب اإلحصائية املناسبة، كأساليب اإلحصاء 
الوصفي، ونماذج االنحدار املتعدد، وقد خلصت الدراسة لعدة نتائج أهمها: أنه ال يوجد إطاًرا مقتـرًحا ملراجعة رأس املال 
ـ في منظمات األعمال في الفقه املحاسبي، كما يوجد أثـر ذو داللــة إحصائية لتطبيق  ـ بشقيه الفكري والتطبيقي  الفكري 
عمليات مراجعة رأس املال الفكري على تـرشيد اتخاذ القرارات بمنظمات األعمال وتحسيـن قدرتها التنافسية، وقد أوصت 
الدراسة بمجموعة من التوصيات منها: العمل على وجود إطاًرا ملراجعة رأس املال الفكري ـ بشقيه الفكري والتطبيقي، ملا له 

من دور في دعم وتـرشيد اتخاذ القرارات لتحقيق امليـزة التنافسية ملنظمات األعمال.

الكلمات املفتاحية: رؤية استـراتيجية، مراجعة رأس املال الفكري، دعم وتـرشيد اتخاذ القرارات، امليـزة التنافسية، منظمات 
األعمال، الشركة القابضة لأدوية والكيماويات واملستلزمات الطبية )هولدي فارما(.

املقدمة
ُيعد رأس املال الفكري مصدًرا لتوليد الثـروة في املنظمات االقتصادية التي تـرغب بالنجاح في بيئة أعمال اليوم، ونجاح 
املنظمات في بيئة املنافسة الحادة أصبح مرهوًنا بقيمة رأس املال الفكري واستـراتيجية إدارته وذلك لدوره الفاعل في تعزيـز 

ميـزتها التنافسية وإيجاد القيمة املضافة.

املــال  ارتــبــط باقتصاديات املعلومات واملعرفة واألصـــول املتولدة داخلًيا وهــو رأس  الــجــدل حــول مصطلح  ولقد كثـر 
الفكري Capital Intellectual وما يقابله من أصول فكرية سواء من ناحية مفهومه ومكوناته، أو من ناحية كيفية قياسه 

والتقريـر عنه بالقوائم املالية للمنظمات التي يتواجد بها.

يتمثل رأس املــال الفكري في »الفرق بيـن القيمة الصافية لأصول امللموسة وقيمتها السوقية«، وصنف رأس املال 
 ،)Siana, 2010: 72( الفكري إلى ثالثة تصنيفات فرعية هي رأس املال البشرى، ورأس املال الهيكلي، ورأس مال العالقات
وقد عرفه أحد الباحثيـن بأنه »رأس مال معرفي ويتمثل في األصول غيـر امللموسة اململوكة للمنظمة واملتعلقة باملعرفة والتي 
يتوقع استخدامها في تحقيق منافع مستمرة وتوليد وتنمية الثـروة« )رزق، 26 :2007(، كما عرفه باحث أخر بأنه »مجموعة 
من األصــول املعرفية املتفردة واملعتمدة على العقول البشرية املبدعة ومتطلبات ونظم العمل والعالقة مع العمالء والتي 
تؤدي إلى اإلنتاج املستمر لأفكار واألساليب الجديدة التي تحقق قيمة مضافة للمنظمة وتدعم قدرتها التنافسية« )مر�سي، 

.)2008: 167-169

 *  تم استالم البحث في ديسمبـر 2021، وقبل للنشر في فبراير 2022، وسيتم نشره في مارس 2025.

DOI: 10.21608/aja.2022.112107.1189 :)معرف الوثائق الرقمي( © املنظمة العربية للتنمية اإلدارية - جامعة الدول العربية، 2025، ص ص 35- 49، 

تهدف هــذه الــدراســة إلــى اختبار دور مراجعة رأس املــال الفكري في دعــم وتـرشيد اتخاذ الــقــرارات لتحقيق امليـزة التنافسية 
ملنظمات األعمال، دراسة ميدانية على الشركة القابضة لأدوية والكيماويات واملستلزمات الطبية )هولدي فارما(، وقد خلصت 
 ملراجعة رأس املال الفكري ـ بشقيه الفكري والتطبيقي ـ في منظمات األعمال 

ً
 مقتـرحا

ً
الدراسة لعدة نتائج أهمها: أنه ال يوجد إطارا

الــقــرارات  تـرشيد اتخاذ  املــال الفكري على  أثـر ذو داللــة إحصائية لتطبيق عمليات مراجعة رأس  في الفقه املحاسبي، كما يوجد 
 ملراجعة 

ً
بمنظمات األعمال وتحسيـن قدرتها التنافسية، وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها: العمل على وجود إطارا

رأس املال الفكري ـ بشقيه الفكري والتطبيقي، ملا له من دور في دعم وتـرشيد اتخاذ القرارات لتحقيق امليـزة التنافسية ملنظمات 
األعمال.
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وتــؤدي إدارة رأس املــال الفكري دوًرا مهًما في جعل األصــول غيـر املادية ميـزة تنافسية؛ من خالل تدعيم اإلمكانيات 
والطاقات البشرية ومساعدتهم على اكتشاف وتدفق إمكانياتهم املحتملة، وحتى يمكن إلدارة رأس املال الفكري املساهمة 
في تحقيق وتدعيم امليـزة التنافسية للمنشأة يجب أن تقوم بإعداد بـرامجها املختلفة في إطار استـراتيجية املنظمة من جهة 

.)Huafang, 2008: 11( ووفق متطلبات عملها من جهة أخرى

ومن ثم فالبد للمنظمة أن تظهر رأس مالها الفكري بامليـزانية، ومن هنا تأتى أهمية وجود إطار فكري ملراجعة رأس 
املال الفكري، حيث أن من أهم الدوافع الداعية إلى تواجد إطار ملراجعة رأس املال الفكري؛ االهتمام املتـزايد واالعتـراف 
بالقيمة السوقية الحقيقية لرأس املال الفكري للمنظمات، ووجود اعتـراف متـزايد بالدور األساس واملهم الذي يلعبه رأس 

املال الفكري في األداء اإلجمالي للمنظمة على صعيد النتائج املادية أو على صعيد املنافسة السوقية.

ولذلك سعي البحث لتقديم إطار مقتـرح ملراجعة رأس املال الفكري للفائدة التي يمكن أن تتحقق من خالل تطبيق 
هــذا اإلطــار املقتـرح بهيكله الفكري بما يشمله من مفاهيم وفــروض ومــبــادئ، وكــذا هيكله التطبيقي بمكوناته من معاييـر 

وأساليب وأدوات، في ظل توافر مقومات تطبيق هذا اإلطار في منظمات األعمال، والذي أثبتته الدراسة امليدانية.

اإلطار النظري والدراسات السابقة

تناول الباحث اإلطار النظري، والدراسات السابقة، كما يلي:

 - بانوراما عن مراجعة رأس املال الفكري بمنظمات األعمال
ً

أول
 فــي ذلك 

ً
اعتنت املحاسبة منذ ظــهــورهــا بتقييم وقــيــاس األصـــول املــاديــة ولــم يكن مفهوم رأس املـــال الــفــكــري مــعــروفــا

الوقت، حيث كان رأس املال املادي هو املسيطر على مفهوم رأس املال خالل الفتـرة السابقة واملمتدة من ظهور الثورة إلى 
العقديـن األخيـريـن من القرن املا�سي، بعدها شهدت املنظمات منافسة شديدة بسبب تالحق االبتكارات واإلبداعات التي 
اشتدت بظهور ثورة التكنولوجيا، ومع زيادة أهمية تكنولوجيا املعلومات واملعرفة ودورهما في خلق الثـروة بـرز مفهوم رأس 

املال الفكري )قدور، 2013: 51(.

ولــم تتعرض معاييـر املــراجــعــة إليــجــاد إطـــار مقتـرح ملــراجــعــة رأس املـــال الــفــكــري؛ لــدعــم الثقة لــدى املستفيديـن من 
القوائم املالية وذلك بعد تمثيلها لجميع األصول بصورة حقيقية وعادلة.

مفهوم )ماهية( رأس املال الفكري في منظمات األعمال 1-

 ما يتجاهل الكثيـر من 
ً
يعتبـر مفهوم رأس املال الفكري وما يقابله من أصول غيـر ملموسة من املفاهيم الحديثة، وغالبا

 إلى رأس املال املادي، وال شك أن االهتمام 
ً
خبـراء التقييم رأس املال الفكري عند تقييم املنظمات؛ ويتجهون بأنظارهم غالبا

باإلفصاح والتقريـر عن رأس املال الفكري سيساعد في زيادة الشفافية وزيادة االهتمام باألصول الفكرية باملنظمات وبالتالي 
سيساعد في دقة التقييم )طالب، 2016: 18-19(.

 للشك أنها أصول بشرية، ولكي نحدد بدقة 
ً
إن تعريف األصل ينطبق على املوارد البشرية في املنظمة بما ال يدع مجاال

مفهوم رأس املال الفكري، يجب تمييـزه عن رأس املال املادي ورأس املال البشري، إذ يتمثل رأس املال املادي في املوارد التي 
تظهر في ميـزانية املنظمة كالعقارات والتجهيـزات واملخزون، بينما يمثل رأس املال البشري املهارات واإلبداعات والخبـرات 
املتـراكمة للعنصر البشري في املنظمة، ومن هنا فإن رأس املال الفكري يشمل رأس املال البشري ويختلف عن رأس املال 

املادي )مراد، 2008: 73-85(.

ويـرى الباحث أنه يمكن تعريف رأس املال الفكري بأنه ما تمتلكه املنظمة من أشخاص لديهم قدرات معرفية تمثل 
مصدر إلهام وابتكار يكون له األهمية في حاضر املنظمة ومستقبلها، وكذا ثقافة املنظمة والنماذج التنظيمية والعمليات 
واإلجراءات، باإلضافة لطبيعة العالقات التي تـربط املنظمة بعمالئها ومورديها ومنافسيها من أجل تحقيق النجاح للمنظمة.

إطار مراجعة رأس املال الفكري بمنظمات األعمال 2-

تأتى أهمية وجــود إطــار فكري ملراجعة رأس املــال الفكري؛ ملا لــرأس املــال الفكري من أهمية كونه يمثل أهم مصادر 
الثـروة ودعائم القوة ألية منظمة اقتصادية، حيث تعتمد عليها منظمات األعمال في إطار منافستها مع املنظمات املثيلة، 

حيث ُيعد رأس املال الفكري مصدًرا لتوليد الثـروة في املنظمات االقتصادية التي تـرغب بالنجاح في بيئة أعمال اليوم.
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مفهوم مراجعة رأس املال الفكريأ- 

توجد أهمية لحساب قيمة رأس املال الفكري واإلفصاح عنها ومراجعتها من خالل فريق مراجعة متكامل؛ للتأكد من 
صحة وسالمة ما تم اإلفصاح عنه في القوائم والتقاريـر املالية للمنظمة، حتى يتم الوقوف على القيمة الفعلية والحقيقية 

لسعر السهم.

وعلى ذلك فإن مفهوم مراجعة رأس املال الفكري يتمثل في توسيع إطار املراجعة التقليدية من خالل الوقوف على 
اآلثار املتـرتبة على عملية املراجعة.

خصائص مراجعة رأس املال الفكري بمنظمات األعمالب- 

التطورات  فــي ظــل  أهــم عناصر نجاحها وتميـزها  أكثـر أصـــول املنظمة أهمية وهــو مــن  الفكري يعتبـر  املـــال  إن رأس 
الحديثة واملتالحقة، كما أنهم أدركــوا أن استمرار نجاح املنظمة يعتمد على قدرتها التنافسية فيما يتعلق بامتالك أصول 

معرفية متميـزة )رأس املال الفكري( وإمكانية االستفادة من تلك األصول في أنشطتها التشغيلية.

افع مراجعة رأس املال الفكري بمنظمات األعمالج-  دو

إن من أهم الدوافع الداعية إلى تواجد إطار فكري ملراجعة رأس املال الفكري هو االهتمام املتـزايد واالعتـراف بالقيمة 
السوقية الحقيقية لــرأس املــال الفكري للمنظمات، ووجــود اعتـراف متـزايد بالدور األســاس واملهم الــذي يلعبه رأس املال 
الفكري في األداء اإلجمالي للمنظمة على صعيد النتائج املادية أو على صعيد املنافسة السوقية، واملراجعة الالزمة للتأكد من 
تقييم املنظمة من أجل تحديد قيمتها الحقيقية في السوق من منظور خارجي، واملراجعة الالزمة للتأكد مما تم تحديده من 

.)Marr Bernard, 2003: 556( مكونات املعرفة الكامنة باملنظمة بهدف إدارتها وتحسيـن أدائها من منظور داخلي

أهداف مراجعة رأس املال الفكري بمنظمات األعمال 3-

من أهداف عمليات املراجعة لعناصر األصول الثابتة أنها تتمثل في التأكد من صحة وسالمة طرق القياس املستخدمة 
نــشــاط املنظمة،  فــي تقييم عناصر األصـــول الثابتة، والــتــأكــد مــن صحة وســالمــة التقاريـر املالية ومـــدي تعبيـرها بــصــدق عــن 
والتأكيد على صحة وسالمة البيانات واملعلومات املالية الواردة بالقوائم املالية واإليضاحات املتممة )طالب، 2016: 22: 24(.

ثانًيا - سلبيات عدم مراجعة رأس املال الفكري بمنظمات األعمال واإلطار املقتـرح

الثابتة تتمثل في عــدم تلبية احتياجات أصحاب  إن املشكالت التي تتـرتب على عــدم مراجعة أحــد عناصر األصــول 
املصالح ومستخدمي القوائم املالية من حاجتهم إلى قوائم مالية ومعلومات ذات ثقة ومصداقية؛ وما يتـرتب على ذلك من 
تجاهل تطويـر كل من عملية القياس واإلفصاح املحاسبي عن رأس املال الفكري ومن ضرورة تأهيل املحاسبيـن واملراجعيـن 

للقيام بذلك على الوجه األكمل.

 مــن قياس رأس املــال الفكري واإلفــصــاح عنه بيـن كافة املنظمات، ومــن ثم 
ً
 عــن وجــود اخــتــالف واضــح فــي كــال

ً
فضال

صعوبة القيام بعملية املراجعة بشكلها املعتاد، والحاجة إلى تأهيل املراجعيـن بالشكل املطلوب واملناسب للقيام بمراجعة 
رأس املال الفكري؛ وبالشكل الذي يمكنهم من مالحظة التغيـرات التي تحدث على األصول غيـر امللموسة من فتـرة ألخرى؛ 
والوقوف بصورة سليمة على تأثيـر ذلك على نتائج أعمال املنظمة ومركزها املالي ومدى الحاجة لإلفصاح التفصيلي عن ذلك 

)شحاته، 2016: 357-356(.

مشاكل وتحديات مراجعة رأس املال الفكري بمنظمات األعمال: 1-

إن وجود بعض القصور واملشكالت في مراجعة رأس املال الفكري ال يجب أن يقودنا لالبتعاد عن البحث إليجاد ووضع 
 وضروري للحكم على صحة وسالمة القوائم 

ً
إطار مقتـرح ملراجعة رأس املال الفكري، خاصة وأن هذا العمل يعتبـر هام جدا

املالية وما تحتويه من معلومات يـرغب مستخدموها في أن تكون ذات مصداقية.

كما اتضح للباحث أيًضا عدم كفاية معاييـر املراجعة في الوفاء باحتياجات مراجع الحسابات عند قيامه بمراجعة 
رأس املــال الــفــكــري؛ حيث ال يوجد معيار يخصها حتى اآلن، األمــر الــذي يعني أن هــذه املعاييـر لــم تتعرض بشكل مباشر 
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إلــى ارتــفــاع املخاطر  يـــؤدي  فــي تقريـره، مما قــد  املـــال الفكري وكيفية إفــصــاح مــراجــع الحسابات عنها  لكيفية مراجعة رأس 
املصاحبة ملراجعة رأس املال الفكري، ومن ثم فهناك أهمية إلصدار معيار ملراجعة رأس املال الفكري؛ يتناول كافة جوانب 

مراجعتها سواء أساليب وإجراءات أو إبداء رأي املراجع عنها في تقريـره أو مسئوليته عنها )صالح وآخرون، 2016: 313(.

مبـررات وأهمية تواجد إطار مقتـرح مراجعة رأس املال الفكري بمنظمات األعمال: 2-

كانت  إذا  مــا  لــلــوقــوف على  أنفسهم  االعــتــمــاد على  يمكنهم  املــالــيــة ال  والــتــقــاريـــــر  للقوائم  املختلفيـن  املستخدميـن  إن 
املــعــلــومــات مــوثــوق بــهــا أم ال؟ وبــالــتــالــي فــإنــهــم يــعــتــمــدون عــلــى رأي متخصصيـن مستقليـن إلضــفــاء الــثــقــة واملــصــداقــيــة على 
املعلومات مثل املراجعيـن األمر الذي يقلل من مخاطرها ويدعم الثقة لدى هؤالء املستخدميـن، ومن ثم كان من الضروري 
إيجاد إطار ملراجعة رأس املال الفكري؛ لبيان ما إذا كانت القوائم املالية تقدم صورة صادقة عنه ومن أنها تظهر القيمة 
الحقيقية للمنظمة؛ وذلك لدعم الثقة لدى كافة األطراف املستفيدة من تلك القوائم، األمر الذي يبـرر أهمية تواجد إطار 

مقتـرح ملراجعة رأس املال الفكري بمنظمات األعمال، وهو ما تهدف إليه هذه الدراسة )لبيب، شحاته، 2013: 14(.

اإلطار املقتـرح ملراجعة رأس املال الفكري بمنظمات األعمال: 3-

ملا لرأس املال الفكري من أهمية كبيـرة داخل منظمات األعمال، فإن أهمية مراجعة رأس املال الفكري تتـزايد بشكل 
البيانات ملنظمات األعــمــال؛ وهــو ما  لــأطــراف املستفيدة من هــذه  الــقــرارات  تـرشد اتخاذ  كبيـر لتوفيـر بيانات ومعلومات 

يحاول الباحث اقتـراحه من خالل هذه الدراسة وذلك لوضع إطار متكامل ملراجعة رأس املال الفكري بمنظمات األعمال.

حيث تناول الباحث الهيكل الفكري املقتـرح لهذا اإلطار من مفاهيم تتمثل في السلوك األخالقي )املنهي( واالستقالل والحياد 
والعناية املهنية الواجبة وأدلــة اإلثبات والعرض الصادق والــعــادل، وفــروض تتمثل فيما يتعلق باملعاييـر الشخصية ومــا يتعلق 
بمعاييـر العمل امليداني وما يتعلق بمعاييـر التقريـر، حيث سيتم تناول فرض توافر تأهيل خاص للمراجع وفرض حياد املراجعة 
وااللــتـــــزام بامليثاق املنهي في املمارسة وفــرض عــدم التأكد من قبل أطــراف عديدة وفــرض توافر هيكل متكامل للرقابة الداخلية 
وفرض املصداقية والتأكيد املناسب في محتويات تقريـر املراجع، مبادئ مرتبطة بـركن الفحص والتقييم؛ كمبدأ تكامل اإلدراك 
ومبدأ الشمول في مدى الفحص االختياري في ضوء األهمية النسبية ومبدأ املوضوعية في الفحص ومبدأ فحص مدى الكفاية 

اإلنسانية، ومبادئ مرتبطة بـركن التقريـر؛ كمبدأ االتصال ومبدأ اإلفصاح ومبدأ اإلنصاف ومبدأ السببية )الناغي، 2007: 27(.

كما يتناول الباحث الهيكل التطبيقي املقتـرح لهذا اإلطار من معاييـر؛ ومنها ما هو شخ�سي وما هو متعلق بالعمل امليداني 
ومنها ما هو متعلق بإعداد التقريـر، وأساليب وأدوات وهي تمثل مجموعة من الوسائل املتعارف عليها في مجال املراجعة؛ والتي 
تكفل القيام بعمليتي الفحص والتقريـر بما يمكن املراجع من إبداء رأيه عن نتائج األحداث التي تمت في املنظمة، أما إجراءات 
أثناء  املــراجــع  يتبعها  التي  الخطوات  األعــمــال فتمثل  بمنظمات  الفكري  املــال  املقتـرح ملراجعة رأس  لــإلطــار  التطبيقي  الهيكل 
تطبيقه األساليب بهدف تحقيق الهدف من استخدام األسلوب على أكمل وجه؛ بهدف إثبات الدقة في الحسابات والقوائم 

املالية؛ فهي تعكس تصرفات وممارسات محددة يجب أدائها لتحقيق النشاط وتنفيذه )العشماوي، غريب، 2013: 87-90(.

وفي النهاية يتم تناول أهــداف ومتطلبات وألية تطبيق اإلطــار املقتـرح والــذي يهدف إلى زيــادة ودعــم الثقة في التقاريـر 
والــقــوائــم املــالــيــة الــتــي يــتــم مــراجــعــتــهــا؛ التــخــاذ الـــقـــرارات املــالــيــة السليمة عــن املــنــظــمــة ســــواء بــواســطــة اإلدارة أو بــواســطــة 
األشخاص الخارجييـن املعنييـن واملبنية على بيانات ومعلومات تم مراجعتها؛ وتوفيـر معلومات موثوقة ملساعدة اإلدارة في 
التخطيط والرقابة على استخدام املوارد البشرية بصورة أكثـر فاعلية، وعلى ذلك فهناك أهمية كبيـرة ملراجعة املعلومات 
األخرى املرافقة للقوائم املالية الذي تم مراجعتها والذي يمكن أن يكون منها ما يتعلق بـرأس املال الفكري، في أنها تـزيد من 

ثقة ودرجة اعتماد مستخدمي القوائم املالية في تلك املعلومات )شحاته، 2016: 13-21(.

البحوث والدراسات السابقة

قــام الباحث باستعراض الــدراســات والبحوث السابقة والــتــي تــوافــرت فــي األدب املحاسبي ســواء فــي مــراجــع عربية أو 
أجنبية أو على شبكة اإلنترنت، والتي اهتمت ســواء بمراجعة رأس املــال الفكري بصفة خاصة أو قياسه واإلفــصــاح عنه 
بصفة عامة، باعتبار أن ذلك مهم إلظهار القوائم والحسابات الختامية ملنظمات األعمال على حقيقتها وبالصورة التي يثق 
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في بياناتها ومعلوماتها كل مستخدميها سواًء الداخلييـن أو الخارجييـن، وذلك للوقوف على ما توصل إليه الباحثون في هذه 
الدراسات من نتائج وتوصيات يمكن االستفادة بها في تناول موضوع البحث ولبيان مدى اتفاقها أو اختالفها معه، وللتعرف 
عد في نفس الوقت دوافع قوية وراء اختيار موضوع البحث 

ُ
على نواحي القصور والثغرات التي اعتـرت تلك الدراسات، والتي ت

وتأكيًدا على قاعدة البدء من حيث انتهى اآلخرون.

ونظًرا لتطبيق البحث بشكله املتكامل على إحدى منظمات األعمال، فقد استدعى ذلك الباحث تـرتيب تلك الدراسات 
تـرتيًبا زمنًيا من األقدم لأحدث، وذلك على النحو التالي:

  The Influence of Board Size on Intellectual Capital Disclosure by« بعنوان )Abeysekera, 2010( دراسة
Kenyan Listed Firms«: هدفت الدراسة إلى فحص حجم اإلفصاح عن رأس املال الفكري في مجلس إدارات املنظمات فـي 
لــأوراق املاليــة لأعــوام 2003-2002، وتناولــت الدراســة اإلفــصاح عــن رأس املــال الفكـري مـن خـالل ثالثـة  ســوق نيـروبــي 
أثـر حجم  في فحص  الــدراســة  البـشري، وتمثلت مشكلة  املـال  الخـارجي ورأس  املـال  الـداخلي ورأس  املـال  مكونـات هـي رأس 
مجلس اإلدارة في املنظمات على اإلفـصاح عـن رأس املـال الفكري، واعتمدت الدراسة على تحليل عدد 52 منظمة، وتوصلت 
 
ً
الدراسة إلى نتائج منهـا، أن املنظمـات التي تفصح عن رأس مـال داخلـي ورأس مـال استـراتيجي بـشكل أكبـر وأكثـر تفـصيال

يكـون بهـا مجلـس إدارة أكبـر.

دراسة )Fethi Calisir et al., 2010( بعنوان »Intellectual Capital in the Quoted Turkish ITC Sector«: هـدفت 
فـي  االتـصاالت  شـركات  فـي  املعلومـات  تكنولوجيـا  ملقارنـة  الفكريـة  لأصـول  املـضافة  القيمـة  معامـل  تطبيـق  إلـى  الدراسـة 
بورصـة إسطنبول مـن حيـث كفـاءة رأس املـال الفكـري، البحـث فـي معامـل القيمــة املــضافة لأصــول الفكريــة وتــأثيـر مكوناتــه 
علــى أداء الــشركة، واعتمــدت الدراســة علــى أســلوب االنحـدار املتعـدد للتعـرف علـى املتغيـرات التـي تـسهم بـشكل كبيـر فـي 
مـن  ومكوناتـه  الفكريـة  لأصـول  املـضافة  القيمـة  معامـل  لحـساب  الالزمـة  البيانـات  علـى  الحـصول  تـم  وقـد  الـشركة،  أداء 
املـال  رأس  كفـاءة  منهـا،  نتـائج  إلـى  الــدراســـــة  وتوصـلت  للـشركات،  العموميـة  وامليـزانيـات   ،2005-2007 الـسنوية  التقـاريـر 
البشري أعلى نسبًيا من كفاءة رأس املــال الهيكلي، في عام 2007، كانت شركة تـركسل الشركة األكثـر كفـاءة فـي التقيـيم 
علـى أسـاس معامـل القيمـة املـضافة وشـركتي بيلجيـسيار وبالستككارت األقـل كفـاءة، تعــد كفــاءة رأس املــال البــشري أعلــى 
تــأثيـًرا مــن العوامــل األخــرى كنفــوذ الــشركة، حجــم الــشركة، توقــع الربحيـة بـشكل جيـد، باإلضـافة إلـى أن كفـاءة رأس املـال 
املـستثمر تعتبـر مؤشـًرا إيجابًيـا علـى كـل مـن اإلنتاجية والعائـد علـى حقـوق املـساهميـن ومحـدًدا مـن القيمـة الـسوقية وحجـم 
 لكفاءة رأس املال الفكري، وضع استـراتيجيات لتحسيـن أداء 

ً
ITC بقياس أدائها وفقا الـشركة، وأوصــت الدراسة شركات 

شركاتها، يـرى الباحـث أن الدراسـة هـدفت إلـى البحـث فـي معامـل القيمـة املـضافة لأصـول الفكريـة وتـأثيـر مكوناته على أداء 
 من كفاءة رأس املال الهيكلي.

ً
شركات االتصاالت ببورصـة إسطنبول، وتوصـلت إلـى أن كفـاءة رأس املـال البـشري أعلى نسبيا

  Invested Resource, Competitive Intellectual Capital and Corporate« بعنوان )Cheng et al., 2010( دراسة
أسـلوب  باستخدام  تحديـده  الـــــشــركــات،  أداء  علـى  الفكـري  املـــــال  رأس  أثـــــر  تحديـد  إلـــــى  الــدراســـــة  هـدفت   :»Performance
املـدخالت واملخرجـات العمليـة، بيـان الوسـائل امللموسـة لقياسـه، وتنبـع أهميـة الدراسـة مـن تقـديم وسـائل ملموسة لتحديد 
كمي لرأس املال الفكري، وقد تمثلت مـشكلة الدراسـة فـي إمكانيـة تحديـد أسـلوب لقيـاس رأس املال الفكري كمًيا، واعتمدت 
الدراسة على نموذج املـسار الهيكلـي للبيانـات املاليـة لتحليـل عالقـة إنـشاء القيمــة بمكونــات رأس املــال الفكــري، وتحديــد 
املـال  رأس  بـيـن  إيجابيـة  هنـاك عالقـة  أن  منهـا،  نتـائج  إلـى  الــدراســة  وتوصــلت  الــشركة.  أداء  علــى  املتـرتبــة  العرضــية  اآلثــار 
الفكـري وأداء الـشركة، وتعتبـر القـدرة علـى االبتكار وعمليات اإلصالح الركيـزة األساسـية فـي أداء الـشركة، يمكـن للـشركة 
تحـسيـن أدائهـا مـن خـالل القيمة املضافة لرأس املال البشري، ويـرى الباحـث أن الدراسـة أوضـحت عالقـة مكونـات رأس املـال 

الفكـري بتحقيـق القيمـة وتحديـد أثـر ذلــك علــى أداء الــشركة.

دراســــة )الــجــمــهــودي، 2017( بــعــنــوان »الــتــعــرف عــلــى املـــحـــددات املــمــيـــــزة ملــســتــوى اإلفـــصـــاح عــن رأس املـــال الفكري 
باستخدام تحليل التمايـز: دراسة تطبيقية على الشركات املصرية«: يهدف هذا البحث إلى التعرف على املحددات املميـزة 
للشركات التي تقدم مستوى عالي من اإلفصاح عن معلومات رأس املال الفكري، عن الشركات التي تقدم مستوى إفصاح 
منخفض عن معلومات رأس املال الفكري في بيئة األعمال املصرية وتحليل مدى مساهمة تلك املحددات في اإلفصاح عن 
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معلومات رأس املــال الفكري، وتحديد املــحــددات األكثـر تمييـًزا ملستوى اإلفــصــاح عن معلومات رأس املــال الفكري، وقد 
توصلت الدراسة إلى انخفاض مستوى اإلفصاح املحاسبي عن معلومات رأس املال الفكري في عينة الدراسة، كما توصلت 
الــدراســة إلــى وجــود عالقة تمييـزية موجبة وذات داللــة معنوية بيـن كل من عمر الشركة وحجم مجلس اإلدارة والسيولة 
وحجم الشركة ونــوع الصناعة وحجم مكتب املراجعة وبيـن مستوى اإلفصاح املحاسبي عن رأس املــال الفكري، بينما ال 

 من الرافعة املالية والنمو وازدواجية دور املديـر التنفيذي.
ً
توجد عالقة تمييـزية مع كال

دراسة )شرف، 2018( بعنوان »أثـر مستوى اإلفصاح عن رأس املال الفكري على األداء املالي للشركة: دراسة تطبيقية 
إلــى اختبار العالقة بيـن مستوى اإلفــصــاح عن رأس املــال الفكري  الــدراســة  على الشركات املقيدة بالبورصة املصرية«: تهدف 
واألداء املالي، ومدى تأثـر هذه العالقة باختالف حجم الشركة، وهيكل امللكية، ونوع القطاع الذي تنتمي إليه الشركة، وتوصلت 
الــدراســة إلــى وجــود تأثيـر إيجابي معنوي ملستوى اإلفــصــاح عــن رأس املــال الفكري على األداء املــالــي فــي بيئة املــمــارســة العملية 
املصرية، كما توصلت إلى أن كل من متغيـر حجم الشركة وهيكل امللكية كان لكل منهما تأثيـر سلبي غيـر معنوي على العالقة 

محل الدراسة، بينما متغيـر نوع القطاع الذي تنتمي إليه الشركة له تأثيـر معنوي على العالقة محل الدراسة.

دراسة )فودة، 2019( بعنوان »أثـر مستوى اإلفصاح عن معلومات رأس املال الفكري على القيمة السوقية للشركة 
مع دراســة تطبيقية في بيئة األعمال املصرية«: تهدف هذا الدراسة إلى بيان أثـر مستوى اإلفصاح املحاسبي عن معلومات 
رأس املال الفكري على القيمة السوقية للشركة في بيئة األعمال املصرية، وقد توصلت نتائج تحليل االنحدار إلى وجود أثـر 

إيجابي ذو داللة إحصائية لإلفصاح املحاسبي عن معلومات رأس املال الفكري على القيمة السوقية للشركة.

دراسة )توفيق، 2019( بعنوان »أثـر اإلفصاح عن مراحل رأس املال الفكري على قيمة الشركة: دراسة تطبيقية على 
الشركات املقيدة بالبورصة املصرية«: تهدف الدراسة إلى تحليل رأس املــال الفكري من حيث مفهومه ومكوناته وعالقاته 
وعملياته داخل وخارج الشركات، والذي يتم اإلفصاح عنه بالتقاريـر املالية السنوية وتقاريـر االستدامة، ومواقع اإلنتـرنت 
للشركات، مع التـركيـز على العالقة بيـن مكوناته وعالقاته ضمن هذه اإلفصاحات املختلفة، كما تهدف الدراسة إلى تحليل 
واختبار العالقة بيـن مراحل االستثمار في رأس املال الفكري عبـر عملية خلق رأس املال الفكري وقيمة الشركة، وقد توصلت 
الدراسة إلى انخفاض مستوى اإلفصاح عن رأس املال الفكري وتدنى مستوى الوعي في بيئة األعمال املصرية بأهمية القياس 
واإلفصاح عن رأس املال الفكري، كما اتضح وجود عالقة طردية معنوية بيـن القيمة السوقية للشركة واإلفصاح عن رأس 

املال البشري.

الــعــالقــات على القيمة السوقية للشركة«: تهدف هذه  بعنوان »أثـــــر اإلفــصــاح عــن رأس مــال   )2019 دراســـة )رزق، 
بالبورصة  املــقــيــدة  القيمة السوقية للشركات املساهمة  الــعــالقــات على  مــال  أثـــــر اإلفــصــاح عــن رأس  إلــى تحديد  الــدراســة 
املصرية، وتوصلت الدراسة إلى أن اإلفصاح عن رأس مال العالقات يؤثـر تأثيـًرا إيجابًيا على القيمة السوقية للشركات، كما 
أن مفهوم قيمة الشركة يجب أن يعكس املبلغ املعادل لها ككل، أي ال يقتصر على األصول اململوكة لها فقط ولكن يشمل 
 البيئة الداخلية للشركة بما فيها من عالقات داخلية بيـن األفراد والعامليـن وكذلك البيئة الخارجية لها بما تشمله من 

ً
أيضا

عالقات مع املورديـن والوكالء والعمالء وغيـرهم من أصحاب املصالح.

  Voluntary Intellectual Capital Disclosure and Earnings Forecast« بعنوان )Hatane et al., 2021( دراسة
دور  فــي  الـــدراســـة  هـــذه  تبحث   :»in Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle’s Pharmaceuticals Sector
اإلفصاح عن رأس املال الفكري )ICD( في التنبؤ باألرباح من قبل املحلليـن في صناعة األدوية في البلدان الناشئة، وال سيما 
الــدراســة تحديًدا في دور كل مكون من مكونات التصنيف الدولي لأمراض في  في إندونيسيا وماليـزيا وتايالند. تبحث هــذه 
توقعات املحلليـن، والتي تتكون من أخطاء األرباح املتوقعة، واالنحراف املعياري لأرباح املتوقعة وتوصيات املحلليـن، تشيـر 
النتائج إلى أن املكونات الثالثة للتصنيف الدولي لأمراض، وهي اإلفصاح عن رأس املال البشري )HCD(، واإلفصاح الهيكلي 
عن رأس املال )SCD( واإلفصاح عن رأس املال العالئقي )RCD(، تؤثـر بشكل ضئيل على متوسط توصيات إجماع املحلليـن 
وتشتت توقعات أرباح املحلليـن. ومع ذلك، تظهر النتائج تأثيـًرا سلبًيا كبيـًرا لإلفصاح عن رأس املال العالئقي )RCD( على 

خطأ توقعات أرباح املحلليـن. في املقابل، فإن HCD وSCD لهما تأثيـر ضئيل.

النقال  الــهــاتــف  التنافسية ملتعاملي  املــيـــــزة  فــي تحسيـن  الــزبــائــنــي  املـــال  بــعــنــوان »تــأثــيـــــر رأس   )2021 دراســــة )فــــودى، 
النقال  الهاتف  ملتعاملي  التنافسية  امليـزة  تحسيـن  فــي  الزبائني  املـــال  رأس  أثـــــر  التعرف على  إلــى  الــدراســة  تــهــدف  باملسيلة«: 
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باملسيلة، إلى جانب درجة اهتمامها بـرأس املال العالئقي وامليـزة التنافسية، وقد توصلت النتائج إلى أنه يوجد اهتمام لدى 
متعاملي الهاتف النقال محل الدراسة بـرأس مال الزبون بدرجة مقبولة، أن املتعامليـن محل الدراسة تولي اهتماًما بكل من 

العالقة مع الزبائن واملورديـن، كما أنها تقوم بالتحالفات االستـراتيجية مع األطراف التي من شأنها زيادة القيمة.

  Intellectual Capital Reporting and Mandatory Adoption« بعنوان )Kulshrestha & Patro, 2021( دراسة
of Post-IFRS: An Empirical Analysis Using Computational Linguistic Tools«: تهدف الدراسة إلى اإلبالغ عن األدلة 
التجريبية على تأثيـر التبني اإللزامي للمعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر املالية )IFRS( في الهند على إعداد التقاريـر الطوعية 
املستخدمة  املصطلح  تـرجيح  تأثيـر مخططات  أيــًضــا  الــدراســة  تختبـر  الصلة.  ذات  وقيمته   )ICR( الفكري  املـــال  رأس  عــن 
لدراسات استـرجاع املعلومات في مجال ICR، تضيف الدراسة بقوة إلى الزخم لصالح معيار رسمي ICR لتحسيـن جودته، 
 بالغ األهمية. تنذر الدراسة 

ً
واستعادة مالءمته لقيمته، وتسهيل اتخاذ قرارات أكثـر فاعلية حيث يكون تقييم الشركة مدخال

الشركات بعدم إجراء إفصاحات ذات جودة رديئة لتجنب أداء األسهم دون املستوى األمثل، تلقي الدراسة الضوء على تأثيـر 
اعتماد ما بعد IFRS على ICR في الهند. تحدد الدراسة تأثيـر مخططات تـرجيح املصطلح، املستخدمة في الدراسات اللغوية، 
في مجال التعرف على اللغة اإلنجليـزية )ICR( وتضيف إلــى األدبــيــات من خــالل شــرح أحــد األسباب الحاسمة لالنقسام في 

.ICR اتجاهات

  Voluntary Disclosure and Intellectual Capital: How CEOs Mobilise« بعنوان )Albertini et al., 2021( دراسة
 :»Discretionary Accounting Narratives to Account for Value Creation Stemming from Intellectual Capital
يهدف هذا البحث إلى املساهمة في املناقشة الحالية التي تقودها هيئات املحاسبة الدولية حول سرديات رأس املال الفكري. 
قبل وضــع معيار، تتمثل الخطوة األولــيــة فــي تسليط الــضــوء على مــصــادر قيمة مكونات رأس املـــال الــفــكــري. الــهــدف مــن هذه 
الورقة االستكشافية هو املساهمة في املناقشة من خالل اقتـراح وصف مفصل وتصنيف لرأس املال الفكري بناًء على تحليل 
اإلفصاحات السردية املحاسبية التقديـرية في خطابات الرئيس التنفيذي، وتتمثل املساهمة الرئيسية للبحث في وصف تفصيلي 
ملكونات رأس املال الفكري التي يعتبـرها الرؤساء التنفيذيون في صميم نماذج شركاتهم لخلق القيمة. كان رأس املال البشري 
والبيئي كمجاالت  الرقمي  املــال  رأس  يقدمون  التنفيذييـن  الــرؤســاء  لكن  السابق،  التصنيف  بموجب  بالفعل  ا 

ً
مألوف والعميل 

للفرص أو املخاطر في سردهم التقديـري.

  Accounting for Intangibles and Intellectual« بعنوان   )Garanina; Hussinki & Dumay, 2021( دراســة 
Capital: A Literature Review from 2000 to 2020«: تقدم هذه املقالة نتائج مراجعة منهجية لأدبيات حول األصول 
غيـر امللموسة ورأس املــال الفكري )IC( مع التـركيـز على املقاالت املنشورة في أفضل 20 مجلة محاسبية بيـن عامي 2000 
و2020. نجد أن منحة املحاسبة في أمريكا الشمالية خــالل هــذه الفتـرة ركــزت بشكل أسا�سي على األصــول غيـر امللموسة 
القابلة للتحديد وكيف تظهر هذه في امليـزانية العمومية. تم إيالء قدر أقل من االهتمام لقضايا اإلدارة وIC، على الرغم من 
أن هذه القضايا أكثـر شيوًعا في أدبيات املحاسبة األوروبية واألستـرالية. من خالل تقييم التطورات واالتجاهات الحديثة، 

تهدف هذه املساهمة إلى تحديد السبل الواعدة للمساعي البحثية املستقبلية.

وباستقراء الدراسات السابقة اتضح للباحث أن هناك نواحي اتفاق ونواحي اختالف بيـن هذه الدراسة البحثية وبيـن 
البحوث والدراسات البحثية السابقة يمكن بيانها فيما يلي:

نواحي التفاق

هناك نواحي التفاق هذه الدراسة البحثية مع الدراسات والبحوث السابقة نوجزها فيما يلي:

اهتمام بعض هذه البحوث والــدراســات بإظهار رأس املــال الفكري بالقوائم املالية بصورة عادلة تعكس حقيقة - 
وصدق الوضع املالي للمنظمة.

اهتمام بعض البحوث والــدراســات باقتـراح نموذج ملراجعة رأس املــال الفكري؛ ملساعدة املنظمات في الحصول - 
الــذي يعمل كوسيلة لتقييم مدى  نــمــوذج املراجعة  القائمة على املعرفة واقــتـــــراح  على تصور دقيق عــن أصولها 

جودة تحديد األصول واستـراتيجيات األعمال التنظيمية لتلبية األهداف واالستـراتيجيات.

بــاإلفـــــصــاح عــن رأس املـــــال الفكـري مـن خـــــالل ثالثـة مكونـات هـي رأس املـال -  اهــتــمــام بعض الــبــحــوث والـــدراســـات 
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الـداخلي ورأس املـال الخـارجي ورأس املـال البـشري، وهـدفت تلك الدراسات إلـى بيـان حجـم اإلفـصاح عـن رأس املال 
الفكري في إدارات املنظمات في األسواق.

نواحي الختالف

هناك نواحي اختالف بيـن الدراسة البحثية والدراسات والبحوث السابقة نوجزها فيما يلي:

معظم البحوث والدراسات اهتمت باإلفصاح عن مكونات رأس املال الفكري لم تتعرض بصورة كبيـرة ملوضوع - 
مراجعة رأس املال الفكري.

 ملراجعة رأس املال - 
ً
هناك ندرة شديدة للغاية في الكتابات املحاسبية حيث لم تتناول وتقتـرح وضع إطاًرا متكامال

الفكري، ومن ثم فإن هذا البحث يختلف عن الدراسات السابقة بمحاولة وضع إطار مقتـرح ملراجعة رأس املال 
الفكري من خالل تناول أهداف هذا اإلطار ومتطلبات تطبيقه والهيكل الفكري والتطبيقي له.

وبنظرة متأنية لكل من نواحي االتفاق واالختالف بيـن البحث محل الدراسة والبحوث والدراسات السابقة؛ نجد أن 
 ملراجعة رأس املال الفكري يؤدى تطبيقه إلى استقرار ونمو وزيادة قيمة 

ً
 متكامال

ً
الفجوة البحثية تمثلت في عدم وجود إطارا

الشركات، وهو أمر في غاية األهمية والحيوية، وهذا ما سيتم تناوله في البحث موضوع الدراسة.

مشكلة الدراسة

تقوم وظيفة القياس في املحاسبة على بديهية أن ما يمكن قياسه يمكن االعتـراف به، فقد فرضت على طبيعة األعمال 
 وإرشــادات معاييـر املحاسبة املطبقة في 

ً
 عاما

ً
عناصر غيـر مالية ال يمكن قياسها في ظل املبادئ املحاسبية املقبولة قبوال

 على القيم الواردة بالقوائم املالية وبالتالي التأثيـر على قرارات مستخدمي تلك القوائم.
ً
 إيجابيا

ً
مصر ولها تأثيـرا

تبـرز العديد من املشكالت  املــال الفكري، تلك العناصر  القياس واإلفــصــاح عن عناصر رأس  بـرزت مشكلة  ولذلك 
ومهارة  ومعرفة  خبـرة  على  بــنــاًء  إيـراداتها  توليد  على  املنظمات  تعتمد  حيث  ملموسة؛  وغيـر  مالية  غيـر  عناصر  باعتبارها 
وقدرات وإبداعات عامليها في ظل مدي إدراكهم وفهمهم لعمالء املنظمات التي يعملون بها، ومن هنا بـرزت مشكلة البحث في 

كيفية قياس عناصر رأس املال الفكري بهذه املنشآت من خالل نموذج قياس يتالءم مع طبيعة عمل تلك املنظمات.

ومن ثم فإن مشكلة البحث تتمثل في عدم وجود إطار متكامل ملراجعة رأس املال الفكري بكافة أبعاده ومتغيـراته في 
منظمات األعمال، حيث تبيـن إغفال الكثيـر من املنشآت ملفهوم وأهمية رأس املال الفكري باعتباره املــورد املهم املؤثـر في 
تحقيق كفاءة وقيمه عالية للمنشآت الصناعية؛ وفي عدم إمكانية تحديد األثـر الناتج عن هذا اإلغفال الــذي يجعل من 

القوائم املالية املنشورة مجرد بيانات غيـر معبـرة بصورة دقيقة عن املركز املالي للمنظمة.

ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤاليـن التالييـن:

هل يمكن وضع إطار متكامل ملراجعة رأس املال الفكري يؤدي إلى زيادة كفاءة وفاعلية منظمات األعمال ويؤدي 1- 
إلى زيادة قدرتها التنافسية؟

هل يمكن اختبار اإلطار املقتـرح ملراجعة رأس املال الفكري ملنظمات األعمال بالشكل الذي يؤدي إلى دعم وتـرشيد 2- 
اتخاذ القرارات لتحقيق امليـزة التنافسية، وإمكانية تطبيق هذا اإلطار املقتـرح في الواقع العملي؟

أهداف الدراسة

فــي اقتـراح إطــار متكامل ملراجعة رأس املــال الفكري فــي منظمات األعــمــال ويمكن تبويب هذا  يتمثل هــدف الــدراســة 
الهدف إلى هدفيـن فرعييـن هما على التوالي:

بيان دور مراجعة رأس املال الفكري في زيادة دعم وتـرشيد اتخاذ القرارات لتحقيق امليـزة التنافسية ملنظمات األعمال.1- 

إجــــراء دراســــة مــيــدانــيــة لــلــوقــوف عــلــى إمــكــانــيــة تطبيق اإلطــــار املــقــتـــــرح ملــراجــعــة رأس املـــال الــفــكــري عملًيا بــإحــدى 2- 
منظمات األعمال.



املجلة العربية لإلدارة، مج 45، ع 1 )تحت النشر(- مارس )آذار( 2025

43

أهمية الدراسة
األهمية العلمية للدراسة 1-

بيانات ومعلومات موثوقة  املالية ملنشآت األعــمــال على حقيقتها؛ وتوفيـر  القوائم  الــدراســة من ضــرورة إظهار  تنبع أهمية 
تساعد في تـرشيد اتخاذ القرارات لأطراف املستفيدة من هذه البيانات ملنظمات األعمال؛ مما يتطلب أهمية وفائدة هذه املراجعة.

األهمية العملية للدراسة 2-

تأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية بيان مفهوم رأس املال الفكري باعتباره املورد غيـر امللموس الذي يساهم بالرفع 
التنافسية على مختلف األصــعــدة املحلية والعاملية، ومــن أهمية  امليـزة  لها  من قيمة وكــفــاءة املنظمات الصناعية ويحقق 

قياس وتحديد رأس املال الفكري واإلفصاح عنه إن أمكن وفق آليات اإلفصاح املحاسبي املمكنة.

ويكتسب موضوع رأس املال الفكري أهمية متـزايدة اليوم باعتباره النشاطات أو العمليات التي تساعد على اكتشاف 
وتدعيم تدفق القدرات املعرفية والتنظيمية لأفراد، وتمكنهم هذه القدرات من إنتاج منتجات جديدة للمنظمة، ومن ثم 
توسيع حصتها السوقية من جهة؛ وتعظيم نقاط قوتها من جهة أخرى، وتكسبها ميـزة تنافسية تميـزها عن غيـرها لتفادي 

املنافسة الشديدة.

 
ً
ومن هنا تتـزايد أهمية مراجعة رأس املــال الفكري باعتباره أحد العناصر الحيوية لنجاح منظمات األعمال، فضال

عن إظهار بنود القوائم املالية ملنشآت األعمال على حقيقتها؛ ولتوفيـر بيانات ومعلومات موثوقة تساعد في تـرشيد اتخاذ 
القرارات لأطراف املستفيدة من هذه البيانات ملنظمات األعمال؛ مما يتطلب أهمية وفائدة هذه املراجعة، خاصة وأنه ال 

يوجد إطار متكامل لهذه املراجعة.

فروض الدراسة
في ضوء طبيعة الدراسة وأهميتها وأهدافها، فإن فروضها تتمثل في اآلتي:

الفرض البحثي األول: »يوجد إطاًرا مقتـرًحا ملراجعة رأس املال الفكري - بشقيه الفكري والتطبيقي - في منظمات - 
األعمال في الفقه املحاسبي«.

الفرض البحثي الثاني: »يوجد أثـر ذو داللــة إحصائية لتطبيق عمليات مراجعة رأس املــال الفكري على تـرشيد - 
اتخاذ القرارات بمنظمات األعمال وتحسيـن قدرتها التنافسية«.

تصميم الدراسة

منهجية الدراسة

في ضوء طبيعة الدراسة وأهميتها وأهدافها وفروضها وحدودها وكذلك الخطة املقتـرحة للدراسة، فإن منهج الدراسة 
املستخدم هو املنهج العلمي املتكامل بشقيه )االستنباطي واالستقرائي(.

ومن ثم تعتمد هذه الدراسة على املزج بيـن املنهج االستقرائي واملنهج االستنباطي وذلك من خالل أسلوب الدراسة 
النظرية والدراسة امليدانية وذلك كما يلي:

أساليب جمع البيانات 1-

يعتمد الباحث على املنهج االســتــقــرائــي بــهــدف اســتــقــراء جــوانــب املشكلة محل الــدراســة، واســتــعــراض وتحليل نتائج 
 في ذلك على املراجع والدوريات املهتمة بموضوع الدراسة، حيث يقوم الباحث بصياغة اإلطار 

ً
الدراسات السابقة معتمدا

النظري ملراجعة رأس املال الفكري وأثـر ذلك على وضع نموذج ملراجعته.

مجتمع الدراسة والعينة 2-

يعتمد الباحث في إجــراء هذه الدراسة على قائمة االستقصاء التي تم توزيعها على منظمات األعمال محل التطبيق 
 عن قيام الباحث باختبار اإلطار املقتـرح ملراجعة رأس املال الفكري بشقيه 

ً
، فضال

ً
وذلك بهدف اختبار فروض البحث علميا
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النتائج لبيان مدى صحتها من عدمه، والخروج بنتائج  )النظري والتطبيقي(، والهدف اختبارات فــروض الدراسة وتحليل 
لــأدويــة بصفة  القابضة  التطبيق على إحــدى الشركات  النظرية والتطبيقية، حيث سيتم  الــدراســة  وتوصيات مــن خــالل 
أساسية وهي الشركة القابضة لأدوية والكيماويات واملستلزمات الطبية )هولدي فارما(، واستهدف الباحث العامليـن ذوي 

الصلة بموضوع الدراسة والبالغ عددهم 165 موظف.

وتمثل حجم العينة والتي بلغ عددها )n= 116( حسب جدول حساب حجم العينة بمعرفة حجم مجتمع الدراسة.

وقــد اعتمد الــبــاحــث فــي تجميع بــيــانــات الــدراســة املــيــدانــيــة مــن مــصــادرهــا األولــيــة على قائمة االســتــقــصــاء، حيث قام 
بإعدادها لغرض هذا البحث، بحيث شملت مجموعة من العبارات، واعتمدت على مقياس ليكرت الخما�سي لقياس كل ُبعد 
من األبعاد الفرعية الخاصة بمتغيـرات الدراسة، وقام الباحث بتحليل هذه البيانات بما أمكنه من اختبار صحة أو خطأ 

فروض البحث والتوصل إلى النتائج، وتقوم هذه املرحلة من الدراسة 
عــلــى الـــدراســـة املــيــدانــيــة ملــيــدان الــبــحــث، بــاإلضــافــة إلـــى اســتــطــالع آراء 
وأفكار عينة من الشركة القابضة لأدوية والكيماويات واملستلزمات 
الطبية )هولدي فارما(، ومعرفة رغباتهم واتجاهاتهم والعناصر الغيـر 
مرضية التي تواجههم وانطباعاتهم واقتـراحاتهم وذلك توطئة الختبار 

فروض دراسة.

اختبار صدق أداة الدراسة 3-

تـــم عــمــل الــتــحــلــيــل اإلحـــصـــائـــي بــاســتــخــدام الــحــزمــة اإلحــصــائــيــة 
املتمثلة في عــدد من األساليب اإلحصائية املتفقة مع أهــداف البحث 
وفروضه، وهي اختبار ثبات املقياس وذلك للتأكد من الثبات وصدق 
الــعــبــارات املــســتــخــدمــة فــي مــقــايــيــس الــبــحــث وذلــــك بــاســتــخــدام معامل 
ألفا كورنباخ Alpha Crompach ويتمثل هذا املقياس في إعطاء قيمة 
تتـراوح بيـن صفر: 1، وكلما اقتـربت هذه القيمة من الواحد دلت على 
وجـــود ثــبــات فــي اســتــمــارة االســتــقــصــاء وكــلــمــا اقــتـــــربــت هـــذه القيمة من 
الصفر فإن ذلك يدل على عدم وجود ثبات، وكانت قيم معامل الثبات 

مقبولة للعينة )خطاب، 2017: 111(.

وقـــد اتــضــح ثــبــات وصــــدق املــقــيــاس املــســتــخــدم، ولــوصــف عينة 
الـــدراســـة مـــن الــشــركــة الــقــابــضــة لـــأدويـــة والــكــيــمــاويــات واملــســتــلــزمــات 

الطبية )هولدي فارما( من خالل الجدول رقم )1(.

كما يعرض جــدول رقــم )2( اإلحــصــاء الوصفي ملتغيـرات وأبعاد 
الـــدراســـة لقائمة اســتــقــصــاء الــشــركــة الــقــابــضــة لــأدويــة والــكــيــمــاويــات 

واملستلزمات الطبية )هولدي فارما(.

ــبــــحــــث  الــ ــــة  ــنـ ــ ــيـ ــ عـ أن  ــــح  ــتـــــضـ ــ يـ
املتمثلة في بعض العامليـن بالشركة 
ــــة والـــكـــيـــمـــاويـــات  ــــأدويــ الـــقـــابـــضـــة لــ
واملــــســــتــــلــــزمــــات الــــطــــبــــيــــة )هـــــولـــــدي 
)تــطــبــيــق عمليات  فــي  فـــارمـــا( تعتقد 
مراجعة رأس املــال الــفــكــري( كأحد 
ــــراتــــيــــجــــيــــات الــــتــــي يـــنـــبـــغـــي أن  ـــ االســــتــ
ــمــــال، حيث  تــتــبــنــاهــا مــنــظــمــات األعــ
مـــتـــوســـطـــات اآلراء  ــاع  ــ ــفـ ــ ارتـ يــــالحــــظ 
ــــور والـــــــــــذي يــمــثــل  ـــحــ ــ حــــــــول هــــــــذا املـ

جدول رقم )1( 
وصف عينة الدراسة 
وصف عينة الدراسة بالشركة القابضة 

لألدوية والكيماويات واملستلزمات 
)n= 116( )الطبية )هولدي فارما

النسبة العدد
%

العمر

1210.3أقل من 40 سنة
6858.6من 40 إلى أقل من 50 سنة

3631.0من 50 سنة فأكثـر
116100.0إجمالي

املؤهل 
العلمي

1210.3بكالوريوس
6152.6دبلومة دراسات عليا

4337.1دراسات عليا ماجستيـر/دكتوراه
116100.0إجمالي

املسمى 
الوظيفي

86.9عضو مجلس إدارة
2824.1عصو لجنة مراجعة

108.6رئيس قطاع
7060.3مديـر عام

116100.0إجمالي

النوع
8371.6ذكر
3328.4أنثى

116100.0إجمالي

مدة 
الخبـرة

2521.6أقل من 15 سنة
6757.8من 15 إلى أقل من 30 سنة

2420.7من 30 سنة فأكثـر
116100.0إجمالي

جدول رقم )2( 
اإلحصاء الوصفي ملتغيـرات وأبعاد الدراسة بقائمة الستقصاء 

وسط العناصر
حسابي

انحراف 
معياري

معامل 
الختالف

تـرتيب 
اآلراء

4.36.65114.932تطبيق عمليات مراجعة رأس املال الفكرياألول
4.41.58913.361دعم وتـرشيد اتخاذ القرارات لتحقيق امليـزة التنافسيةالثاني

دور علماء وممتنهي املحاسبة واملراجعة بشأن مراجعة 1
رأس املال الفكري

4.34.665
15.323

4.46.60113.481كفاءة وفاعلية منظمات األعمال وتحسيـن قدرتها التنافسية2
تـرشيد اتخاذ القرارات لأطراف املستفيدة من 3

البيانات املالية ملنظمات األعمال
4.44.577

12.992



املجلة العربية لإلدارة، مج 45، ع 1 )تحت النشر(- مارس )آذار( 2025

45

الــدراســة، والــذي يبلغ )4.36( وبانحراف معياري بلغ )0.651( وبمعامل اختالف )14.93( أي أن  املتغيـر املستقل في هــذه 
 وتميل إلى أن تكون موافق تماًما، وتمثل نسبة التوافق واالتساق لهذا املحور 

ً
معظم اآلراء تتـراوح بيـن موافق وموافق تماما

بيـن اآلراء نسبة )85.07 %( من إجمالي عينة الدراسة من العامليـن بالشركة القابضة لأدوية والكيماويات واملستلزمات 
الطبية )هولدي فارما(.

القابضة لأدوية والكيماويات واملستلزمات الطبية )هولدي فارما(  كما يتضح أن عينة البحث املتمثلة في الشركة 
تعتقد في )دعم وتـرشيد اتخاذ القرارات لتحقيق امليـزة التنافسية( والذي يمثل املتغيـر التابع في هذه الدراسة كأحد ثمار 
)تطبيق عمليات مراجعة رأس املــال الــفــكــري(، حيث يالحظ ارتــفــاع متوسطات اآلراء حــول أبــعــاد هــذا املــحــور والـــذي يبلغ 
 
ً
تماما بيـن موافق ومــوافــق  تتـراوح  اآلراء  أن معظم  أي   )13.36( بلغ )0.589( وبمعامل اختالف  وبانحراف معياري   )4.41(

، وتمثل نسبة التوافق واالتساق لهذا املحور بيـن اآلراء نسبة )86.64 %( من إجمالي عينة 
ً
وتميل إلى أن تكون موافق تماما

الدراسة من العامليـن بالشركة القابضة لأدوية والكيماويات واملستلزمات الطبية )هولدي فارما(.

ا وتوافًقا بيـن متغيـري 
ً
أما دعم وتـرشيد اتخاذ القرارات لتحقيق امليـزة التنافسية )املتغيـر التابع( كان األعلى اتساق

الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة من العامليـن بالشركة القابضة لأدوية والكيماويات واملستلزمات الطبية )هولدي 
فارما(.

أثـر ذو داللــة إحصائية لتطبيق عمليات مراجعة رأس املــال الفكري على دعــم وتـرشيد  وباختبار الفرض »ال يوجد 
اتخاذ القرارات لتحقيق امليـزة التنافسية«، تم استخدام االنحدار البسيط.

5 %، وبلغت قيمة معامل التحديد لفئة عينة  اتضح معنوية معامل االنــحــدار والحد الثابت عند مستوى معنوية 
املستقل  املتغيـر  أن  يــدل على  مما   )0.186( فــارمــا(  )هــولــدي  الطبية  واملستلزمات  والكيماويات  لــأدويــة  القابضة  الشركة 
)تطبيق عمليات مراجعة رأس املال الفكري( يفسر 18.6 % من التغيـرات التي تحدث في املتغيـر التابع )متوسط آراء العينة 

حول كفاءة وفاعلية منظمات األعمال وتحسيـن قدرتها التنافسية(.

كما اتضح أن إشارة معامالت االنحدار موجبة مما يدل على وجود عالقة طردية بيـن )تطبيق عمليات مراجعة رأس 
املال الفكري ـ املتغيـر املستقل( و)كفاءة وفاعلية منظمات األعمال وتحسيـن قدرتها التنافسية( كأحد أبعاد املتغيـر التابع 
)دعم وتـرشيد اتخاذ القرارات لتحقيق امليـزة التنافسية( في القطاعات محل الدراسة يؤدي ذلك إلى زيادة الكفاءة والفاعلية 

وتـرشيد اتخاذ القرارات.

األمر الذي يتضح معه صحة الفرض البحثي الثاني:

الــقــرارات بمنظمات  تـرشيد اتخاذ  املــال الفكري على  أثـر ذو داللــة إحصائية لتطبيق عمليات مراجعة رأس  »يوجد 
األعمال وتحسيـن قدرتها التنافسية«

الخالصة والنتائج
 مــن رأس املــال الفكري للمنظمات هــو رأس املــال البشري؛ الــذي يبـرز بشكل واضــح فــي املنظمات 1- 

ً
 مهما

ً
إن جـــزءا

املعرفية وليس من السهل قياس وتحديد هذا الجزء من رأس املال.

إن البيانات املحاسبية واملالية التقليدية لم تعد كافية لقياس أداء املنظمات حيث أن األداء يتأثـر بصورة متـزايدة 2- 
باألصول املعرفية، ومن ثم فاملحاسبة عن املوارد البشرية تعمل على توفيـر معلومات هامة ومفيدة لكل األطراف 

املهتمة باالستثمار في املنظمة.

ينعكس قياس رأس املال البشري واإلفصاح عنه على تعظيم الداللة والقيمة للتقاريـر املحاسبية الداخلية لتكون 3- 
أصدق تعبيـر عن واقع املنظمة، وأكثـر موضوعية وشمولية.

عدم قياس تكلفة االستثمار في املوارد البشرية وإظهارها في القوائم املالية يؤدي إلى ظهور معظم بنود قائمة املركز 4- 
املالي، وحساب األربــاح، والخسائر بصورة غيـر عادلة، وبالتالي تعكس نتائج أقل فائدة فيما لو اعتبـرت املــوارد 
كأصول وعرضت في القوائم املالية بقيمتها الحقيقية التي قدمتها املنظمة لغرض االستقطاب والتوجيه والتدريب.
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رفــض الــفــرض البحثي األول »يــوجــد إطـــاًرا مقتـرًحا ملراجعة رأس املــال الفكري - بشقيه الفكري والتطبيقي - في 5- 
منظمات األعمال في الفقه املحاسبي«.

املــال الفكري على 6-  أثـر ذو داللــة إحصائية لتطبيق عمليات مراجعة رأس  الــثــانــي: »يــوجــد  البحثي  الــفــرض  قبول 
تـرشيد اتخاذ القرارات بمنظمات األعمال وتحسيـن قدرتها التنافسية«.

التوصيات
العمل على وجــود إطــاًرا ملراجعة رأس املــال الفكري - بشقيه الفكري والتطبيقي - ملا له من دور في دعم وتـرشيد 1- 

اتخاذ القرارات لتحقيق امليـزة التنافسية ملنظمات األعمال.

 في قائمة الدخل وذلك العتماد العديد من 2- 
ً
مراعاة أن يتم عرض املصروفات اإلدارية للمنظمة بشكل أكثـر تفصيال

طرق قياس رأس املال الفكري على هذه التفاصيل.

ضرورة إلزام الشركات املقيدة بالبورصة بإصدار قائمة خامسة تختص بعناصر رأس املال الفكري.3- 

إن رأس املال الفكري أصل ويجب إدراجه ضمن األصول املتداولة في امليـزانية حتى تعبـر عن حقيقة املركز املالي 4- 
للمنشأة وحتى ال يكون هناك صافي ربح مضلل.

الــســنــوي، كما 5-  النمو  أســاس سنوي لتحديد مستوى  الفكري ومكوناته على  الــشــركــات أن تحدد رأس مالها  على 
يتوجب عليها تحديد أوزان دقيقة ملساهمة العناصر املختلفة في تكويـن رأس مالها الفكري.

دود ومجال الدراسة وتوصيات البحوث املستقبلية

في ضوء طبيعة الدراسة وأهميتها وأهدافها وفروضها لم يتعرض الباحث إلى اآلتي:

الدراسة التفصيلية للمحاسبة عن أبعاد ونماذج رأس املال الفكري في منظمات األعمال.1- 

لــن يطبق اإلطـــار املقتـرح ملــراجــعــة رأس املـــال الــفــكــري فــي الــقــطــاع الحكومي والـــوحـــدات اإلداريــــة الحكومية وعلى 2- 
مستوي الدولة.

لن يتم تطبيق هذا اإلطار على املستوى القومي أو مستوى الدولة.3- 

وعلى ذلك يو�سي الباحث بإجراء البحوث املستقبلية في هذا الشأن.
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 ABSTRACT

This study aims to test the role of intellectual capital review in supporting and rationalizing deci-
sion-making to achieve the competitive advantage of business organizations, a field study on the Holding 
Company for Pharmaceuticals, Chemicals and Medical Supplies )Holdi Pharma(. It was based on a survey 
list specially prepared to collect the study data, and the stratified random sampling method was used, and 
the sample size was 116 employees in the company’s application sector, which represents the number of 
correct forms that can be analyzed, and the statistical program SPSS-V26 was used, and the analysis was 
conducted using statistical methods appropriate, such as descriptive statistics methods, and multiple re-
gression models>

The study concluded several results, the most important of which are: there is no proposed framework 
for reviewing intellectual capital - both intellectual and applied - in business organizations in accounting 
jurisprudence, and there is a statistically significant effect for the application of intellectual capital audits on 
rationalizing decision-making in business organizations and improving their competitiveness.

The study recommended a set of recommendations, including: No existence of a framework for re-
viewing intellectual capital, both intellectual and practical, because of its role in supporting and rationaliz-
ing decision-making to achieve the competitive advantage of business organizations.

Keywords: Strategic Vision, Review of Intellectual Capital, Support and Rationalization of Deci-
sion-Making, Competitive Advantage, Business Organizations, Holding Company for Pharmaceuticals, 
Chemicals and Medical Appliances )Holdi Pharma(.




