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 الملخص 
التعرف على واقع رأس المال الفكري )رأس المال البشري، رأس المال  إلىهدفت الدراسة 

المالي )العائد على األصول، العائد على حقوق  األداءوأثره على الهيكلي، رأس مال العالقات( 
القيمة الدفترية( في البنوك المدرجة في  إلىالقيمة السوقية نسبة الملكية، العائد على السهم، 

بورصة فلسطين، ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الكمي. 
( بنوك وهي: 6وتكون مجتمع الدراسة من البنوك المدرجة في بورصة فلسطين والبالغ عددها )

المي العربي، بنك االستثمار، بنك القدس، بنك فلسطين، البنك اإلسالمي الفلسطيني، البنك اإلس
البنك الوطني. واستخدم الباحث تحليل محتوى القوائم المالية للبنوك عينة الدراسة باستخدام و 

 مجموعة من النتائج كما يلي: إلى( وبعد تحليل البيانات توصلت الدراسة E-Views) برنامج
مؤشراته في البنوك المدرجة في بورصة اليوجد أثر لرأس المال البشري على األداء المالي ب .1

 .فلسطين
يوجد أثر لرأس المال الهيكلي على مؤشرات االداء المالي المتمثلة في العائد على حقوق  .2

الملكية والقيمة السوقية الى القيمة الدفترية واليوجد أثر لذلك في باقي المؤشرات في البنوك 
 المدرجة في بورصة فلسطين 

لعالقات على مؤشرات االداء المالي المتمثلة في العائد على حقوق يوجد أثر لرأس مال ا .3
يوجد أثر لذلك في باقي المؤشرات في البنوك المدرجة في  الملكية والعائد على السهم  وال

 بورصة فلسطين.

لباحث مجموعة من التوصيات أهمها:وفي ضوء نتائج الدراسة، قدم ا  
 ةاإلقتصاديالمالي للمؤسسات  األداءزيادة االهتمام برأس المال الفكري لما له من دور في  .1

 والمالية والتجارية.
 األداءوأثره على  رأس المال البشري بضرورة اهتمام البنوك المدرجة في بورصة فلسطين  .2

 المالي فيها.
على البنوك المدرجة في بورصة فلسطين االفصاح عن رأس المال الفكري بمكوناته المختلفة  .3

 المالية. التقاريربطريقة مالئمة لتقديم معلومات مفيدة لمستخدمي 
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Abstract 
This study aimed at identifying the impact of intellectual capital 

(human capital, structural capital and relational capital) on financial 

performance (return on assets, return on equity, earning per share and 

market value to book value) in banks listed on Palestine Exchange. The 

researcher used analytical descriptive approach and quantitive approach 

to achieve this aim of the study. The population of the study consisted of 

all banks listed on Palestine Exchange  (Bank of Palestine, Islamic Arab 

Bank, Islamic Palestinian Bank, Bank of Investment, Quds Bank and 

The National Bank). The researcher used financial statements content 

analysis of the banks using (E-Views) program.  

Based on the analysis of data, the results of the study were as follows: 

1. There is no effect for human capital on financial performance in banks 

listed on Palestine Exchange. 

2. There is an effect for structural capital on financial performance 

indicators (return on equity and market value to book value) and no 

effect for structural capital on other financial performance indicators 

in banks listed on Palestine Exchange. 

3. There is an effect for relational capital on financial performance 

indicators (return on equity and earning per share) and no effect for 

structural capital on other financial performance indicators in banks 

listed on Palestine Exchange  

In the light of the study results, the study recommendations were as 

follows: 

1. Increasing interest in intellectual capital because of its role in the 

financial performance of economic, financial and commercial 

organizations. 

2. The banks listed on the Stock Exchange in Palestine should pay 

attention to relational capital and its impact on financial performance. 

3. The banks listed on the Stock Exchange in Palestine should clarify 

intellectual capital components to provide useful information for 

financial reports users. 
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 إهـــــــــــــــــداء
والدي حفظه هللا ورعاه  ،،، إلىمن علمني معنى الحياة وبذل روحه لراحتنا ....  إ ىل  
والدتي الكريمة ... أطال هللا في عمرها   إلىمن قال فيها رسول هللا " الجنة تحت أقدامها"  إلى
،،، 
أخواني و أخواتي وأزواجهم و أبناؤهم األعزاء  .... سراج حياتي  ،،، إلى  
أعمامي و أخوالي وعائلتي وأبناؤهم الكرام ... عزوتي وشموخي  ،،، إلى  
أصحابي وأصدقائي و زمالئي في الداخل والخارج  ... عنوان الحياة  الجميلة  ،،، إلى  
من نعيش برحيق عمرهم ... أسرانا اإلبطال  ،،، إلى  
عطرنا الفواح في بالدنا ..... أرواح شهداؤنا وقادتنا الكرام جميعًا  ،،، إلى  
سطين ،،،بلدتي الحبيبة ... بيت الهيا  ... ووطني الغالي...  فل إلىو   
كل من دعا لي في ظهر الغيب ،،، إلىو   
كل من يفرح لفرحي... ويسعد لنجاحي  ،،، إلىو   

 إليهم جميعًا .... أُهدي هذا العمل
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 تقديرشكر و 
ه على نعمه التي ال تعد وال ونشكر  سلطانه،الحمد هلل كما يليق بجالل وجهه وعظيم 

واآلخرين وعلى آله  والسالم على سيدنا محمد نبي هذه األمة وقدوة األولين ، والصالةتحصى
"ال يشكر هللا من ال يشكر  وانطالًقا من قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وصحبه أجمعين

 ".الناس
هذا الصرح العلمي الشامخ  الجامعة اإلسالمية إلىبداية اتقدم بخالص الشكر والتقدير 

اإلقتصاد والعلوم كما أتقدم بالشكر الجزيل لكلية  ،ناصر فرحاتاألستاذ الدكتور  ممثلًة برئيسها
قسم  إلىكما وأتقدم بالشكر الجزيل  ،محمد مقداداألستاذ الدكتور  بعميدهاممثلة  اإلدارية

المحاسبة ممثاًل برئيسه الدكتور محمد العشي، أشكر هللا العلي القدير الذي من علي بالصبر 
تمام هذه الدراسة وأتقدم بالشكر واالمتنان ألستاذَي الدكتور سالم عبد هللا حلس والتوفيق إل

اإلرشاد والمساعدة، جهدًا في تقديم النصح و  إلشراف على هذه الدراسة والذي لم يّدخرلتفضله با
 بين الفينة واألخرى.  فأنا مدين له على تواضعه الجم وتوجيهاته
و  لجنة المناقشة األستاذ الدكتور جبر إبراهيم الداعور كما أتقدم بالشكر الجزيل لعضوي 

 اللذان سيسهما في رفع سوية هذه الدراسة لتكون على هذه الصورة.  محمد مروان العشيالدكتور 
وال يفوتني أن أشكر والدي العزيز الدكتور خالد عبد الدايم على ما قدمه من مساعدة 

شكر الجزيل لوالدتي على ما تحملته من عناء ومشقة وتوجيهات إلتمام هذه الدراسة، وأتقدم بال
 جعل هللا ذلك في ميزان حسناتها.

وأخيرًا أشكر كل من بذل جهدا، وأعانني على اتمام هذا العمل وإخراجه في هذا الشكل 
، فإن كان كذلك  محمد بشير البحري  األستاذخص بالذكر أو الذي آمل أن أكون قد ُوفقت فيه 

 العفو والغفران. لىاكان غير ذلك فمني ومن الشيطان وأسأله تعفهو بفضل هللا وإن 
                الباحث

عبد الدايممحمد ديب خالد  ساجد   
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 الفصل األول
 للدراسةاإلطار العام 

 :Introduction مقدمة

الشديدة  والديناميكية بالتغيير تتسم بيئة إلى األعمال منظمات يشهد العصر الحالي انتقال
ه المنظمات والشركات وأن العصر الذي تعيش بل بها، التحكم المنظمات على صعوبة خلق مما

 الحادة والمنافسة المعاصر، واإلنتاج والعولمة، المعرفة اقتصاد عصر هو اوالمؤسسات حالي
كان  األحداث هذه فرضتها التي للضغوطات ونتيجة تصاالت. واإل المعلومات نظم في والثورة

 المعرفة على وتركز مرنة، تكون  جديدة تنظيمية أنماط نحو التحول ضرورة المنظمات على
في العصر و القيمة.   توليد في الفكري  المال رأس يسمى ما أو الملموسة األصول غير وعلى

مثل رأس المال البشري وعالقات  ،الجديد، أصبحت موارد رأس المال الفكري  اإلقتصادي
امل األساسي في الحفاظ على الميزة التنافسية وخلق عأهم عوامل نجاح األعمال والمن العمالء، 

  .قيمة للشركات
رأس المال الفكري هو امتالك المعرفة، والخبرة، والمهارات، والعالقات الجيدة، ويعد 

من عدة  رأس المال الفكري  ويتكون  والتي تمنح المؤسسات ميزة تنافسية ،التكنولوجيةوالقدرات 
رأس المال البشري ورأس المال الهيكلي المكون من العمالء والعمليات وقواعد  مكونات منها
 (.Edvinsson & Malone, 2012) المات التجارية واألنظمةالبيانات والع

إذ أنه يساعد  ةاإلقتصاديالمالي أهمية كبيرة في جميع النظم والوحدات  األداءويحتل 
الحالي مع  األداءأصحاب المصالح على اتخاذ قراراتهم كما يساعد الشركات على مقارنة 

السابق فهو عملية انتقاد تحليل شامل للخطط واالهداف واستخدام الموارد واستغاللها أفضل 
 & Poisterتحقيق االهداف والخطط المرسومة ) إلىاستغالل وبأعلى كفاءة بحيث يؤدي 

Streib, 2015, p 46.) 

عمال االقتصاد واالتشكل المصارف والمؤسسات المالية لبنة أساسية ومهمة في بناء و 
 اإلقتصاديله دور كبير في عملية التطوير  الفلسطيني في فلسطين إذ أن القطاع المصرفي

ويعطي وذلك ألنه يعتبر األداة التي من خاللها تطبق الدولة نظامها النقدي وسياساتها المالية 
ويتجلى هذا الدور  اإلقتصاديالقطاع المصرفي في فلسطين مؤشرا رئيسيًا على حيوية الوضع 

ئتمانية المباشرة من خالل ما تقدمه من خدمات مصرفية متعددة ومتنوعة ومن التسهيالت اإل
والمالية والتجارية )شاهين،  ةاإلقتصاديوغير المباشرة والتي تساعد في عملية تنشيط العمليات 

 (.م2009
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 :of the Study  Statement مشكلة الدراسة

 خالل من تنافسية، امزاي كسب إلى المنظمات تسعى المنافسة، شديدة بيئة ظل في
 ،ةالبشري دار المو  لدى والعقلية الفكرية المهارات إدارة في الميزة تحقيق أو قيمة للعميل، إضافة
 وتكمن أهمية رأس المال الفكري في كونه أصالً  لديها، ةوالطاقات البشري اإلمكانيات وتدعيم

غير ملموس يتمثل بامتالك الخبرات والتجارب والتقنيات والكفاءات في الشركات وهو مستقبل 
كما يعد سالحًا في عالم التطور بما فيه من قوة  .الشركة التي تسعى للنجاح على المدى الطويل

ة حقيقية تضمن للشركة بقاءها واستمرارها وامتالك الشركة لرأس المال الفكري يعد ميزة تنافسي
من خالل ما يقدمه من معرفة ويمكن للشركة استثمار هذه المعرفة لتحسين أدائها المالي فهو 

 طالبنتاجيتها )إسهامات فكرية تساعد الشركة على زيادة إمعرفة فريدة وغير متاحة تقدم 
 (.12ص م، 2006والعبادي، 

ونات رأس تتجلى مشكلة الدراسة في أهمية رأس المال الفكري والتعرف على واقع مك
المالي فيها حيث  األداءعلى ذلك  وأثرالمال الفكري في هذه المؤسسات وكذلك طرق قياسه 

 في يسهم اً موجود بوصفه الفكري  المال لرأس البنوك امتالك( أن م2017أكدت دراسة فنغش )
كدت دراسة أكما  المالي األداء على اً ايجابي ينعكس والذي تأثيراً  األكثر التنافسية الميزة تحقيق

( ان جميع مكونات رأس المال الفكري )رأس Winarso & Park, 2015وبارك ) وينارسو
المالي للبنوك  األداءالمال البشري ورأس مال الزبائن ورأس المال الهيكلي( تؤثر ايجابيًا على 

( أن هناك عالقة ذات داللة Arslan and Zaman, 2014مان )اوز  أرسالنوتوصلت دراسة 
 المالي في قطاعي الغاز والنفط. األداءس المال الفكري و أيجابية بين توافر مكونات ر إ احصائية

وقد جاءت الحاجة الى الدراسة الحالية انطالقًا من أن رأس المال الفكري يتمثل في القدرة 
المتعلقة العقلية لدى فئة معينة من الموارد البشرية ممثلة في الكفاءات القادرة على توليد االفكار 

بالتطوير الخالق واالستراتيجي لألنظمة واألنشطة والعمليات واالستراتيجيات لما يضمن للمنظمة 
 تحقيق أهدافها والتأثير االيجابي على األداء المالي للمنظمات.

طار تحديد أهمية االهتمام برأس المال الفكري ونظرًا لندرة الدراسات التي تناولت إوفي 
من منظور المحاسبة جاءت هذه الدراسة للتعرف على واقع رأس المال رأس المال الفكري 

 المالي في هذه البنوك. األداءالفكري في البنوك المدرجة في بورصة فلسطين وأثر ذلك على 
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 :Study Questions أسئلة الدراسة

 جابة عن السؤال الرئيس التالي:تتحدد مشكلة الدراسة في اإل
 في البنوك المدرجة في بورصة فلسطين؟المالي  األداءعلى رأس المال الفكري  أثرما 

 ويتفرع عنه االسئلة الفرعية التالية:
 المالي في البنوك المدرجة في بورصة فلسطين؟ األداءما أثر رأس المال البشري على  .1
 سطين؟المالي في البنوك المدرجة في بورصة فل األداءما أثر رأس المال الهيكلي على  .2
 المالي في البنوك المدرجة في بورصة فلسطين؟ األداءما أثر رأس مال العالقات على  .3

 :Study Significance أهمية الدراسة

 تنبع أهمية الدراسة مما يلي:
تنبع أهمية الدراسة من أهمية موضوع رأس المال الفكري بوصفه أحد الموضوعات الحديثة  .1

 للبنوك. ةاإلقتصاديلما له من دور في تحقيق القيمة 
مساعدة إدارة البنوك في تقييم رأس المال الفكري وإدراك أهميته كعنصر رئيس في تحسين  .2

 المالي فيها وخلق القيمة للزبائن. األداء
إدارة البنوك على فهم العالقة التي تربط مكونات رأس المال الفكري  فيمساعدة القائمين  .3

 المالي للبنوك. األداءوادارتها بشكل فاعل مما يعزز من جودة 
توفير فرصة أكبر لكي تقف البنوك على الصورة الحقيقية لرأس المال الفكري والتعرف على  .4

 المالي فيها. األداءبتحسين  أثر ذلك
برامج والخطط لتطوير رأس المال الفكري وتوضيح أهمية االستثمار المساعدة في وضع ال .5

 المالي للبنوك. األداءرتقاء بمستوى في هذه األصول بهدف اإل
فتح آفاق البحث العلمي أمام الباحثين إلجراء المزيد من الدراسات التي تسلط الضوء على  .6

انتباه القائمين على االقتصاد تطوير أداء عمل البنوك ولفت أثر رأس المال الفكري على 
الوطني ورجال األعمال إلى أهمية الدور الذي يلعبه رأس المال الفكري في تنمية قطاع 

 .البنوك
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 :Study Objectives هداف الدراسةأ

 تتمثل أهداف الدراسة فيما يلي:
 طين.التحقق من مدى توافر مكونات رأس المال الفكري في البنوك المدرجة في بورصة فلس .1
المالي في البنوك المدرجة في بورصة  األداءزيادة الوعي بأهمية رأس المال الفكري و  .2

 فلسطين.
المالي في البنوك المدرجة في بورصة  األداءالتعرف على أثر رأس المال البشري على  .3

 فلسطين.
المالي في البنوك المدرجة في بورصة  األداءالتعرف على أثر رأس المال الهيكلي على  .4

 فلسطين.
المالي في البنوك المدرجة في بورصة  األداءالتعرف على أثر رأس مال العالقات على  .5

 فلسطين.

 :Study Hypothesis فرضيات الدراسة

 في ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها يمكن صياغة الفرضيات التالية:
المالي في البنوك المدرجة في  األداءالبشري و بين رأس المال  دال احصائياً  يوجد أثر .1

 بورصة فلسطين.
المالي في البنوك المدرجة في  األداءبين رأس المال الهيكلي و يوجد أثر دال احصائيًا  .2

 بورصة فلسطين.
المالي في البنوك المدرجة في  األداءبين رأس مال العالقات و يوجد أثر دال احصائيًا  .3

 بورصة فلسطين.

 ر البنوك المدرجة في بورصة فلسطين عينة للدارسة :مبررات إختيا

 قام الباحث باختيار البنوك المدرجة في بورصة فلسطين لألسباب التالية:
 بشكل خاصيشكل القطاع المصرفي بشكل عام والبنوك المدرجة في بورصة فلسطين  .1

 . فلسطينمحور العملية اإلقتصادية والعمود الفقري في 
 التي تحتاجها الدراسة متوفرة في القوائم المالية للبنوك بشكل واضح .البيانات المالية  .2
 سهولة الحصول على البيانات كون قوائمها المالية منشورة . .3
 الشفافية والوضوح في العمل حتى يثم إرضاء الجمهور . .4
 القوائم المالية للبنوك لها معايير موحدة. .5
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 :Study Terminology مصطلحات الدراسة

 :Intellectual Capital المال الفكري رأس  -
هو مجموعة من االصول المعرفية المتفردة والمعتمدة على العقول البشرية المبدعة 

ساليب االنتاج المستمر لألفكار واأل إلىونظم العمل والعالقة مع العمالء والتي تؤدي  تومتطلبا
 (.22ص م،2010ية )مرسي، الجديدة التي تحقق قيمة مضافة للمنظمة وتدعم قدرتها التنافس

 :Human Capital رأس المال البشري  -
بداع هو عبارة عن مزيج من عناصر المعرفة المتعلقة بالمهارات وتراكم الخبرات واإل

بتكار ومقدرة أفراد المنشأة على أداء مهامهم ويعتبر راس المال البشري غير قابل للملكية من واإل
 (.168ص م،2009وتريكي،  ،قبل المنشأة )روابح

 :Structural Capital رأس المال الهيكلي -
داء عملهم ويتمثل في البنية التحتية أهو أي شيء في المنظمة يدعم العاملين في 

جزاء المادية للحاسبات والبرمجيات والداعمة للعاملين ويتضمن االشياء التقليدية كالبنايات واأل
 (.150ص م، 2008)عطية،  والعمليات وبراءة االختراع والعالمات التجارية

 :Relational Capital رأس مال العالقات -
يشتمل على جميع العالقات التي تربط المنظمة بأصحاب المصالح لديها مثل الموردين 

التي تقيمها المنظمة  اإلستراتيجيةوالجهات الحكومية والمستثمرين والزبائن والتحالفات 
(Mazlan, 2005, p9.) 
 :Financial Performance المالي األداء -

هداف المرسومة من هو قدرة المنظمة على تحقيق النتائج التي تتطابق مع الخطط واأل
 ةاإلقتصاديستغالل األمثل للموارد المتاحة للمنظمة وهو نشاط لتحقيق أهداف الوحدة خالل اإل

 (.15ص م،2012من خالل استخدام الموارد المتاحة أفضل استخدام )رزيقة، 
 :Palestine Stock فلسطين بورصة -

كشركة  م1995فلسطين" في العام  ةبورص“المالية تأسست شركة سوق فلسطين لألوراق 
. وفي مطلع شباط من العام م1997شباط  18مساهمة خاصة، لتبدأ أولى جلسات التداول في 

شركة مساهمة عامة تجاوبًا مع قواعد  إلىكان التطور الهام في مسيرة السوق وتحولها  م2010
أطلقت السوق عن هويتها المؤسساتية الجديدة  م2010الحوكمة الرشيدة والشفافية. وفي أيلول 
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بورصة ) لها لتصبح "بورصة فلسطين" عالمتها التجارية متخذة من "فلسطين الفرص" شعاراً 
 (.فلسطين

 :Study Limitations حدود الدراسة

وأثره على واقع رأس المال الفكري تحدد الدراسة الحالية في التعرف على : تالحد الموضوعي .1
 .المالي في البنوك المدرجة في بورصة فلسطين األداء

 تطبيق الدراسة على البنوك المدرجة في بورصة فلسطين. تم: الحد المكاني .2
-2018من العام الدراسي  تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي األول تم: الحد الزماني .3

2019. 

 :Study variables متغيرات الدراسة

: رأس المال الفكري بمكوناته )راس المال Independent Variable المتغير المستقل .1
 البشري، رأس المال الهيكلي، رأس مال العالقات(.

 المالي. األداء: Dependent Variable المتغير التابع .2
                 المتغيرات المستقلة                                                     المتغير التابع                                        

 
                

                                                                              
 
 
 

 

 : متغيرات الدراسة(1.1)شكل 

 إعداد الباحثر: االمصد

 رأس المال الهيكلي

 رأس المال البشري 

 رأس مال العالقات

 األداء المالي
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 :Previous Studies الدراسات السابقة

:Arabic Studies    الدراسات العربية :أول   

اإلبداع التنظيمي دراسة تطبيقية  (،رأس المال الفكري وأثره في2018دراسة )المنسي، .1
 . على الشركات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان في مصر

واإلبداع اختبار مدى االختالف في كل من رأس المال الفكري،  إلى هدفت الدراسة الحالية
، لدى المديرين بالشركات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان في مصر وفقا التنظيمي

لطبيعة نشاط تلك الشركات، كذلك تحديد طبيعة العالقة بين أبعاد رأس المال الفكري وبعدي 
على عينة  واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وطبقت الدراسة،  اإلبداع التنظيمي

وزعت على مفردات  استبانةوتم جمع البيانات األولية باستخدام ( مفردات، 306) تكونت من
%(، 64.4( قائمة بمعدل استجابة )197الصحيحة ) االستبانةالعينة، وبلغ عدد قوائم 

إلى مجموعة من النتائج أهمها وجود اختالفات جوهرية بين المديرين  الدراسة توتوصل
وفقا لطبيعة النشاط، اإلبداع التنظيمي بالشركات موضع التطبيق نحو رأس المال الفكري، و 

 .واإلبداع التنظيميكذلك وجود عالقة معنوية وموجبة بين أبعاد رأس المال الفكري 

(،أثر رأس المال الفكري على األداء المالي للمصارف التجارية 2017دراسة )المومني، .2
 المدرجة في سوق عمان المالي .

هناك أثر لرأس المال الفكري )مقاسًا بمعامل القيمة  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة ما إذا كان
( على االداء المالي للمصارف التجارية )مقاسًا باستخدام VAICالمضافة لرأس المال الفكري 

ROE,ROA,GR بالغ ال 2015-2010(المدرجة في سوق عمان المالي خالل فترة زمنية
لتلك الفترة للحصول على بيانات الدراسة تحليل محتوى القوائم المالية وتم  ( مصرفًا،14عددها )

للوصول للنتائج باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة ،وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها 
عدم وجود أثر ذي داللة إحصائية لرأس المال الفكري على األداء المالي للمصارف التجارية في 

صر رأس المال الفكري على كل من األردن ،بينما هناك أثر ذو داللة إحصائية لعنا
.ROE,GR  بضرورة االهتمام أكثر برأس المال الفكري والعنصر البشري الذي  الدراسةوأوصت

 يعد المحرك الرئيس لعمل المصارف.
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 .العراقية المالي للمصارف األداءرأس المال الفكري في  ردو  ،(م2017، فنغش) دراسة .3

تقديم إطار نظري وتطبيقي عن مفهوم رأس المال الفكري ومكوناته  إلىهدفت الدراسة 
قياس رأس المال الفكري من  إلىهذه الدراسة  وإبراز مؤشرات قياسه وصعوباته، وهدفت أيضاً 

متوفر من بيانات ومعلومات هو دوات المالية التي تتالءم مع ما خالل استخدام عدد من األ
ها المالية واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وقد تعلن عنها المصارف من خالل قوائم

تكونت عينة الدراسة من جميع موظفي مصرف الرافدين فرع الجانب األيمن وقد اعتمدت 
 الدراسة االستبانة كأداة لجمع المعلومات.

هذه الدراسة عدة نتائج أهمها أنه بعد امتالك المصارف لرأس المال الفكري وخلصت  
على الهدف  دا يسهم في تحقيق الميزة التنافسية األكثر تأثيرا والذي ينعكس إيجابياً بوصفه موجو 

همية رأس المال الفكري أ لى الرغم من عأنه  إلىكما توصلت الدراسة  األداءساسي والمتمثل باأل
في  الإه موجودًا البحث لم تبرز قيمة بوصف ن القوائم والتقارير المالية في المصارف عينةأ الإ
عدادها والتي تهتم إ الطرق التقليدية في  زالت هذه المصارف تستخدم ال ذإضيق الحدود أ

عتماد على اإلأنه يتم  إلىتوصلت الدراسة  األداء. وفيما يتعلق ببالقضايا المادية والمالية
الخبرة الطويلة في المجال العملي والعلمي في وأن المصر  المالي األداءالتقارير المالية في قياس 

 .المنجز األداءفي مجال العمل المصرفي في تحقيق  ي وأن الخبرةيحقق في مستوى عال

دور رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية للصناعة  ،(م2017 ،عطا هللا)دراسة  .4
 دراسة حالة البنوك اإلسالمية في قطاع غزة.-المالية اإلسالمية

 تحقيق الميزة التنافسية للصناعة الماليةتناولت الدراسة رأس المال الفكري ودوره في 
 المال الفكري بأبعاده المتمثلة )رأس المال رأستحديد دور  إلىاإلسالمية، وهدفت الدراسة 

 البشري، رأس المال العالقات، رأس المال الهيكلي( في تحقيق الميزة التنافسية بأبعادها المتمثلة
 للصناعة المالية اإلسالمية: دراسة حالة البنوكفي )الجودة، الكفاءة، اإلبداع، االستجابة( 

 اإلسالمية في قطاع غزة، من خالل تصميم استبيان من أجل التحقق من المقاربات في األطر
وتم استخدام المنهج  النظرية للمتغير المستقل وعالقته بالمتغير التابع وهو الميزة التنافسية

)مدير، مراقب،  املين في الوظائف اإلداريةوتكون مجتمع الدراسة من الع الوصفي التحليلي
د . وقوموظفة ( موظف84عددهم )سالمية في قطاع غزة البالغ رئيس قسم( في البنوك اإل

المال الفكري  أظهرت التحليالت عدة نتائج من أهمها وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين رأس
الدراسة، حيث  المية في قطاع غزة محلبأبعاده الثالثة وتحقيق الميزة التنافسية في البنوك اإلس

تفوق توفر بعد  من رأس المال البشري والهيكلي بدرجة كبيرة كالً أظهرت الدراسة توفر أبعاد 
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رأس مال  رأس مال العالقات، حيث يسهم كل منهما في تحقيق الميزة التنافسية أكثر من
 .العالقات

دور رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسات  ،(م2016 ،لويزة)دراسة  .5
 -باتنة-شركة األسمنت عين التوتة –في ظل اقتصاد المعرفة دراسة حالة  ةاإلقتصادي

 .الجزائر

تحديد دور رأس المال الفكري بأبعاده المتمثلة في )رأس المال  إلىهدفت هذه الدراسة 
الهيكلي( وتحقيق الميزة التنافسية بأبعادها المتمثلة في  ، رأس المالمال العالقات رأسالبشري، 

واعتمدت  )الجودة، الكفاءة، االبداع، االستجابة( في شركة االسمنت عين التوتة محل الدراسة
وقد تكونت عينة  .الدراسة المنهج الوصفي التحليلي باستخدام االستبانة كأداة لجمع المعلومات

( اطارًا. 120باتنة والبالغ عددهم ) –السمنت عين التوتة الدراسة من جميع إطارات شركة ا
لصت الدراسة عدة نتائج أهمها وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين رأس المال الفكري وخ

بأبعاده الثالثة وتحقيق الميزة التنافسية في الشركة محل الدراسة، وأوضحت الدراسة توفر أبعاد 
س المال الزبوني، حيث يسهم أبدرجة كبيرة وتفوق أبعاد ر  من رأس المال البشري والهيكلي كالً 

 كل منهما في تحقيق الميزة التنافسية أكثر من رأس المال الزبوني.

 م(، بعنوان أثر رأس المال الفكري على أداء البنوك المصرية.2016دراسة شقلب ) .6

الفترة ما بين  هدفت الدراسة الى بيان أثر رأس المال الفكر على أداء البنوك المصرية في
مما يساعد على تحديد العالقة بين أداء البنوك المصرية المسجلة في البورصة  2010-2014

ورأس المال الفكري وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وقد استخدمت الدراسة 
ومكونات  VAICلقياس رأس المال الفكري كل من معامل القيمة المضافة لرأس المال الفكري 

معامل القيمة المضافة لرأس المال الفكري )كفاءة رأس المال الهيكلي، كفاءة رأس المال 
البشري، كفاءة رأس مال الموظف(، القيمة السوقية الى القيمة الدفترية ومعادلة توبين وذلك 
بهدف اظهار أثر رأس المال الفكري على كل من كفاية رأس المال وجودة األصول والربحية 

السيولة في البنوك المصرية المسجلة في البورصة. وقد توصلت الدراسة الى وجود تأثير و 
معنوي لرأس المال الفكري على كل من كفاية رأس المال وجودة االصول والربحية والسيولة في 

 البنوك المصرية المسجلة في البورصة.
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ا على كفاءة رأس المال المتوازن وأثره األداءاستخدام بطاقة  ،(م2016 ،الدلو)دراسة  .7
 الفكري للشركات المدرجة في بورصة فلسطين: دراسة تحليلية وتطبيقية.

كفاءة رأس  ىالمتوازن عل األداءثر استخدام بطاقة أالتعرف على  إلىالدراسة  هدفت
المال الفكري للشركات المدرجة في بورصة فلسطين وذلك من خالل التعرف على مدى استخدام 

المتوازن من خالل اتباع المنهج الوصفي التحليلي عبر استقصاء  األداءتلك الشركات لبطاقة 
عدت لهذا الغرض حيث تم توزيع قائمة استقصاء واحدة على كل شركة من الشركات البالغ أ 

( شركة ولالستدالل على كفاءة رأس المال الفكري لهذه الشركات تم استخدام 48ددها )ع
وهي: معامل القيمة المضافة  (2014مؤشرات مالية مشتقة من القوائم المالية المنشورة لعام )

(، معامل STVA(، معامل القيمة المضافة لرأس المال الهيكلي )VAHUلرأس المال البشري )
وقد  .(VAIC) والمعامل الفكري للقيمة المضافة (VACAلرأس المال المادي ) القيمة المضافة

المتوازن حيث  األداءأظهرت النتائج ان الشركات الفلسطينية لديها استخدام بنسبة مقبولة لبطاقة 
وجود عالقة طردية دالة احصائيًا بين  إلى%( كما توصلت 72.29بلغ متوسط االستخدام )

المتوازن وكافة  األداءهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لبطاقة استخدام شركات المسا
 لمذكورة باستثناء معامل القيمة المضافة لرأس المال المادي.االمؤشرات 

المالي في الشركات  األداءرأس المال الفكري على  رأث ،(م2015 ،صالح)دراسة  .8
 الصناعية األردنية المدرجة في بورصة عمان.

المالي للشركات  األداءبيان أثر رأس المال الفكري على  إلىهدفت هذه الدراسة 
ولتحقيق هذا الهدف قامت  2013-2009الصناعية المدرجة في سوق عمان المالي للفترة 

بجمع البيانات الالزمة من خالل القوائم المالية المنشورة للشركات وتكونت عينة الدراسة الدراسة 
% من إجمالي الشركات الصناعية األردنية 57شركة أي بنسبة  70ل شركة من أص 40من 

 المدرجة في بورصة عمان خالل فترة الدراسة.
عدة نتائج أهمها: وجود عالقة طردية موجبة بين رأس المال  إلىوتوصلت هذه الدراسة 

المالي بشكل عام وأيضا وجود أثر موجب لرأس المال الفكري على جميع  األداءالفكري، و 
المالي التي تم دراستها ما عدا متغير العائد على حقوق الملكية حيث كان األثر  األداءمؤشرات 

 .سالباً 
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أثر رأس المال الفكري في البداع في المصارف  ،(م2013 ،والعجلوني ،الروسان)دراسة  .9
 الردنية )دراسة ميدانية(.

  لموضوع األردنية المصارف توليه الذي هتماماإل مدى على الوقوف إلى هدفت الدراسة
 واالهتمام المحافظة التنشيط، االستقطاب، الصناعة،) عملية حيث من وذلك الفكري، المال رأس

 الدراسة توصلت وقد المصارف، هذه في العاملين لدى اإلبداعية بالقدرات ذلك وعالقة( بالزبائن
 المال لرأس إيجابياً  تأثيراً  هناك وأن متواضعة، بحدود زال ما الفكري  المال برأس االهتمام أن إلى

 اإليجابية العالقة هذه وغابت اإلبداعية، القدرات مع (والمحافظة التنشيط الصناعة،) الفكري 
 على وبناء اإلبداعية، القدرات تنمية في ( بالزبائن واالهتمام االستقطاب) الفكري  المال لرأس
 بعداً  البشرية التنمية جهود وإعطاء المعرفية بالموجودات االهتمام بضرورة أوصت الدراسة ذلك

 .اً إستراتيجي

(، رأس المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة التنافسية لشركة 2011دراسة )شعبان،  .10
 اإلتصالت الخلوية الفلسطينية جوال.

هدفت الدراسة إلى التعرف على رأس المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة التنافسية 
لشركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية وذلك من خالل التعرف على مدى توافر متطلبات رأس 

ة اإلتصاالت الفلسطينية المال الفكري بأبعاده الثالث )البشري، الهيكلي والعالقات( لدى شرك
 جوال ودراسة العالقة بين توافر تلك المتطلبات وتحقيق الميزة التنافسية للشركة.

وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في الوظائف اإلدارية لدى شركة اإلتصاالت 
 عدة نتائج أهمها: موظفا وتوصلت الدراسة إلى 120الخلوية الفلسطينية جوال والبالغ عددهم 

وجود عالقة ذات داللة احصائية بين توافر متطلبات رأس المال الفكري وتحقيق الميزة التنافسية 
لشركة اإلتصاالت الفلسطينية جوال ال سيما فيما يتعلق بمجال الجودة المتفوقة وإن الشركة 

س المال الفكري في تمتلك مستوى مرتفع للميزة التنافسية وأن هناك تفاوت في دور مكونات رأ
تحقيق الميزة التنافسية للشركة حيث أن رأس المال العالقات يسهم بشكل أكبر من المكونين 

 .ي تحقيق الميزة التنافسية للشركةاآلخرين لرأس المال الفكري ف
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 :Forign Studiesثانياا: الدراسات األجنبية 
1. (Xu & Wang, 2018), Intellectual Capital, Financial Performance 

and Companies’ Sustainable Growth: Evidence from the Korean 

Manufacturing Industry. 

المالي والنمو المستدام للشركات: دراسة تطبيقية على   األداءالعالقة بين رأس المال الفكري و 
 شركات التصنيع في كوريا
المالي والنمو المستدام  األداءعلى  تقصي أثر رأس المال الفكري  إلىهدفت هذه الدراسة 

البيانات التي تم  علىالمتعدد  اإلنحدارنماذج حيث تم تطبيق  التصنيع الكورية شركاتفي 
 م.2016-2012شركة تصنيع مدرجة في البورصة الكورية خالل الفترة  390جمعها من 

نتائج  أظهرت المتعدد و  اإلنحدارواستخدمت الدراسة المنهج التجريبي باستخدام نماذج  
كما  المالي والنمو المستدام للشركات األداءإيجابي على  أثرله  رأس المال الفكري أن  الدراسة

رأس المال وبين  أداء الشركات والنمو المستدام أظهرت النتائج  وجود ارتباط ايجابي بين 
وأظهرت نتائج الدراسة أيضًا وجود أثر سلبي  ورأس مال العالقات. ورأس المال البشري  المادي

 المالي في شركات التصنيع الكورية. األداءلرأس المال الهيكلي على 
 

2.  (Ozkan, et al., 2017), Intellectual capital and financial 

performance: A study of the Turkish Banking Sector. 

  المالي: دراسة مطبقة على القطاع المصرفي التركي األداءالعالقة بين رأس المال الفكري و 
مصرًفا  44المالي لـ  األداءتحليل العالقة بين رأس المال الفكري و  إلىهدفت هذه الدراسة 

. وقد تم قياس رأس المال الفكري للبنوك من 2014و  2005عاماًل في تركيا في الفترة ما بين 
. استخدمت الدراسة المنهج التجريبي القائم على (VAIC) ل منهجية معامل القيمة المضافةخال

معامل القيمة الفكرية المضافة وأظهرت النتائج أن أداء رأس المال الفكري للبنوك العاملة في 
 وأن البنوك التجارية والتنمويةالقطاع المصرفي التركي تتأثر بشكل عام برأس المال البشري 

المالي بينت النتائج أن رأس  األداءعلى أعلى معدل قيمة فكرية مضافة وعلى صعيد  حصلت
 المالي لهذه البنوك. األداءالمال البشري ورأس مال العالقات لها أثر ايجابي على 
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3. (Isanzu, 2016), The Relationship between Intellectual Capital and 

Financial Performance of Banks in Tanzania 

 المالي للبنوك في تنزانيا األداءالعالقة بين رأس المال الفكري و 

الكشف عن أداء رأس المال الفكري في البنوك العاملة في تنزانيا  إلىهدفت هذه الدراسة 
تبارها المالي فيها من خالل تحديد المكونات التي يمكن اع األداءوالتعرف على عالقة مكوناته ب

لنجاح هذه البنوك. واستخدمت الدراسة منهجية رأس المال الفكري ذو القيمة المضافة كمؤشرات 
-2010لقياس كفاءة رأس المال الفكري في البنوك باستخدام القوائم المالية خالل الفترة ما بين 

 .م2013
أن البنوك في تنزانيا لديها مستوى منخفض من رأس المال الفكري  إلىوتوصلت الدراسة 

المالي فيها وأن كل مكون من مكونات رأس المال الفكري يؤثر  األداءبشكل مباشر ب ويرتبط
المالي بصورة مختلفة عن المكونات االخرى وتم االعتماد في تحليل البيانات على  األداءعلى 

المالي في  األداءورأس المال الهيكلي وأثرها على  العالقاتدراسة رأس المال البشري ورأس مال 
 البنوك.

4. (Ikabel, 2015), Analysis of Intellectual Capital and Financial 

Performance of Commercial Banks in Kenya: An Application of 

Value Added Intellectual Coefficient (VAICTM). 

المالي للبنوك التجارية في كينيا: تطبيق معامل القيمة  األداءتحليل واقع رأس المال الفكري و 
 الفكرية المضافة

 (VAICTM) معرفة تأثير رأس المال الفكري ذي القيمة المضافة إلىهدفت هذه الدراسة 
 2010المالي للبنوك التجارية المدرجة في بورصة نيروبي لألوراق المالية للفترة من  األداءعلى 

وركزت الدراسة على كفاءة استخدام رأس المال، وكفاءة رأس المال البشري، وكفاءة  .2014 إلى
استخدام تحليل  وتم الربح هو المتغير التابع كان صافيو رأس المال الهيكلي كمتغيرات تنبؤية، 

 األداءأن الكفاءة في استخدام رأس المال الفكري لها التأثير األكبر في وأظهرت النتائج  اإلنحدار
مالي للبنوك التجارية حيث يتوجب على البنوك أن تدرك أن رأس المال البشري أمر بالغ ال

يعتبر األكثر  Standard Charter بنكوأظهرت النتائج ان  األهمية لتحقيق أهدافها المؤسسية.
ن تستمر في رأس مالها أكفاءة في استخدام رأس المال الفكري وأن على البنوك في كينيا 

خالل الخدمات المصرفية للوكاالت والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول الهيكلي من 
 .والخدمات المصرفية عبر اإلنترنت لتحسين أدائها
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5. Al-Musali, & Ismail (2014): Intellectual capital and its effect 
on financial performance of banks: Evidence from Saudi 
Arabia. 

ي وأثره على األداء المالي للبنوك: دراسة مطبقة على المملكة العربية رأس المال الفكر 
 السعودية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توافر مكونات رأس المال الفكري في البنوك 
السعودية باستخدام منهجية رأس المال الفكري ذو القيمة المضافة كما هدفت إلى معرفة أثر 

األداء المالي لهذه البنوك من خالل تحديد مكونات رأس المال الفكري رأس المال الفكري على 
التي يمكن اعتبارها كعوامل نجاح لألداء المالي في هذه البنوك. وأظهرت نتائج هذه الدراسة 

م أن هناك نقص 2010-2008التي طبقت على عينة من البنوك السعودية خالل الفترة ما بين 
لفكري في البنوك السعودية وأن لذلك ارتباط مباشر باألداء المالي في توافر مكونات رأس المال ا

في هذه البنوك كما أظهرت النتائج أن لكل مكون من مكونات رأس المال الفكري أثر مختلف 
 على األداء المالي.

6.  (Khanhossini, et al., 2013), Investigating of relationship 

between intellectual capital and financial performance in 

MAPNA group companies. 

 (MAPNAالمالي في شركات مجموعة ) األداءالعالقة بين رأس المال الفكري و 
 زيادة الوعي بأهمية رأس المال الفكري وقياسه في مجموعة من إلىهذه الدراسة  هدفت

( المكون من رأس المال البشري ورأس المال الهيكلي ورأس المال العالقاتي MAPNAشركات )
نموذج أ( وربحيتها وقد استخدم الباحثون MAPNAوأثره على أداء مجموعة من شركات )

المعامل الفكري للقيمة المضافة كما تم جمع البيانات الالزمة للقيمة المضافة والمستخدمة 
( وتم  MAPNAالفكري من التقارير المالية والسنوية لشركات مجموعات ) لقياس رأس المال

الخطي وأظهرت الدراسة ان هناك عالقة ذات داللة إحصائية  اإلنحدارتحليل البيانات باستخدام 
)العائد على األصول والقدرة على الكسب( في شركات  األداءبين رأس المال الفكري ومؤشرات 

بين مكونات رأس المال الفكري كفاءة رأس المال الهيكلي الذي ( وان من MAPNAمجموعة )
والميزة التنافسية  األداءالمالي ودور رأس المال الفكري في تحسين  األداءله عالقة مع مؤشرات 

 (.MAPNAفي شركات المجموعة )
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7.  (Rahman, 2012), A Link of Intellectual Capital Performance with 

Corporate Performance: Comparative Study from Banking 

Sector in Pakistan. 

على القطاع المصرفي في العالقة بين أداء رأس المال الفكري وأداء الشركات: دراسة مقارنة 
 الباكستان

المالي للقطاع  األداءعلى  ق من أداء رأس المال الفكري وأثرهالتحق إلىهدفت الدراسة 
حيث تم قياس أداء رأس المال الفكري من خالل نموذج  2010المصرفي في باكستان لعام 

المعامل الفكري للقيمة المضافة في حين تم تحليل تأثيره على العوائد المالية للبنوك من خالل 
ذج المعامل هداف الدراسة باستخدام نمو أ التحليل التنبؤي. وتم استخدام المنهج الوصفي لتحقيق 

الفكري للقيمة المضافة وأظهرت نتائج الدراسة ان هناك عالقة إيجابية بين كل من كفاءة رأس 
المالي للشركات  األداءالمال البشري وكفاءة رأس المال وكفاءة رأس المال الفكري من جهة و 

 % من القدرة على80-70مقاسًا بمعدل العائد على األصول من جهة أخرى وأن ما يقارب 
 خلق القيمة المضافة متعلقة برأس المال البشري.

8. (Basuki, 2012), Intellectual Capital and its Impact on Financial 

Profitability and Investors, Capital Gain on Shares. 

 .ورأس المال واألسهمرأس المال الفكري وأثره على الربحية المالية والمستثمرين 

بيان تأثير فعالية القيمة المضافة الناتجة عن الموارد األساسية للشركة  إلىهدفت الدراسة 
والمتعلقة في رأس المال المادي ورأس المال البشري ورأس المال الهيكلي على الربحية 
واستخدمت الدراسة المنهج التجريبي وتمثلت عينة الدراسة في بنوك تجارية وشركات تأمين وقام 

ن الشركات المدرجة في سوق األسهم في تايالند الحتساب القيمة الباحث بجمع البيانات م
المضافة كمقياس لرأس المال الفكري كما تم وضع عدة نماذج للتحقق من تأثير مكاسب رأس 

وجود عالقة بين رأس المال  إلىالمال الفكري على خلق قيمة للشركات وتوصلت الدراسة 
زيادة قيمة السهم وتعزيز القاعدة المعرفية لرأس  الفكري للشركات مع المستثمرين بها من خالل

 المال الفكري وتطويره في االقتصاد التايلندي.
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9. (Kamal, et al., 2012),  Intellectual capital and firm performance of 

commercial banks in Malaysia. 

 المؤسسي في البنوك التجارية في ماليزيا األداءالعالقة بين راس المال الفكري و 

تحديد العالقة بين مستوى كفاءة رأس المال الفكري من حيث  إلىهدفت هذه الدراسة 
وأداء البنوك التجارية في ماليزيا  رأس المال البشري، رأس المال الزبائني وراس المال الهيكلي

لعالقة بين رأس المال الفكري وبين تحديد ا إلىمن منظور المحاسبة التقليدي. وخلصت النتائج 
 ( بنكًا تجاريًا في ماليزيا. 18أداء )

س المال ألمكونات رأس المال الفكري )ر  وجود أثر دال احصائياً  إلىوتوصلت النتائج 
. المالي للبنوك األداءالزبائني ذو القيمة المضافة، رأس المال البشري ذو القيمة المضافة( على 

ان رأس المال الفكري يعد من أهم أصول الشركات ويجب أن يتم  إلىكما توصلت الدراسة 
ربطه بإنتاجيتها. وأوصت الدراسة باالهتمام براس المال الفكري ليس فقط في البنوك التجارية بل 

 في البنوك االسالمية كذلك.
10. (Rossi & Celenza, 2012), The Relationship between Intellectual 

Capital and stock market Performance: Empirical Evidence from 

Italy 

 العالقة بين رأس المال الفكري وأداء سوق البورصة: دراسة تطبيقية في ايطاليا

بيان العالقة بين رأس المال الفكري والعائد على حقوق  إلىهدفت هذه الدراسة 
وقد تم تقسيم أساليب تقييم رأس المال الفكري وتستند على  المساهمين والعائد على االستثمار

القياس من خالل معدالت العائد  إلىقياس األصول غير الملموسة وغير المباشرة وتهدف 
والقيمة السوقية للشركة وقد تم استخدام معامل القيمة المضافة الفكرية كأسلوب لتحليل البيانات. 

لفكري يشكل مصدرًا للقيمة المضافة من خالل قيام أن رأس المال ا إلىوتوصلت الدراسة 
الشركات باستثمار األفكار الجديدة عن طريق األبحاث العلمية والتكنولوجية في العنصر البشري 
والخدمات وأن العاملين في مجال المعرفة على كل مستوى تنظيمي لديهم المعرفة التي تسمح 

مع تعقيد البيئة من خالل خلق قيمة مضافة  للمنظمة لتكون قادرة على المنافسة والتعامل
وبالتالي خلق قيمة مضافة للمساهمين على أسس ديناميكية ألداء الشركات على الرغم من أن 

 القيمة المضافة غير قادرة على التعبير عن العالقة المباشرة مع العائد على حقوق المساهمين.
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11. (Maditinos, et al., 2011), The impact of intellectual capital on 

firms’ market value and financial performance. 

 المالي فيها األداءأثر رأس المال الفكري على قيمة الشركات السوقية و 
دراسة تأثير رأس المال الفكري على القيمة السوقية للشركات وأدائها  إلىهدفت الدراسة 

المالي حيث تم قياس رأس المال الفكري من خالل هذه الدراسة باستخدام المعامل الفكري للقيمة 
المضافة وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي ولتحقيق الغرض من الدراسة تم تحليل بيانات 

كة يونانية مدرجة في بورصة أثينا لألوراق المالية موزعة على أربعة ( شر 96عينة تتكون من )
 . م2008-2006قطاعات اقتصادية مختلفة خالل الفترة ما بين 

صحة الفرضيات المدرجة في  إختبارجل المختلفة من أ اإلنحدارفحص نماذج وقد تم 
ة طردية ذات داللة وجود عالق إلىاإلطار المفاهيمي المقترح للدراسة وقد توصلت الدراسة 

إحصائية بين كفاءة رأس المال البشري وكفاءة رأس المال الهيكلي الممثلين لكفاءة رأس المال 
المالي للشركات وكذلك وجود عالقة إيجابية دالة احصائيًا بين كفاءة رأس المال  األداءالفكري و 

 الفكري والقيمة السوقية للشركات.
12. (Ismail & Abdul Karem, 2011), Intellectual Capital and the 

Financial Performance of Banks in Bahrain. 

 المالي للبنوك في البحرين األداءرأس المال الفكري و

المالي للبنوك  األداءهدفت هذه الدراسة لمعرفة إذا ما كان رأس المال الفكري يؤثر على 
م معامل ارتباط رأس المال الفكري . وتم استخدا2007 إلى 2005في البحرين خالل الفترة من 

ذو القيمة المضافة لقياس رأس المال الفكري فيها وقد تم تصميم نموذجين لالنحدار بهدف 
معرفة أثر كل مكون من مكونات رأس المال الفكري )رأس المال البشري، رأس المال الزبائني، 

لدراسة مع فرضية الدراسة التي واتفقت نتائج ا المالي للبنوك. األداءس المال الهيكلي( على أر 
المالي للبنوك في البحرين وفيما  األداءتنص على ان رأس المال الفكري يؤثر ايجابيا على 
أن رأس المال الزبائني ورأس المال  إلىيخص مكونات رأس المال الفكري توصلت الدراسة 

حين لم يكن هناك أي المالي لهذه البنوك في  األداءالبشري يؤثرون بشكل ايجابي ومباشر في 
 المالي للبنوك. األداءعالقة بين رأس المال الهيكلي وبين 
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13. (Makki & Lodhi , 2010), Impact of Intellectual Capital Efficiency 

on Profitability. 

 أثر رأس المال الفكري على الربحية
بيان العالقة بين كفاءة رأس المال الفكري والربحية للشركة وأهمية  إلىالدراسة  هدفت

 في الشركات المدرجة في بورصة الهور الباكستانية رأس المال الفكري في اقتصاد المعرفية
حيث قدم الباحثان نماذج مختلفة لقياس عدة جوانب لرأس المال الفكري وبيان دور كفاءة رأس 

والحصول على مجموعة من  اإلنحدارللشركة باستخدام نماذج  المال الفكري في صافي الربح
البيانات لمدة خمس سنوات للشركات من مؤشر البورصة من تقارير مالية مدققة واستخدامها 
لحساب رأس المال البشري ورأس المال الهيكلي وكفاءة العاملين لرأس مال الشركات في مختلف 

كفاءة رأس المال الفكري تساهم بشكل كبير في ربحية القطاعات الصناعية وأظهرت النتائج بأن 
الشركة كما يمكن استخدام رأس المال الفكري كمقياس لتوجيه الموارد المالية والفكرية في االتجاه 

تعزيز قيمة الشركات وعدها أداة إدارية لخلق ميزة نسبية مستدامة في االقتصاد  إلىالصحيح أي 
 نافسية.العالمي القائم على المعرفة الت

 :Commentary on Previous Studies تعقيب عام على الدراسات السابقة

 أولا: من حيث الهدف
المالي واتفقت  األداءأثر رأس المال الفكري على  التعرف على إلى هذه الدراسةهدفت 

 (2017ودراسة )المومني،(، م2017في ذلك مع عدد من الدراسات السابقة مثل دراسة فنغش)
 (،م2014، و دراسة الموصلي وإسماعيل )(2014ودراسة شقلب ) (م2015صالح )و دراسة 

 ,Isanzuودراسة  (Ozkan et al, 2017) ودراسة  (Xu & Wang, 2018)  ودراسة
(، ودراسة (Khanhossini et al, 2013(، ودراسة Iqabel, 2015، ودراسة ) ((2016

(Maditinos et al, 2011( ودراسة ،)Ismail & Abdul Karem, 2011 في حين ان .)
 إلى( التي هدفت م2017الدراسة اختلفت مع الدراسات السابقة األخرى مثل دراسة عطا هللا )

، ودراسة اإلسالمية رأس المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة التنافسية للصناعة الماليةدراسة 
، فكري في تحقيق الميزة التنافسيةتحديد دور رأس المال ال إلى( التي هدفت م2016لويزة )

المتوازن على  األداءثر استخدام بطاقة أالتعرف على  إلى( التي هدفت م2016ودراسة الدلو )
التعرف على رأس المال  إلى( التي هدفت م2011كفاءة رأس المال الفكري ودراسة شعبان )

بيان  إلى( التي هدفت Basuki, 2012الفكري ودوره في تحقيق الميزة التنافسية ، ودراسة )
( التي هدفت Rossi & Celenza, 2012تأثير فعالية القيمة المضافة على الربحية، ودراسة )
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بيان العالقة بين رأس المال الفكري والعائد على حقوق المساهمين والعائد على االستثمار  إلى
رأس المال الفكري بيان العالقة بين كفاءة  إلى( التي هدفت Makki & Lodhi, 2010ودراسة )
 والربحية.

 ثانياا: من حيث منهجية الدراسة:
 باالعتماد على بيانات الكمي استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج

( من أجل تحقيق أهداف الدراسة واختلفت في ذلك مع Panel Dataالطولية ) الزمنية السالسل
( م2017فنغش ) (2018دراسة المنسي ) دراسة كل منكافة الدراسات السابقة حيث استخدمت 

(، و دراسة م2016دراسة لويزة ) ( و2017دراسة )المومني، ( وم2017و دراسة عطا هللا )
(، ودراسة م2014دراسة الموصلي وإسماعيل )( و 2016(، ودراسة شقلب )م2016الدلو )

(Rahman, 2012( ودراسة ،)Maditinos et al, 2011المنهج الوص ) في التحليلي كمنهج
 ,Khanhossini et al( ودراسة )Isanzu, 2016لتحقيق أهداف الدراسة. واستخدمت دراسة )

منهجية رأس المال الفكري ذو القيمة المضافة في حين أن  (Rahman, 2012ودراسة ) (2013
 ( المنهج التجريبي.Basuki, 2012دراسة )

 : من حيث مجتمع الدراسة:ثالثاا 
هذه الدراسة قطاع البنوك كمجتمع للدراسة واتفقت في ذلك مع عدد من  ستهدفتإ

(، و دراسة عطا هللا م2017) دراسة فنغش( و 2018المنسي )الدراسات السابقة مثل 
(، و دراسة م2014و دراسة الموصلي وإسماعيل ) (2017و دراسة )المومني،(،م2017)

 ,Isanzuودراسة (Xu & Wang, 2018)  ودراسة  (،م2013الروسان والعجلوني )
 Kamal, et(، ودراسة (Rahman, 2012(، ودراسة Iqabel, 2015(، ودراسة )(2016

al, 2012)  ودراسة ،)(Ismail & Abdul Karem, 2011) 
 رابعاا: من حيث عينة الدراسة:

وتشابهت في ذلك مع  طبقت هذه الدراسة على البنوك المدرجة في بورصة فلسطين
واختلفت في ذلك مع كافة الدراسات السابقة حيث طبقت دراسة كل من  (م2016) دراسة الدلو

دراسة  و(،م2017(، و دراسة عطا هللا )م2017) دراسة فنغش( و 2018دراسة المنسي )
 (Xu & Wang, 2018)  ودراسة(، م2014و دراسة الموصلي وإسماعيل ) (2017)المومني،

(، Iqabel, 2015(، ودراسة )(Isanzu, 2016ودراسة  (Ozkan et al, 2017) ودراسة 
 & Ismail)(، ودراسة  (Kamal, et al, 2012(، ودراسة (Rahman, 2012ودراسة 

Abdul Karem, 2011)  على عينة من البنوك. ومن جهة اخرى اختلفت باقي الدراسات
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على ( م2016السابقة فيما بينها من حيث عينة الدراسة حيث طبقت دراسة كل من الدلو )
( على عينة من م2016الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، في حين طبقت دراسة لويزة )

( على عينة من الشركات الصناعية األردنية م2015، ودراسة صالح )ةاإلقتصاديالمؤسسات 
( على شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية، م2011في بورصة عمان، ودراسة شعبان )

 Rossi( ودراسة )MAPNA( على مجموعة شركات )Khanhossini et al, 2013ودراسة )
& Celenza, 2012في ايطاليا، ودراسة ) ( على مجموعة من الشركاتMaditinos et al, 

 ا.( التي طبقت على الشركات المدرجة في بورصة أثين2011

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

 المدرجة في بورصة فلسطين. أجريت الدراسة الحالية على البنوك .1
اعتمدت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي في الجانب النظري والمنهج الكمي في  .2

 الجانب العملي.
في التحليل  Panel Data الطولية الزمنية السالسل بياناتالحالية  ةرأساعتمدت الد .3

 االحصائي للبيانات التي تم جمعها في الدراسة.
 م2019سة في عامأجريت هذه الدرا .4

 
 



 
 

 

 الفصل الثاني
التصنيف  :رأس المال الفكري 

 والقياس
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 :Introduction مقدمة

غير وهذا المفهوم ن رأس المال الفكري هو المفهوم الجديد في اقتصاد المعلومات إ
بتوصيفات مختلفة مثل براءات االختراع او االبتكارات الطبيعية وعلى ملموس لكن يمكن تجسيده 

ية والطاقة البذور الفكر  فإن رأس المال الفكري يحتوي علىعكس الموجودات المادية األخرى 
من خالل توسيع االختراع وحب الفضول واالستطالع واالستكشاف  االساسية لتجديد نفسه بنفسه

ختراعات الجديدة ومحاكاة الخيال كتشافات واإلسابات رأس المال الفكري فإن اإلحوفي ظل 
االنساني وتحفيز االبداع وطموح االنسان وتنافسيته تجد طريقها الصحيح لبناء فرص األعمال 
وفي ضوء تلك االفكار المرتبة التي يقدمها حول معرفة ماذا، ولماذا، وكيف، ومتى، وأين تتوجه 

 (.216ص م،2009لشركة )العنزي وصالح، في ا
من حيث المفهوم واألهمية ومكونات رأس وسيتناول الفصل الثاني رأس المال الفكري 

المال الفكري وتصنيفاته وخصائصه ومتطلباته وأدواره ومداخل دراسته وأبعاد التطور نحو رأس 
الفكري وصعوبات قياسه المال الفكري ونماذج إدارته ومقاييس ومداخل ونماذج قياس رأس 

 وطرق تنمية رأس المال الفكري والفرق بينه وبين رأس المال المادي.

 :Intellectual Capital Definition مفهوم رأس المال الفكري 

اختلف الباحثون والكتاب في اعطاء تعريف محدد لرأس المال الفكري باختالف مذاهبهم 
 عرض للتعريفات الخاصة برأس المال الفكري: وفيما يلي ةاإلقتصاديومداخلهم وتوجهاتهم 

( بأنه رأس المال الذي يعكس كل الجوانب الفكرية 11ص م،2010يعرفه جاد الرب )
وسة في المنظمة وهي االكثر تأثيرًا مللعقول البشرية عالية التميز والتي تعكس الجوانب غير المل

 األخرى الملموسة.وفاعلية نحو التقدم والتميز العالي من الجوانب واألصول 
ويعد رأس المال الفكري مجموعة من االصول غير النقدية وليس لها جوهر مادي 
تستخدم في االنتاج أو توريد السلع والخدمات أو االيجار او غير ذلك أو ألغراض ادارية ويمكن 

وأحمد،  ،ماضية )متولي ألحداثنتيجة  ةاإلقتصاديتمييزها والسيطرة عليها بمعرفة الوحدة 
 (.10 م، ص2010

بأنه مصطلح يترادف مع األصول غير  (2016) تحاد الدولي للمحاسبينويعرفه اإل
الملموسة أو الفكرية والمعرفية وينظر اليه كمخزون كلي لرأس المال أو الحقوق المبنية على 

 .(/http://www.ifac.org) المعرفة التي تملكها الوحدة ويمثل أيضا الناتج النهائي
نه جميع العمليات واألصول التي ال تظهر في الميزانية أ( ب7ص م،2011ويرى يوسف )

العمومية فضاًل عن األصول غير الملموسة القابلة للتحديد والتي يمكن تمييزها وقياسها فهو 

http://www.ifac.org/
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ومهاراتهم وخبراتهم والتي ترغب الوحدة  ةاإلقتصادييتمثل بالموظفين العاملين بالوحدات 
 باالستفادة منها مستقباًل في تحقيق األرباح والنمو.

رأس المال الفكري بأنه تلك األصول المعرفية التي لها القدرة على توليد  إلىويشار 
التدفقات المستقبلية بصورة جيدة أي أنه يتمثل في الفرق بين القيمة السوقية للوحدة والتكلفة 

 (.James & Whiting, 2009, p3ستبدالية ألصولها )اال
ويمثل رأس المال الفكري كافة العناصر الشكلية والفكرية مثل المعرفة والمعلومات 

 ةاإلقتصاديواألصول الفكرية والخبرة والتي يمكن وضعها إلنشاء األصول وتعزيز قيمة الوحدة 
(Bhatti & Zaheer, 2014, p 2.) 

 على قادرة تجعلها واسعة بمعرفة تتمتع التي المنظمة في المتوفرة المهارات مجموعة هوو 
 ياالتكنولوج تتيحها التي والفرص العمالء لمتطلبات االستجابة خالل من عالمية المنظمة جعل

(Mention, 2012, p3.) 
 من جزءاً  تعتبر التي الملموسة غير القيم مجموعةنه أكما يعرف رأس المال الفكري على 

 أفكار نتاجإ في تساهم وعالئقية، وهيكلية بشرية مكونات على تشمل والتي المنظمة مال رأس
 للمنظمة التنافسية القدرات وتعظيم السوقية الحصة وتحسين البقاء على تساعد ومبتكرة جديدة

 (.69ص م،2009)السعيد، 
 البشرية للموارد ةاإلقتصادي القيمة( بأنه 652 م، ص2009ويعرفه العامري والغالبي )

 في البشرية الموارد لهذه والتزام وطاقة وأفكار ومعرفة وقابليات مؤهالت وجود خالل من المتولدة
 ا.يشغلونه التي الوظائف

يتضح من العرض السابق لتعريفات رأس المال الفكري أن هناك اتفاق بين الباحثين بأن 
يرى الباحث أن في الشركات وعليه  رأس المال الفكري يختص بتلك الموجودات غير الملموسة

األصول غير الملموسة التي ليس لها جوهر مادي والتي تعتمد على ب يتعلقالمال الفكري  رأس 
الذي يؤدي إلى االبداع  والعالقة مع العمالء نظم العملالعفول البشرية المبدعة ومتطلبات 

 ةاإلقتصادياستمرار العملية اإلنتاجية وزيادة القيمة  إلىتؤدي  فكار جديدةأساليب و أوانتاج  
 وتنمية وازدهار المؤسسة.

 :Intellectual Capital Significance أهمية رأس المال الفكري 

عتبـر موضـوع رأس المـال الفكـري أحـد الموضـوعات فـي مجـال المـوارد البشـرية حيـث ي
ـون معــارف ومهــارات خاصــة العــاملين الــذين يمتلكـاألشــخاص  فئـة معينـة مـن يركـز علـى

ويؤكد الهيجان  علـى حـد سـواء والمتمرسين موضــوعًا حيويــًا بالنســبة للبــاحثين يمثــل اليــومو 
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رأس المـال الفكـري غيـر  علـى أهميـة اسـتثمار رأس المـال الفكـري بقولـه إن( 3ص ،م2007)
مــن  هـذا الوصـف لهـذه الفئـة تجعـل .ـن تشـبيهها بالـذهب غيـر المسـتخرجالمسـتثمر عمليـة يمك

اليســير التأكيــد علــى الفوائــد التــي يمكــن أن تجنيهــا أي منظمــة أو مجتمــع مــن خــالل االهتمــام 
 .الفكري  بــرأس المــال

الحقيقية التي أن بعض المنظمات أدركت أن القيمة ( 24ص م،2008ويرى حسين )
وهو أكثر أهمية من رأس المال المادي باعتباره المحرك  تمتلكها هي رأس المال الفكري،

للشركة، وهو أقوى سالح تنافسي،  األساس والموجه الرئيس في توظيف وتوجيه الموارد األخرى 
قيمة هي  زيادة إنتاجية العمل المعرفي وان أكثر الموجودات إلىإذ تسعى إدارة هذه الشركات 

 .الموجودات المعرفية
ويعتبر رأس المال الفكري استثمار له عائد مجزي على المدى الطويل وحتى يتحقق هذا 

تضحية أو تكلفة مقدمة للحصول عليه، كما أنه ال يعاني من مشكلة  العائد يجب أن تكون هناك
جديدة وبذلك بدأ  استخدامه في توليد وتطوير أفكار الندرة بل هو مورد تراكمي متنامي يمكن

يتوقف عليه نجاح المنظمة من  رأس المال الفكري على انه رأس المال الحقيقي الذي إلىينظر 
 (.4ص م،2011ه )الشعباني، عدم

لوكيات الشركات بل الدول لالهتمام بالمورد البشري على وفي الوقت الحالي تحولت س
على اآلالت وأنظمة اإلنتاج ويطورها وهو نه هو الذي يجري التعديالت أو  مفكرة عالميةانه قوى 

رأس المال الفكري يعد المعيار األساسي ألي بلد من حيث  الذي يخلق القيمة المضافة، وأصبح
المورد البشري نتيجة إحالل التقنيات الحديثة  امتالك الثروة األساسية، وبالرغم من تقليص حجم

ومدى قدرة هذا النوع على  به بدل الكم، إال أن ذلك انعكس على نوع المورد البشري المحتفظ
تنمية مستدامة  عملية إلىاستيعاب التطورات الحديثة وتطبيقها بكفاءة فتحمل المسؤولية والسعي 

اهمية رأس المال الفكري تبدو أكثر  فإنمال فكري، وعليه  رأسإنما يعتمد في األساس على 
 (.26ص م،2007)العمري،  علوماتوقت آخر نظرًا الستخدام تكنولوجيا المأي أهمية من 

المال الفكري ألي مؤسسة القيمة التي تميزها عن المؤسسات المماثلة، بل  رأسيعد 
المعرفة والمعلومات هو في حال تفوقها عن غيرها، فمعيار التنافس اليوم  وتعطيها الصدارة

المؤسسات تهتم عصر التقدم التكنولوجي وعصر المعرفة، فإن  والمهارات، وبما أننا نعيش في
المال الفكري، وهذا االهتمام يؤدي  رأسمكونات  بتطوير هذه المجاالت والتي تعبر عن

 (:9ص م،2012)بدوي،  ما يلي إلىبالمؤسسات 
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 زيادة القدرة اإلبداعية. .1
 ابهار وجذب العمالء وتعزيز والئهم. .2
 المتطورة.تعزيز التنافس بالوقت من خالل تقديم المزيد من المنتجات الجديدة أو  .3
 خفض التكاليف وإمكانية البيع بأسعار تنافسية. .4
 تحسين اإلنتاجية. .5
 تعزيز القدرة التنافسية. .6

 ( أهمية رأس المال الفكري في النقاط التالية:23ص م،2008وذكر طالب والعبادي )

المال الفكري مستقبل المنظمات الساعية للنجاح في األمد البعيد، إذ يمثل بشكل  رأسيعد  .1
 .امتالك الخبرات والتجارب والتقنيات والكفاءات الفردية في المنظمة محسوس

يعد رأس المال الفكري السالح األساسي للمنظمة في عالم اليوم وذلك بسبب إن الموجودات  .2
 .تمثل القوة الحصينة التي تضمن البقاء للمنظمة الفكرية

ة، نتيجة ما تقدمه هذه الرؤوس المال الفكري في المنظمة بمثابة ميزة تنافسي رأسيعد وجود   .3
 .مفيدة وقدرة المنظمة تلك على استثمار تلك المعرفة لتحقيق الميزة التنافسية معرفة في

إسهامات فكرية تمكن  وتقدمإن المعرفة المقدمة في رأس المال الفكري فريدة وغير متاحة  .4
 .زيادة إنتاجها بالمقارنة مع مثيالتها المنظمة من

فكري مصدر جوهري للميزة التنافسية فالمنظمات تتنافس على أساس المال ال رأسيعد  .5
المال الفكري مسئواًل عن عملية تحويل مورد  رأس يعدللمعلومات وبذلك  المعرفة والميزة
 .ذات قيمة اقتصادية في السوق  مساهمة إلىومعرفة متميزة 

 يلي:( أن أهمية رأس المال الفكري تتمثل فيما 140ص ،م2005ويرى حسن )

التي تنتجها  السلع والخدمات لتمييزتبحث الشركات عن الميزة التنافسية : زة التنافسيةيالم .1
الميزة التنافسية  أمثلة نمعها. ومعن غيرها مما يجعل المستفيدين يقبلون على التعامل 

 .انخفاض التكاليف وارتفاع جودة السلع او الخدمة والمرونة واالفكار
ثالثة ارباع  الثروة اذ ان لتوليد مصدراً تظهر اهمية رأس المال الفكري لكونه : الثروة الكبيرة .2

 .قوة في الربح من المعرفة واالكثر من ذلك أن التعلم ينتج عنه تشتقالقيمة المضافة 

ن معظم الدول المتقدمة والمنظمات وحتى أ إلى( 45ص م،2011ويشير الهاللي )
نه مورد إليه على أاألفراد أصبحوا يركزون على االستثمار في رأس المال الفكري حيث ينظر 

اقتصادي مهم ويفوق في أهميته كل من رأس المال النقدي والمادي في تحقيق الكفاءة وتوليد 
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ة من التميز في عصر يتسم بالعولمة القيمة المضافة ورفع القدرة التنافسية التي تمكن المنظم
 والتطورات التكنولوجية المعاصرة.

 إلىس المال الفكري يقود أهتمام بر ( أن اإل63ص م،2011ويشير المعاني والصالح )
تحقيق فوائد للمنظمة كزيادة القدرة اإلبداعية وجذب العمالء وتعزيز والئهم للمنظمة وتحسين 

منتجات متطورة وبالوقت المناسب وتقليل الفترة  ماإلنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية نتيجة تقدي
 زمة البتكار منتجات جديدة.الزمنية لأل

ال أن إالفكري  ة ألهمية موضوع رأس المالع التأكيد على أهمية النقاط السابقة بالنسبم
الستثمار الفئة المتميزة في المجتمع من حيث  إستراتيجيةيعتبر أفضل  ربما رأس المال الفكري 

المتوفرة او التي توفرها المنظمات من جهة اخرى،  المعارف والمهارات من جهة، واالمكانات
التحول من الفئة  إستراتيجيةباعتباره  المنطلق جاء التركيز على رأس المال الفكري  ومن هذا
وبالتالي نهضة  الفئة المتميزة تساعد في نهضة المنظمات واالهتمام بمقدراتها إلىالعامة 

 (.6ص م،2007)هيجان،  المجتمع وتشجيع االهتمام بالمبدعين والمجتهدين في االعمال
الفكري يتمثل فيما ( أن أهمية رأس المال Johansson, 2014:33ويضيف جوهانسون )

 يلي:

 .يعطي للمنظمة قدرات وكفاءات محورية تساهم في نجاحه .1
هذه األصول الفكرية  إلىالمستندة  اإلستراتيجيةيتيح إلدارة المنظمة عمل الخيارات  .2

 .جيدا في ضوء طبيعة الفرص والبيئة الخارجية والمستغلة لها استغالال
 ت الفكرية تمثل القوة الخفية التي تضمن البقاءيعد السالح األساسي للمنظمة، ألن الموجودا .3

 .المنظمة واستمرارية
رأس المال الفكري قادر على خلق ثروة خيالية من خالل قدرته على تسجيل براءات االختراع  .4

 .أكدته البحوث التي تناولت رأس المال المعرفي وهذا ما
التي لها القدرة على خدمة رأس المال الفكري هو االستثمار الحقيقي للمعرفة والمعلومات  .5

 .النظام المتكامل
 .هو القوة العلمية القادرة على اإلبداع و التغيير والتجديد .6
هو المعرفة المفيدة و المهارة، والتي يمكن توظيفها واالستفادة منها في المنظمة، وهو  .7

 .االهتمام و الرعاية إلىطويل األجل ويحتاج  استثمار مهم عائده
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المال الفكري يتمتع بأهمية كبيرة للمنظمة، فهو بمثابة  رأسأن باحث ومما سبق يرى ال
 المؤسسة وخارجها، بما يمثله من قوة علمية قادرة على إحراز النجاح والتقدم قوة كبيرة داخل

كمًا ونوعًا، بما يضمن تطور المنظمة، واعطائها  ، من خالل تفوق مخرجاتهاوازدهار المنظمة
 المستفيدين. جمهور والمحافظة على مكانتها عند الصدارة بين المنافسين،

 :مواقع تواجد رأس المال الفكري 
 ((Stewart, 1997يتواجد رأس المال الفكري في ثالثة مواقع رئسية في الشركة : 

 :العمال .1

 فإذا قدم العامل اقتراحا لزيادة أرباح الشركة فهو يعتبر بمثابة رأس مال فكري لها وذالك
 .ينطبق على كل ابتكار من شأنه أن يقدم حلواًل مفيدة للشركة

:نظام العمل .2

حيث يؤدي هيكل العمل الجيد إلى تبادل ونقل ونشرالمعرفة المفيدة إلى مواقع الحاجة 
 إليها من خالل نظام مالئم لتدق المعلومات .

 العمالء .3

المعلومات عن الفائدة باعتبارهم هم الوحيدون القادرون على إعطاء أكبر قدر من 
 الحقيقة للمنتجات والخدمات المقدمة من الشركة .

البد من زيادة االهتمام بالمعلومات المتوفرة من مواقع  يرى الباحث بأنه من خالل ذلك
همية أ رأس المال الفكري الثالثة والعمل على زيادة الترابط والتكامل بين هذه المواقع لما لها من 

ها من الشركات المنافسة في السوق، كما غير  عنبمستوى الشركة وتميزها  بالغة في االرتقاء
يجب العمل على تكامل تلك العناصر واالهتمام بكل  عنصر واالستفادة منه في تحقيق قيمة 

 للبنوك وتحقيق التفوق في األداء على المنظمات في نفس المجال.

 :Intellectual Capital Charactaristicsخصائص رأس المال الفكري 

 :(124ص م،2014)مصطفى،  رأس المال الفكري بمجموعة من الخصائص منها يتميز

 يتميز األفراد الذين يمثلون رأس المال الفكري بتوافر مهارات وخبرات عالية ومتنوعة. .1
 س المال الفكري ضمن الهياكل التنظيمية المرنة.أيعمل ر  .2
 والعمل.س المال الفكري باالستقاللية في الفكر أيتسم ر  .3
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يتفاعل رأس المال الفكري بشكل أكثر إيجابية في المناخ اإلداري الذي يتسم بالالمركزية في  .4
 اتخاذ القرارات.

 التي يسودها المناخ غير الرسمي. المنظماتيعمل رأس المال الفكري بكفاءة في  .5
ت االبتكارية بالمبادأة والسعي المستمر نحو تقديم األفكار والمقترحا الفكري  يتميز رأس المال .6

 والتي قد تكون غير مألوفة في بعض األحيان.
تبرز أهمية رأس المال الفكري عند التعامل مع القضايا التي تتسم بعدم التأكد ألنها تعتبر  .7

 مجال خصب إلبراز القدرات المتميزة للعاملين.
 أرباح. إلىيمثل رأس المال الفكري المعرفة التي يمكن تحويلها  .8
الفكري باالنفتاح على الخبرة من خالل السعي المستمر نحو االستفادة من يتسم رأس المال  .9

 خبرات اآلخرين.
 ولكن بدرجات متفاوتة.  اإلستراتيجيةيتواجد رأس المال الفكري في كافة المستويات  .10

 كما يمكن عرض خصائص رأس المال الفكري كما يلي:

المال الفكري وتتضمن : وهي خصائص الشكل العام الظاهري لرأس الخصائص الشكلية .1
 (:23ص م،2011)عبد السالم وعلة، 

االمساك برأس المال الفكري أو رؤيته أو  نال يمكحيث  ي:غير ملموس وغير مرئ -
 .محددة تقييمه بأثمان

كثير من االصول الفكرية التي تملكها : صعوبة وضع معايير لقياس رأس المال الفكري  -
والمعلومات المتوفرة لديهم عن العمالء والموردين وخبرات العاملين بها  الشركة ومهارات

مادية وغير مسجلة وغير متاحة لصانعي القرار،  يكون في شكل معرفة ذهنية غير
متابعة وقياس حركة رأس المال  وبالتالي فإنهم يفتقدون لمعايير واضحة تمكنهم من

 . الفكري 
م، 2011تضمن )الهاللي، وهي خصائص ترتبط بالبيئة المؤسسية وتالخصائص التنظيمية:  .2

 (:23 ص
 تواجد رأس المال الفكري في جميع المستويات اإلدارية. -
 المرونة التي تساعد على التجديد المستمر من خالل األفراد. -
 تواجده في العالقات الرسمية وغير الرسمية في المنظمة. -
 عدم التمركز في المركزية اإلدارية. -
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العناصر البشرية داخل التنظيم والتي  بممارسةوهي خصائص ترتبط الخصائص المهنية:  .3
 (:23ص م،2011تتضمن )الهاللي، 

امتالك العديد من المهارات المهنية النادرة والخبرات المتراكمة بحيث يكون من الصعب  -
 استبدالهم.

 التمتع بدرجة تعلم تنظيمي عالية. -
 التدريب االثرائي. -
بالعنصر البشري وبنائه الذاتي وهي خصائص ترتبط الخصائص الشخصية والسلوكية:  .4

 (:23ص م،2011وتشمل )الهاللي، 
تحمل المخاطرة، واالقدام على االعمال واالنشطة المجهولة وحب العمل في  إلىلميل ا -

 .التأكد ظل حاالت عدم
 .الستفادة من خبرات االخرينا -
 .المبادرة بتقديم أفكار ومقترحات بناءة -
 .القراراتالحسم وعدم التردد في إصدار  -
 .القدرة على التخمين وحسن البصير -
 .االستقاللية في الفكر والعمل -
 .المثابرة في العمل -
 .الثقة العالية في النفس -

 ( فيرى ان خصائص رأس المال الفكري تتمثل فيما يلي:87ص م،2010أما عبد الفتاح )

 .رأس مال غير ملموس .1
 .صعوبة قياسه بدقة .2
 .يتزايد باالستخدام واالستعمال .3
 .االستقاللية في العمل إلىيميل  .4
 .يبتعد في تعامله عن الروتينية .5
 .يقدم األفكار البناءة .6
 .لديه مجموعة من الخبرات والمهارات المتميزة، و الفريدة .7
 .المرونة وعدم الجمود إلىيميل رأس المال الفكري  .8
 .التجديد والتطوير إلىيسعى   .9
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ر الخصائص أن توافالعرض السابق لخصائص رأس المال الفكري يتضح  خاللومن 
ملحة لنجاح المؤسسات على  المال الفكري أصبح يمثل حاجة وضرورةرأس والسمات السابقة ل

يمثل ضمانًا  اختالفها واختالف أهدافها أو منتجاتها وخدماتها التي تقدمها، وأصبح توافرها
 .في بيئة األعمال والمنافسةوبقاء المؤسسة  رارحقيقيًا الستم

 :Intellectual Capital Requirementsمتطلبات رأس المال الفكري 

المال الفكري مجموعة من الشروط والظروف المالئمة والتي تتمثل في  رأسيتطلب بناء 
 (:م2008)العامري والغالبي،  ما يلي

وبشريا على االستفادة من إنشاء أقطاب صناعية على مستوى المنظمات، وتكون قادرة ماديا  .1
 .المعرفة المتاحة

إنشاء محيط واطار معرفي من خالل توفير تكنولوجيا المعلومات لكي تأخذ بعين االعتبار  .2
 .األقطاب المعرفية متطلبات تكوين هذه

و محيط األعمال ومراكز البحث من أجل تكوين المعرفة  المنظماتضرورة التعاون بين  .3
 .منها واالستفادة

منظمة أن تركز على العناصر الجوهرية الممثلة في رأسمالها الفكري وأن أصولها على ال .4
المعرفية تختلف عن تلك التي عند غيرها من المنظمات لذلك عليها أن  الفكرية ومكوناتها

 د.تدرك كيفية استثمارها بشكل جي
ييع الوقت على المنظمة أن تحسن إدارة مواردها المعرفية الموجودة أصال عندها، وعدم تض .5

  .موارد جديدة في البحث عن

 :Intellectual Capital Components مكونات رأس المال الفكري 

يعتبر تحديد مكونات رأس المال الفكري من االمور الجوهرية التي تساعد في قياس 
لهذه الشركات في عصر المعرفة وتقييم رأس المال الفكري للشركات وتحديد القيمة الحقيقية 

وتكنولوجيا المعلومات كما ان التعرف على مكونات رأس المال الفكري يمثل أحد العناصر 
الرئيسية الالزمة للتعرف على مصادر ومسببات خلق القيمة في الشركات بشكل أكثر تحديدًا 

 (.63ص م،2013)القليطي، 
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 ما يلي: إلىوتقسم مكونات رأس المال الفكري  

 رأس المال البشري: .1

 قدرات مستخدمي الشركة الالزمة لتوفير حلواًل لعمالئها، واالبتكار والتجديد، وهوأي 
يمثل مصدر االبتكار والتحسين، ولكنه في الوقت نفسه هو األصعب على القياس، وهو ينمو 

 (.9ص م،2009)عبد المنعم،  الشركة لمعارف المستخدمين وبزيادة هذه المعارف باستخدام
 :(13ص م،2009)صالح،  المال البشري في المنظماتومن أهم مؤشرات رأس 

إلدارة المنظمة مستوى جودة العاملين قدرة  اإلستراتيجيةلقيادة : وتشمل اقدرات العاملين. أ
كفاءة عمليات تدريب العاملين قدرة العاملين على المشاركة في اتخاذ ، التعلم لدى العاملين

 .القرار
االبتكار لدى العاملين والدخل المتحقق من األفكار : مثل قدرات االبداع و ابداع العاملين. ب

 االصلية للعاملين.
وتشمل تطابق العاملين مع قيم المنظمة ودرجة رضا العاملين ومعدل : اتجاهات العاملين. ت

 .دوران العمل ومتوسط مدة خدمة العاملين بالمنظمة
 رأس المال الهيكلي: .2

 ل أشكااًل أخـرى لـرأسوالتي قد تمث ظمة الفرعية للشركةفهو يتجسد في مجموعة من األن
المال الفكري وخير مثال عليه هو العمليـات التشـغيلية والتصـنيعية للشـركة يضـاف إليهـا جميـع 

 (.9ص م،2009)عبد المنعم،  ي تمتلكهاتالفكرية ال أشـكال الملكيـة
 (.15م، ص2009)صالح،  ومن أهم مؤشرات رأس المال الهيكلي في المنظمات:

طبيعة بناء ثقافة المنظمة، وتطابق العاملين مع منظور المنظمة ورؤيتها : الثقافة العامة .1
 .المستقبلية

 .صالحية نظام الرقابة بالمنظمة، وضوح العالقة بين السلطة والمسؤولية: الهيكل التنظيمي .2
مي بناء شبكة معلومات داخلية واستخدام هذه الشبكة، بناء مخزون تعلي: التعلم التنظيمي .3

 .واستخدام هذا المخزون  للمنظمة
 .التشغيلية وكفاءة العملياتمدة عمليات األنشطة واألعمال، مستوى جودة المنتج : العمليات .4
الدعم المتبادل والتنسيق بين العاملين، توفر البيانات والمعلومات ذات : نظام المعلومات .5

 ة.المشاركة في المعرفالمنظمة وأعمالها و  العالقة بأنشطة
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 رأس مال العمالء او العالقات أو الزبوني:  .3

ي تنوعية الخدمات ال وهو يتضمن ما يحققه مـن قيمـة للشـركة والتـي يكـون مصـدرها
أو مكون للبيئة  المـال هـذا كـاماًل فـي أي جـزء ويكون رأسأو قناعة العمالء  تقدمها المؤسسة

 (.9ص م،2009د المنعم، )عب الخارجية للشركة يسهم في خلق قيمة مضافة للشركة

 (.16م، ص2009)صالح،  :المنظماتومن أهم مؤشرات رأس مال العالقات في  .1
بناء واستخدام قاعدة بيانات للعمالء، توفير القدرات الالزمة  :األساسيةالقدرات التسويقية  .2

 لخدمات
 .العمالء، والقدرة على تحديد حاجة العمالء

سمعة  ،عدد العمالء إلىالسوق المحتملة الوحدات المباعة  ،: الحصة السوقيةكثافة السوق  .3
 ع.بناء قنوات البيع والتوزي ،لمنظمةالتجارية واالسم التجاري ل العالمة

حجم االستثمار في بناء  ،شكاوى العمالء ،رضا العمالءوهي : مؤشرات ولء الزبائن .4
  .مستوى خسارة عمالء حاليين ،مستوى كسب عمالء جدد ،العالقات مع العمالء

س المال البشري أن ر أس المال الفكري يرى الباحث بأطالع على مكونات ر من خالل اإل
بالموارد البشرية والعاملين بالمنظمة، ومؤشراته تتمثل في قدرات العاملين وابداعاتهم  تصيخ

التنظيم والرقابة ومتابعة س المال الهيكلي الذي له عالقة بأوخبراتهم واتجاهاتهم في المنظمة، ور 
سير العمل في المنظمة، ومؤشراته تتمثل في الثقافة العامة والهيكل التنظيمي والتعلم التنظيمي. 

قدرات العاملين وهناك رأس مال العالقات الذي يتعلق بالعملية التسويقية ومؤشراته تتمثل في 
 مؤشراته والء الزبائن.و على التسويق وكثافة السوق 

 :Intellectual Capital Classifications رأس المال الفكري  تصنيفات

المال الفكري، من خالل  رأسمن الباحثين تصنيفات متعددة لتحديد ماهية  مجموعةقدم 
تحديد مكوناته، تتفق هذه التصنيفات في مكوناتها ولكنها تختلف في طريقة التصنيف،  محاولة

 :أربعة أو يزيد، وهي كالتالي إلىة ومنهم ثالث إلىاثنين ومنهم  إلى فمنهم من صنفها
 :Thomas Stewartتصنيف  :أولا 

 (:Stewart, 1997, p32) المال الفكري في ثالثة مكونات رئيسية رأسحيث صنف 

: وهو يحظى بأهمية كونه المصدر األساسي لالبتكار والتجديد في المال البشري  رأس .1
لمعنويات المقدرة العقلية والمهارات والخبرات والما يتمتع به األفراد من  المنظمة، وذلك
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المناسبة لمتطلبات وحاجات المستفيدين وتمكين منظماتهم  العملية الالزمة، إليجاد الحلول
 .من البقاء والمنافسة

: وهو يتضمن القدرات التنظيمية للمنظمة، التي تلبي طلبات المستفيدين رأس المال الهيكلي .2
زيزها في الموجودات الفكرية الهيكلية كنظم المعلومات، وحقوق نقل المعرفة وتع من خالل

وسمعة المؤسسة، وبراءات االختراع، ومقاييس الجودة المراعية لحاجات  والتأليف،النشر 
 .المستفيدين

": ويشمل رضا الزبون، والء الزبون، االحتفاظ بالزبون، المال الزبائني "المستفيدين رأس .3
 .الزبون ومشاركة  الزبون،تمكين 

 


 نات رأس المال الفكري تصنيف مكو : (2.1شكل )

 (Stewart, 1997) المصدر:
 (: Brookingsتصنيف معهد ) :ثانياا 

 ,Brooking, 1996أربع مكونات هي ) إلىالمعهد مكونات رأس المال الفكري  وصنف
p13:) 

العمالء : وتشمل جميع الجوانب غير الملموسة المرتبطة بالسوق مثل: ألصول السوقيةا .1
 .ومنافذ التوزيع والماركات

: وتشمل الخبرات المتراكمة، وقدرات االبتكار، والمؤشرات المتعلقة بمدى األصول البشرية .2
 .في مواقف معينة األداءعلى  قدرة األفراد
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وحقوق وبراءات االختراع التجارية  واالسرار: وتشمل العالقات أصول الملكية الفكرية .3
 .التصميم

: وتتضمن جميع العناصر التي تحدد طريقة عمل المنشأة مثل: ثقافة لتحتيةأصول البنية ا .4
وطرق تقييم الخطر، وأساليب إدارة قوة العمل، وقواعد بيانات العمالء، ونظم  المنشأة،
 .االتصال

 
 
 
 
 
 
 

 تصنيف رأس المال الفكري : (2.2شكل )
 (Brooking, 1996) المصدر:

 :Sveibyتصنيف  :ثالثاا 
 (:Sveiby, 1998) المكونات التالية إلىحيث حلل هذا النموذج رأس المال الفكري 

 .أي بمعنى رأس المال البشري  كفاءة العاملين، وتتضمن تعليمهم وخبراتهم .1
أي بمعنى  التركيب الداخلي )الشكل القانوني، اإلدارة، النظم، ثقافة المنظمة، البرمجيات( .2

 .رأس المال الهيكلي
أي بمعنى  (الخارجي )العالمة التجارية، العالقة مع الزبائن، العالقة مع الموردينالتركيب  .3

 .رأس مال العالقات او الزبائني
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 رأس المال الفكري 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Sveibyتصنيف رأس المال الفكري لدى : (2.3شكل )

 (Sveiby, 1998) :المصدر

 :Sullivanنموذج  :رابعاا 
 )كيف( وأهمية معرفة )المستفيدينأولى هذا النموذج أهمية كبيرة لحل مشكلة الزبائن 

 المال الفكري عنده كما رأسألنه يراها ذات أهمية بالغة للمنظمة، وقد جاءت مكونات  ،تعرف(
 (:Sullivan, 2000يلي )

 .، قاعدة معرفة كيف، المهارات، االبتكارات()الخبرة: المال البشري  رأس .1
)الوثائق، الرسومات، برمجيات الحاسوب، البيانات، االختراع،  الموجودات الفكرية: .2

 .العمليات(
المهنة  أسرار، حقوق النشر والتأليف، العالمات التجارية، براءات االختراع: )الملكية الفكرية .3

 (الصنعة أو
 

 التركيب الداخلي
 .الشكل القانوني 
 .اإلدارة والنظم 
 .ثقافة المنظمة 
 .البرمجيات 

 كفاءة العاملين 
  تعليم

 العاملين.
  خبرات

 العاملين.

الخارجي التركيب  

 .العالمة التجارية 
 .العالقة مع الزبائن 
  الموردينالعالقة مع. 
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  Sullivanمكونات رأس المال الفكري وفقاا لـــ : (2.4شكل )

 (Martins, 2003)المصدر: 
 

 :Edvinson-Skandiaخامساا: تصنيف 
مؤسسة  إلىالمال الفكري، ونسب  رأسوضع هذا النموذج تقسيمًا أوضح فيه مكونات 

المال الفكري على  رأسوهو معروف عالميًا بتصنيف سكانديا، وهو يعتمد تقسيم  سكانديا،
بين القيمة السوقية للسهم، والقيمة الدفترية للموجودات غير الحسية،  اعتبار أنه يمثل الجسر

المال  رأسالمال الهيكلي، و  رأسالمال البشري، و  رأس ،جزأينوالقيمة الدفترية تتكون من 
 ,Edvinson-Skandia) المال الزبائني المال المنظمي، ورأس رأسالهيكلي يتكون من 

1997.) 
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  Edvinson-Skandiaمكونات رأس المال الفكري وفقاا لــ : (2.5شكل )

 (Edvinson-Skandia, 1997)المصدر: 
 سادساا: نموذج الجمعية األمريكية للتدريب والتطوير:

قامت الجمعية األمريكية للتدريب والتطوير بوضع تصنيف لقياس رأس المال الفكري 
 (/https://www.td.org) أساسيةوهي بحسب الجمعية أربعة مكونات  مكوناته،عبر 

 المنظمة.ت، وكفاءة العاملين في ار : ويتكون من المعارف والمهاالمال البشري  رأس .1
ثالثة وهي )قدرة المنظمة على اإلبداع، وانتاج  أجزاء: ويتكون من المال اإلبداعي رأس .2

 (.وتقديم خدمات جديدة جديدة،منتجات 
 : ويتألف من أربعة أجزاء وهي )عمليات المنظمة، تقنيات المنظمة، نظمرأس مال العمليات .3

 واإلداري(المعلومات، مقدار اإلنفاق الفني 
: ويعبر عن قيمة عالقة المنظمة مع الزبائن ويتكون من )العالقات مع مال الزبائن رأس .4

 .الزبون حاجات الزبون، فاعلية التسويق، ودعم  الزبائن، تلبية

 

 

 

https://www.td.org/
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 مكونات رأس المال الفكري عند الجمعية المريكية للتدريب والتطوير: (2.6شكل )

 :Guthrie & Pettyتصنيف  :سابعاا 

 من العناصر التالية Guthrie & Pettyتصنيف المال الفكري حسب  رأسويتكون 
(Guthrie, 2003, p 35:) 

 .المنظمي )الهيكلي(: ويتمثل برأس المال الهيكل الداخلي .1
 .: ويتمثل برأس المال الزبائن )العالقات(الهيكل الخارجي .2
 .المال البشري  برأس: ويتمثل كفاءة العاملين .3

 :Mayoثامناا: تصنيف 
 المال الفكري يتكون من العناصر الرئيسية التالية رأسفإن Mayo وحسب تصنيف 

(2000) ,Mayo :) 

المال العالقات: ويتمثل في العالقة مع الزبائن، رضا الزبون، والء الزبون، صورة  رأس .1
 .المنظمة

 .رأس المال التنظيمي: ويتمثل باألنظمة وقواعد البيانات وثقافة المنظمة .2
 .المال البشري: ويتمثل بالقدرات الفردية، والخبرة، والحكمة، والقيادة، والدافعيةرأس  .3

 :Despres & Channvelتصنيف  :تاسعاا 
يرى الكاتبان أن رأس المال الفكري يتكون من أربعة مكونات، وما يتفاعل معها من أجل 

 (:Despres & Channvel, 2000) وهذه العناصر هي القيمة،خلق 
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الموارد البشرية للشركة بما فيها المعرفة، سر الصنع، التي  إلى: ويشير رأس المال البشري  .1
قيمة وهذا يوجد لدى األفراد، النظم والقواعد واإلجراءات التنظيمية التي  إلىتحويلها  يمكن

 .تستخدمها الشركة
 .تسهيالت البنية التحتية للشركة إلى: وهذا يشير رأس المال الهيكلي .2
: وهي رأس المال الهيكلي للشركة الذي يستخدم لخلق القيمة من خالل الموجودات العملية .3

 .يالت العمليات وشبكة التوزيعالتجارية مثل تسه عملياتها
 إلى: وهذه تعود لألصول الفكرية للشركة التي بموجبها تحتاج الشركة الموجودات الفكرية .4

 .القانونية الحماية

من خالل عرض تصنيفات رأس المال الفكري المختلفة يرى الباحث بأن تصنيفات رأس 
المال البشري أو الموجودات الفكرية المال الفكري تتمحور في ثالث تصنيفات رئيسية هي: رأس 

المتعلق بالعاملين وأدائهم وابداعاتهم وخبراتهم في المنظمة، ورأس المال الهيكلي أو الموجودات 
العملية أو الهيكلي الداخلي المتعلق بالتنظيم وآلية سير العمل في المنظمة، ورأس مال العالقات 

 .يقيةأو الهيكل الخارجي المتمثل في العملية التسو 
( كونه اعتبر أن مكونات Stewart, 1997وقد تبنى الباحث في هذه الدراسة تصنيف )

رأس المال الفكري تتركز في رأس المال البشري ورأس المال الهيكلي ورأس مال العالقات وأن 
 بيانات التقارير المالية للبنوك عينة الدراسة موجودة وفقًا لهذا التصنيف.

 :Intellectual Capital Rolesأدوار رأس المال الفكري 

تحدد المنظمات مجال لتحصيل القيمة من رأس مالها الفكري وبينما يميل معظم االفراد 
فإن هناك مجاالت أخرى  فقطالتفكير في دور راس المال الفكري على أنه تجميع اإليرادات  إلى

 :(117صم، 2009)العنزي، وصالح،  يمكن توظيفها ومنها
 التالية: الممارساتأولا: األدوار الدفاعية: وتشمل 

 حماية المنتجات والخدمات المتولدة من ادعاءات رأس المال الفكري  -
 حماية حرية التصميم واالبداع. -
 تخفيف حدة الصراعات وتجنب رفع الدعاوي. -

 : ثانياا: األدوار الهجومية: ويقصد بها توليد العائد عن طريق

 والخدمات الناجمة عن ابداعات رأس المال الفكري.المنتجات  -
 الملكية الفكرية المشتركة. -
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 الموجودات الفكرية المشتركة. -
 ابتكار مقاييس لألسواق الجديدة والخدمات والمنتجات الجديدة. -
 تهيئة منافذ الختراق تكنولوجيا المنافسين. -
 األسواق الجديدة. إلىتحديد آليات النفاذ  -
 تعيق دخول منافسين جدد. إستراتيجيةصياغة  -

أن رأس المال الفكري يلعب العديد من األدوار التي تهدف  إلىومن هنا يخلص الباحث 
حماية كافة األصول والموجودات الفكرية وابتكار أساليب وآليات جديدة في المؤسسات  إلى

أداء ستوى والتجارية المختلفة ويمكن القول أن هذه األدوار من شأنها الرقي بم ةاإلقتصادي
 بشكل عام والبنوك بشكل خاص. ةاإلقتصاديالمؤسسات 

 :Entrances Intellectual Capitalمداخل دراسة رأس المال الفكري 

تبر رأس المال الفكري أو األصول غير الملموسة من األصول التي تجعل المنظمة يع
عليها أن تدرك جيدا واطالع تام بنقاط القوة والضعف في هذه األصول ، لذلك  على معرفة

. ويشير صحيحة إستراتيجيةتملك القدرة على صنع خيارات  مداخل دراستها وادارتها حتى
(Bounfour, 2013, p20 )ان هذه المداخل تتمثل فيما يلي: إلى 

 أولا: مدخل كل شيء غير ملموس:
 .ويقوم على التأكيد بأن كل شيء في المنظمة يميل ألن يصبح غير ملموس

 ثانياا: المدخل التحليلي: 
في  والذي يركز على مكونات األصول غير الملموسة حيث تم تحديد مجاالت االستثمار

األصول غير الملموسة في خمسة مجموعات وهي: االستثمار في التكنولوجيا، واستثمارات 
 .واستغالل السوق ، والبرمجيات وأنظمة المعلومات التمكين، وتنظيم

 الخدمات:ثالثاا: مدخل 
 أو والذي يركز في تحليل األصول غير الملموسة على أنشطة الخدمات الموردة داخلياً 

فإن هذه الخدمات كأنواع من األنشطة ذات عالقة بالعملية   المعرفة مجال، وفي خارجياً 
 .اإلبتكارية

 :اإلستراتيجيرابعاا: المدخل 
 .الميزة التنافسيةوهذا يركز على دور األصول غير الملموسة في تحقيق 
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 خامساا: المدخل الوظيفي:
 ويركز على عملية تخصيص الموارد على المستوى الوظيفي، سواء وظائف القيمة أو

 .وظائف الموارد
 سادساا: مدخل رأس المال الفكري:

حيث رأس  انبثق في منتصف التسعينات مع تزايد االهتمام بإدارة المعرفة المدخلوهذا 
 .المتضمن رأس المال الهيكلي، ورأس المال البشري، ورأس المال المرتبط بالعمالءالمال الفكري 

مداخل دراسة رأس المال الفكري يرى الباحث بأنه عند دراسة رأس المال  إلىوبالنظر 
بالموجودات غير الملموسة في المنظمات واالستثمار فيها والتركيز على  االهتمامالفكري يجب 

دة داخليًا وخارجيًا من أجل تحقيق التميز واالهتمام بالمستوى الوظيفي أنشطة الخدمات المور 
 داخل المنظمات.

 Dimensions of moving towardأبعاد التطور نحو رأس المال الفكري 
Intellectual Capital : 

 ( أبعاد التطور نحو رأس المال الفكري من خالل:23ص م،2010حدد عبود )
 ، حيث أنها أخذت غير الملموسة ضمن األصول الكلية األصولتطور نسبة أولا: 

 .أصول االقتصاد من كل (%75 -  80%)
، حيث أن األصول غير الملموسة هي جوهر خدمة األصول الكلية للمنظمةثانياا: 

القائمة على الموارد أصبحت هي  اإلستراتيجيةيفسر حقيقة أن  قدرتها التنافسية وهو ما
اعتبار أن الموارد هي المحدد األساسي للميزة  المهنية في بيئة األعمال اليوم على اإلستراتيجية
 .التنافسي للمنظمات األداءالتنافسية و 

حيث أن األصول غير  :القيمة السوقية القائمة على األصول غير الملموسةثالثاا: 
 .النسبة األكبر من القيمة السوقية للمنظمة الملموسة هي التي تشكل

 إدارة رأس المال الفكري: إلىل مدخ

الناجحة للمستقبل، لذا فإنه يتطلب  اإلستراتيجيةيتوقع أن تكون إدارة رأس المال الفكري 
البشرية أن يعدوا برامجهم الفعالة الستثمار هذا المورد الثمين  المواردفي مجال  من المخططين

العمرية والتأهيلية، هذا البرنامج ينبغي على اختالف مستوياتها  بما يالئم تحديات القوى العاملة
لواقع رأس المال الفكري وحجمه لتكون نتائج  أن يكون منطلقًا من إجراء البحوث االستطالعية
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)هيجان،  الكفاءات واستثمارها هذه البحوث موجهة لعملية االستشارات والتدريب في إعداد هذه
 (.12ص م،2007

هامًا في جعل االصول غير المادية ميزة تنافسية  وتؤدي إدارة رأس المال الفكري درواً 
االمكانيات والطاقات البشرية، ومساعدتهم على اكتشاف وتدفق إمكانياتهم  تدعيممن خالل 

المال الفكري المساهمة في تحقيق وتدعيم الميزة التنافسية  المحتملة، وحتى يمكن إلدارة رأس
المنظمة من جهة ووفق  إستراتيجيةإطار  في للمنظمة يجب أن تقوم بإعداد برامجها المختلفة

ترغب في تحقيق الميزة  متطلبات عمل المنظمة من جهة اخرى، وعليه فإن المنظمات التي
هذه  التنافسية وبالتالي تحقيق االرباح من االصول الفكرية التي تمتلكها يجب عليها أواًل إدارة

 إلىقيمة هذه االصول، فبعض االصول تحتاج  ختالفإل إدراك صول بفعالية، من خالاأل
فقد ال  روقف االستثمار فيها، أما البعض االخ إلىواالستثمار فيها، وبعضها يحتاج  التنمية

االطالق، ومن هنا فإدارة رأس المال الفكري يمكن أن ينظر اليها على أنها  تكون ذو قيمة على
ن خاللها يمكن للمنظمة أن تبدأ في تعلم الكثير والوسيلة التي م النجاح في المستقبل إستراتيجية

 (.1ص م،2012)محمد،  عن رأس المال الفكري 
ب التالية العجمي لمال الفكري في المنظمات لألسباويمكن النظر في أهمية إدارة رأس ا

 (:12ص م،2007( وهيجان )22ص م،2010)

ألداء المنظمة، إذ أن  دارة الفاعلة لرأس المال الفكري قد تكون المحدد النهائيإن اإل .1
بالنجاح في بيئة االعمال المعاصرة ينبغي لها ان تقوم باستثمارات  المنظمات التي ترغب

أفرادًا يتمتعون بقدرات ومهارات تفوق المنافسين، لذا فإن  تمتلكمناسبة لألصول الفكرية التي 
 إلىمل التقليدي نتقال من العاإلعليهم  االفراد العاملين في منظمات االعمال المعاصرة

 .العمل المعرفي والذي تكون فيه مسؤولياتهم أعمق و أوسع
إن رأس المال الفكري يعد من أهم مصادر الميزة التنافسية للمنظمات المعاصرة حيث أن  .2

بإسترتيجية التمييز اليمكن تحقيقها إال من خالل االنتاجات الفكرية والمتمثلة باالبداع  العمل
ي مجال البحث والتطوير، في حين تعد المنظمات المعاصرة رأس ف وتقديم ما هو جديد

يتمثل باألصول األكثر أهمية إذ تسعى إدارة هذه  المال الفكري أقوى سالح تنافسي الذي
العمل المعرفي والفرد العامل المثقف  زيادة إنتاجية إلىالمنظمات بالقرن الحادي والعشرين 

 ة.لفكريحيث أن أكثر األصول قيمة هي األصول ا
زيادة النشاطات أو العمليات التي تساعد على اكتشاف و تدعيم تدفق القدرات المعرفية  .3

 .والتنظيمية لألفراد
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 .تمكين هذه القدرات من إنتاج منتجات جديدة للمنظمة، ومن ثم توسيع حصتها السوقية .4
الشديدة، ومن إكساب المنظمة ميزة تنافسية تميزها عن غيرها من المنظمات لتفادي المنافسة  .5

 . قوتها ثم تعظيم نقاط

 :Intellectual Capital Management Formsنماذج إدارة رأس المال الفكري 

أن مهمة إدارة رأس المال الفكري في غاية  (9ص م،2013)أشار الروسان والعجلوني 
ير من الموجودات الفكرية التفضل اإلدارة والسيطرة عليها بل تلجأ في كث الصعوبة، الن معظم

النماذج التي ُقدمت بخصوص إدارة رأس المال الفكري  المقاومة، وهناك عدد من إلىاالحيان 
 :نقدم منها

 (:Stevens, Brown and Russell, 2010نموذج ) .1

دارة رأس المال الفكري الفاعلة إخالل دراسة اعدها الباحثون حول  قدم هذا النموذج من
هتمام لها نمودجًا مقترحًا يساعد في اإلالربحية، قدموا من خالغير  في مؤسسات التعليم العالي

التعليم العالي بطريقة فاعلة، وكان النموذج على  دارة رأس المال الفكري الموجود في منظماتإو 
 :النحو التالي

 :البيئة الكلية 

ن العوامل بأنه عبارة عن المحيط الذي يحتوي على مجموعة م القطاعيتميز هذا 
ذات التأثير العالي على طبيعة عمل المنظمة واتخاذ القرارات  عليها وغير المسيطرالخارجية 

الخصائص، والتي يجب أن تتابعها المنظمة  ات المتبعة في المنظمة، وغيرها مناإلستراتيجيو 
 :أهم مدخالت هذا القطاع بشكل منتظم ومستمر، حيث يثأثر عدة جوانب من المؤسسة، ومن

التشريعات التنظيمية،  ، القوى التنافسية، الموارد التناقصية،(لمحلي والعالميا) اإلقتصاديالنظام 
 .والطبيعة السكانية

 :البيئة الصناعية 

يعرف هذا القطاع أنه مجموعة العوامل التي تؤثر بشكل مباشر في طبيعة عمل 
الممكن ان والمؤسسات التي تعمل في نفس مجال عمل المنظمة، ومن  مؤسسات التعليم العالي،

 .تكرارا يكون تكرار هذه العوامل سنويًا أو أقل
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 (:13ص م،2011وعلة،  ،)عبد السالم ،(Stewart, 1997)نموذج  .2

 :حيث قدم نموذجًا وفقًا للتالي

العمل على االستفادة من االفكار التي تقدم لمصلحة المنظمة وذلك من خالل العالقة  .1
 .لديها والزبائن المتعاملين الحسنة مع

العمل على توفير الموارد التي يحتاجها العاملون داخل المنظمة ومساعدتهم على بناء   .2
  .داخلية وتعزيز وتدعيم فرص العمل للحصول على مواهب وكفاءات شبكة عالقات

إشاعة اجواء االبتكار والحرية والعفوية في طرق االفكار بعيدًا عن القيود التي تفسد االبداع  .3
 .الطموح وتقتل

 .توفير المعلومات بشكل منظم وسلس دون االغراق في التفاصيل أو نقص المعلومات  .4
 .االحتفاظ بنظام معلومات كفؤ وبالذات قاعدة بيانات ممتازة  .5
 (:49ص م،2011( )الهاللي، Petrash, 1996نموذج ) .3

على الفكري نموذجًا من ستة مراحل يمكن استخدامه إلدارة رأس المال  "Petrash"  يقدم
 :النحو التالي

تكوين سجل لحفظ مخزون رأس المال الفكري الحالي في المنظمة، يتم فيه تحديد كافة  .1
المنظورة لمعرفة ما، ومن ثم البحث عن موازنة تتكفل بالمحافظة عليها ودفع  االرصدة غير
 .تكلفة صيانتها

ذي تستخدمه ثالثة فئات رئيسية، تشمل: فئة لرأس المال ال إلىتصنيف رأس المال الفكري  .2
 .وفئة لما يتوقع ان تستخدمه المنظمة، وفئة لما التستخدمه المنظمة المنظمة بالفعل،

كيف يمكن وضع خطة عمل  تحددباستخدام السجل المطور بحيث  إستراتيجيةصياغة  .3
وتلك  اإلستراتيجيةالفجوات بين مكونات رأس المال الفكري من واقع  تشغيلية توضح

للسجل الحالي، ومن ثم توجيه الموارد الالزمة لدعم  المرصودة من واقع االمكانيات الفعلية
 .رأس المال الفكري نحو سد تلك الفجوات

على حقوق استغالل  قياس رأس المال الفكري وكذلك تحديد فرص التسويق أو الحصول .4
 .عالمات تجارية من المؤسسات االخرى 

ومقارنته بوضع المنظمات ذلك بتنظيم مكونات رأس المال الفكري إجراء مقارنة مرجعية، و  .5
 .تقييم درجة سيطرة المنظمة على السوق والفرص والتحديات من أجل المنافسة
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االستثمار، فبعد التعرف على قيمة رأس المال الفكري الحالي وحقيقة الوضع التنافسي  .6
المنظمة عندئذ التحرك في  رأس المال المخطط والفعلي، تستطيع ومواضع الفجوات بين

استيعابها من خالل التطوير الذاتي الداخلي أو  إتجاه ملء تلك الفجوات والتي من الممكن
 .من خالل اكتسابها من مصادر خارجية

 نموذج اإلدارة الشاملة لرأس المال الفكري: .4

أن من متطلبات تطوير إدارة رأس المال الفكري ( 13-11ص م،2009ذكر سلمان )
من المهم أن نفهم دور أعمال رأس المال الفكري بالمراحل أو  المنظمة، إلدارة اعمال كمدخل

عمليات االنتاج، وتعظيم ، إدارة يتضمن إدارة الموراد الوظائف االساسية إلدارة األعمال، وهذا
على امتالك المصادر االولية  القيمة ألصحاب المصالح، حيث أن المرحلة االولى تؤكد

 إلىمتنوعة  نتاج، بينما المرحلة الثانية تحول هذه المصادر من خالل عملياتللتشغيل واال
  أصول ذات قيمة، والمرحلة االخيرة ترفع هذه القيمة لتعظيم العائد ألصحاب المصالح، وقد

دورة أعمال رأس المال الفكري تتبع نفس المراحل المشار اليها أعاله، إلدارة شمل النموذج 
على أن يرتقي رأس المال الفكري من كونه مصدر ذو قيمة محتملة ممكنة  االعمال بشكل عام،

منتج ذو قيمة سوقية، وكمورد تكون قيمة رأس المال الفكري  أصل ذو قيمة مدركة، ليصبح إلى
لق القيمة من المصادر الفكرية حالما يتم خ كامنة، لذلك فمهمة االدارة في هذه المرحلة هي

 راالعمال حيث يتحول المصد كن استخالصها من خالل عملياتإدراك القيمة يصبح من المم
 .أصل فكري ذو قيمة مدركة يمكن توقعها إلىالفكري 

من خالل العرض السابق لنماذج إدارة رأس المال الفكري وانطالقًا من أن ادارة رأس 
د المال الفكري يعد مهمة صعبة  كونه رأس مال غير ملموس يتضح للباحث أن هذه النماذج ق

وجدت لمساعدة المنظمات على ادارة رأس المال الفكري فيها من خالل تدعيم االمكانيات 
 والطاقات البشرية ومساعدتهم على اكتشاف وتدفق امكانياتهم المحتملة.

 Intellectual Capital and الملموس الفرق بين رأس المال الفكري ورأس المال المادي
Tangible Capital : 

يختلف رأس المال الفكري عن رأس المال المادي بسبب اختالف طبيعة كل منهما فرأس 
المال المادي يتمثل بالبنود الملموسة التي تظهر في حساب الميزانية العمومية أما رأس المال 
الفكري فإن هناك اختالفًا بين الباحثين حول إمكانية اظهاره في القوائم المالية للوحدات 

اذ أن األمر مقتصر على جزء من أحد فروق رأس المال الفكري المتمثل بشهرة  ةاإلقتصادي
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المحل وبراءة االختراع والعالمة التجارية أما البنود األخرى فهي غير ظاهرة، لذلك تتمثل الفروق 
 (:5ص م،2011وعمر،  ،المال الفكري ورأس المال المادي بالجدول التالي )معمر بين رأس

 الفرق بين رأس المال الفكري ورأس المال المادي الملموس يوضح (:2.1جدول )
 رأس المال الفكري  رأس المال المادي البيان
 غير ملموس وغير مادي مادي ملموس الميزة األساسية

يوجد ضمن البيئة الداخلية للوحدة  موقع التواجد
  ةاإلقتصادي

في عقول الموظفين العاملين بالوحدة  ديوج
 اإلستراتيجيةوالخطط والبرامج 

يتمثل في الموجودات الثابتة  التمثيل النموذجي 
 والمتداولة

يتمثل باالفراد الكفؤين والخبراء الذين 
 ةاإلقتصادييعملون تحت تصرف الوحدة 

 متزايدة مع زيادة االبداعات واالبتكارات  متناقصة باالندثار طبيعة القيمة
االستخدام تتولد الثروة من خالل  نمط خلق الثروة

 المادي المستمر
واالنتباه  زتتولد الثروة من خالل التركي

 والخيال الواسع
 الجهد المعرفي الجهد البشري  طبيعة الستخدام 
 يظهر عند حدوث أزمات  يتوقف عند حدوث مشاكل الواقع التشغيلي 

 

 :Intellectual Capital Scales رأس المال الفكري  مقاييس

آراء الباحثين حول األدوات التي يمكن استخدامها لقياس رأس المال الفكري في  تعددت
أركان نجاح عملية القياس، فمن خاللها يمكن  المنظمات ، وهذه األدوات هي ركن أساسي من

جمع البيانات والمعلومات وتحديد أساليب التطوير المالئمة ، فيما يلي نماذج مختارة من أدوات 
 :(25-24ص م،2010 علي،كما حددها ) كري قياس المال الف

 مقياس تقدير قيمة رأس المال الفكري في المنظمة: .1

مدى اهتمام  بهدف الكشف عن م1998( سنة Brayton Bowenالمقياس ) هذاأعد 
تقدير قيمته ، ومن بين فقراته تبني  المديرين التنفيذيين برأس المال الفكري في منظماتهم ومن ثم

 إلبداعات وابتكارات رأس المال الفكري سيزيد من استثمارهالمدير التنفيذي 

 مقياس إدارة رأس المال الفكري في المنظمة: .2

إدارة لرأس  مدى وجود إلىويهدف  م1998( سنة Tom Brownأعد هذا المقياس )
وهل تتبع األساليب الصحيحة في إدارته ، ومن فقراته مدى  المنظمةالمال الفكري المتوافر في 

جميعا بهدف تطوير  فيهاالمنظمة لنشر أفكار رأس المال الفكري على العاملين  تشجيع
 .كفاءاتهم
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 تعليم رأس المال الفكري على الستقامة في العالقات: .3

ليم رأس وهدفه محاولة تع م1998( عام William C.MILLER) المقياسأعد هذا 
مؤشرات كلما كان  مجموعة على االستقامة في عالقاتهم من خالل المال الفكري في المنظمة

 .فيها االلتزام عاليا دل ذلك استقامة العالقات مثل : االنسجام والثقة بين األفراد

 مقياس خصائص المنظمة التي ترعى رأس المال الفكري: .4

نظمة التي وهدفه تحديد خصائص الم م1999( سنة Ramona Dzinkowskiأعدته )
الملكية الفكرية على حد كبير ،  موها المستقبلي علىوالتي تعتمد في ن ترعى رأس المال الفكري 

 .ومن بين فقراته تنمية العمل على أساس الفريق الواحد والتميز بالقيادة القوية

 مقياس الهتمام برأس المال الفكري في المنظمة: .5

تحديد خصائص  وهدفه م1999( عام Tomas A . Stewartأعد هذا المقياس )
 لالحتفاظ بالعاملين جهدهاالمنظمة التي تهتم برأس المال الفكري ، مثل بذل المنظمة قصارى 

 .ذوي المعرفة العالية بمواصفات العمل

 مقياس أسهم رأس المال الفكري وفاعليته: .6

 – للتدريب والتطوير أعده مجموعة العمل إلدارة المعرفة الفاعلة للجمعية األمريكية
ASTD-  المال الفكري  هدفه تحديد مجموعة مؤشرات تساهم في قياس أسهم رأس م1999سنة

 ومدى فاعليته في المنظمة ، من فقراته االحتفاظ بالزبون ، وأيضا عدد براءات االختراع
 .المستخدمة بفاعلية

 مقياس األخطاء المميتة لرأس المال الفكري: .7

من المؤشرات التي تعد  مجموعةدفه تحديد وه م2000( سنة P.N. Rastog) أعده
 ا.أخطاء مميتة لرأس المال الفكري في المنظمات، وتسليط الضوء عليها لتفاديه

 مقياس تشخيص رأس المال الفكري في المنظمة وعوامل المحافظة عليه: .8

افر رأس المال الفكري في هدفه تشخيص مدى تو و ( م2001)صالح، أعد هذا المقياس 
و زيادة االستثمار فيه ، من فقراته  اندثاره المحافظة عليه، لتقليل احتماالتوعوامل  المنظمة

 .التصدي للتقادم التنظيمي، وتعزيز التميز التنظيمي
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 :Intellectual Capital Measurements مداخل قياس رأس المال الفكري 

 القيمة الدفترية: إلى-مدخل القيمة السوقية .1

( والذي Stewart, 1997القيمة الدفترية من قبل ) إلىتم اقتراح مدخل القيمة السوقية 
السوقية والقيمة الدفترية ألسهم الوحدة  القيمةالفرق بين  إلىيستند في قياس رأس المال الفكري 

االقتصاية، ويفترض هذا األنموذج أن القيمة السوقية تعكس القيمة الحقيقية لها أما القيمة 
لحصول عليها من السجالت المحاسبية والتي تعكس قيمة الدفترية فهي قيمة تاريخية يمكن ا

الموجودات الملموسة على عكس القيمة السوقية التي تعكس الموجودات الملموسة وغير 
الملموسة، فالفرق بين القيمتين يمثل قيمة الموجودات الفكرية التي تمتلكها الوحدة االقتصداية 

ب عدد األسهم للوحدة في سعر السهم ويمكن الحصول على القيمة السوقية من خالل ضر 
السائد في السوق ومن خالل تطبيق المعادلة اآلتية يتم استخراج قيمة رأس المال الفكري أو 

 (:6ص م،2011وسحنون،  ،الموجودات الفكرية )بن صالح
 القيمة الدفترية لألسهم. –رأس المال الفكري= القيمة السوقية لألسهم 

 إذ أن:
 لألسهم= قيمة السهم في السوق القيمة السوقية 

 القيمة الدفترية لألسهم= قيمة السهم في السجالت
 العديد من المشكالت منها: هوعلى الرغم من سهولة تطبيق هذا النموذج اال انه يواج

مع األسواق المالية وبذلك يصعب إيجاد القيمة  ةاإلقتصاديقد ال تتعامل بعض الوحدات  -
 السوقية لها.

أسعار األسهم الحتساب القيمة السوقية لتحديد راس المال الفكري غير عملي ان استخدام  -
 بسبب تذبذب أسعار األسهم صعودًا وهبوطًا.

 مدخل معدل العائد على األصول: .2

العائد على األصول متوسط أرباح قبل الضريبة لوحدة  معدليستخدم بموجب مدخل 
سط األصول الملموسة لنفس الفترة ( سنوات والذي يقسم على متو 5-3اقتصادية ما لمدة )

وبعدها يقارن الناتج المستخرج مع المعدل القطاعي للوحدة ويتم بعدها حساب الفرق بين 
، فاذا كان الفرق صفر أو سالب فإن هذا يعني عدم امتالك الوحدة لرأس مال فكري أما المعدلين

ي موجبًا فإن هذا يعني امتالك اذا كان الفرق بين العائد على األصول الملموسة والمعدل القطاع
حتساب ويمكن الحصول على قيمة راس فكري خالل الفترة التي تم بها اإلالوحدة لرأس مال 
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 ةاإلقتصاديمال الوحدة لفرق بين المعدلين في كلفة رأس المال الفكري من خالل ضرب ا
(Jolanta, 2008, p4.) 

 المتوازن: األداءمدخل بطاقة  .3

المتوازن بانه نظام إدارة يحقق التوازن بين العمليات الداخلية  األداءمدخل بطاقة  يتمثل
 ,Kaplan & Norton, 1996والخارجية من منظور مالي وتم اقتراح هذا االنموذج من قبل )

p5 وبهذا تعتبر غير كافية  ماضيةان التدابير المالية التقليدية تعبر عن احداث  إلى( اذ أشار
وال سيما الصناعية منها وفي ظل التطور الحاصل في  ةاإلقتصاديلتحقيق نجاح الوحدات 

وظهور تكنولوجيا المعلومات وتوجهها نحو االستثمار في األجل الطويل  ةاإلقتصاديالوحدات 
المتوازن بوصفها أداة تستخدمها الوحدة في  األداءوالعمل على تحقيق النجاح ظهرت بطاة 

يمة للوحدة في المستقبل فهي تعتبر احدى الوسائل توجيه عملها نحو االستثمار وخلق الق
المستخدمة لتحقيق التوازن بين عالقات الزبائن بالعمليات التجارية والمالية داخل وخارج الوحدة 
فضال عن اهتمامها بتنمية وتطوير مهارات االفراد العاملين داخل الوحدة من اجل رسم 

 النجاح المستقبلي لها. إستراتيجية
 دخل الرسملة السوقية:رابعاا: م

يتم قياس رأس المال الفكري بموجب الرسملة السوقية من خالل استخراج الفرق بين 
 ,Stewart) إلىوبين حقوق المساهمين فيها ووفقًا  ةاإلقتصاديالقيمة السوقية ألسهم الوحدة 

القيمة السوقية لألسهم مقسومة على التكلفة  إلى( فإن قيمة رأس المال الفكري تستند 1997
قيمة رأس المال الفكري تستخرج من خالل قسمة القيمة السوقية  وأناالستبدالية ألصول الوحدة 

لألسهم على كافة األصول غير الملموسة كالملكية الفكرية والميزة التنافسية المستدامة )لويزة، 
 (.13ص م،2016

 
 المباشرة في القياس:خامساا: مدخل الطريقة غير 

تحديد مكونات رأس المال الفكري  إلىتستند هذه الطريقة في قياس رأس المال الفكري 
القيام بقياس كل مكون على حدة ويتم التركيز على مكونين أساسيين لرأس المال بدقة ومن ثم 

دة يتكون الفكري هما )رأس المال البشري ورأس المال الهيكلي( وبمجموع قيمة كل مكون على ح
 المال الفكري، وتوضح الطرق التالية للقياس عملية قياس مكونات رأس المال الفكري: رأس
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 (:VAICطريقة القيمة المضافة الفكرية ) .1

عملية قياس كفاءة  ( والتي تقوم باجراءPullic, 1993اقتراح هذه الطريقة من قبل )تم 
رأس المال الفكري أو كفاءة األصول غير الملموسة وتحديد مدى تأثيرها على قيمة الوحدة 

تأتي من خالل قيمة رأس المال الهيكلي والبشري  ةاإلقتصاديأي أن قيمة الوحدة  ةاإلقتصادي
س المال الفكري وكفائتهما، والهدف األساسي من اتباع هذه الطريقة ومعرفة األثر الذي يلعبه رأ

مجموعة من المعادالت الرياضية في  إلىوتستند هذه الطريقة  ةاإلقتصاديفي نجاح الوحدات 
 .(Hiras & Indri, 2012: 9احتساب كل مكون على حدة )

 (:VAICخطوات تطبيق طريقة معامل القيمة الفكرية المضافة )

 أولا: حساب القيمة المضافة:
 المدخالت –المخرجات  القيمة المضافة=

VA= Output - Input 
باإلعتماد على نظرية أصحاب المصلحة يمكن تبني مفهوم واسع في حساب القيمة 

على أن أي مجموعة يمكن ان تؤثر وتتأثر بإنجاز أهداف  تؤكدالمضافة حيث أن هذه النظرية 
الشركة وعليه تتضمن مجموعات أصحاب المصلحة أصحاب االسهم والعاملين في الشركة 

الدائنين والحكومة والمجتمع وبالتالي حساب القيمة المضافة باستخدام هذا المفهوم الواسع و 
مفهوم الربح المحاسبي الذي يعتمد على حساب  استخدام)مفهوم اصحاب المصلحة أفضل من 

 العوائد ألصحاب األسهم فقط.
 من خالل المعادلة التالية: ةوعليه يمكن حساب القيمة المضافة للشرك

R= S-B-DB-W-I-DD-T …………………………………. (1)   
 حيث أن:

R.التغير في األرباح المحتجزة : 
S.صافي ايرادات المبيعات : 
B.تكلفة البضاعة المباعة : 

DP.االستهالك : 
W.الرواتب واألجور : 
I.الفوائد : 

DD.األرباح الموزعة : 
T.الضرائب : 
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 ويمكن اعادة ترتيب المعادلة السابقة كما يلي:
S-B= DP + W + I + DD + T + R …………….. (2) 

S-B-DP = W + I + DD + T + R ………………….(3) 
( تمثل صافي القيمة 3( مجمل القيمة المضافة بينما المعادلة )2وتمثل المعادلة )

يحسب مجمل القيمة المضافة أو صافي القيمة  المعادلتينالمضافة والجانب االيسر من 
لمعادلتين يمثل توزيع القيمة المضافة من قبل الشركة بما يشمل المضافة والجانب األيمن من ا

 العاملين وأصحاب الديون وأصحاب األسهم والحكومة.
وبما أن التغير في األرباح المحتجزة مضافًا إليه توزيعات األرباح يساوي صافي الدخل 

 ( كما يلي:3يمكن اعادة صياغة المعادلة رقم )
VA = S – B – DP= W + I + T + NI…………………..(4) 

 حيث أن: 
NI.يمثل صافي الربح بعد الضريبة : 

 ثانياا: حساب رأس المال المادي ورأس المال البشري ورأس المال الهيكلي:
CA= Total assets – Intangible assets 
Hu= Total expenditure on employees 

SC= Value added – Human capital     
 الفكري للقيمة المضافة:ثالثاا: حساب المعامل 

 يتم حساب المكونات الثالثة للمعامل الفكري للقيمة المضافة من خالل المعادالت التالية:
VACA = VA ÷ CA 
VAHU = VA ÷ HU 
STVA = SC ÷ VA 

( مجموع المكونات الثالثة VAICوتمثل المعادلة التالية المعامل الفكري للقيمة المضافة )
 لمضافة:لمؤشرات كفاءة القيمة ا

VAIC = VACA + VAHU + STVA ……………….. (5) 

 طريقة محاسبة الموارد البشرية: .2

( محاسبة الموارد البشرية بأنها عملية تحديد AAAعرفت الجمعية المحاسبية االمريكية )
وتوصيل هذه المعلومات إلى األطراف المعنية أو هي عملية قياس  البشريةوقياس الموارد 
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 & Andradeالنسان ومدخالته التنظيمية مثل التوظيف والتدريب والخبرة )وتقدير قيمة أفكار ا

, 2011, p 1Sotomayor.) 

 :Human Assests Measuring طرق قياس األصول البشرية

 كلفة التاريخية:لتأولا: طريقة ا
 Brummetتسمى هذه الطريقة بطريقة تكلفة الشراء والتي تم تطويرها من قبل )

flamholtz, 1971 في الموظفين  ةاإلقتصادياسثمارات الوحدة  الطريقة( اذ تقيس هذه
باستخدام المعلمات الخمس: التوظيف واالكتساب والتدريب الرسمي والتعريف والتدريب غير 
الرسمي، هذه الطريقة تفترح بدال من تحميل تكلفة الموارد البشرية على قائمة الدخل فإنه ينبغي 

ومية أي انها تعامل المبالغ المصروفة لالستثمار كاصول مثلها مثل رسملتها في الميزانية العم
 (.Dasari et al, 2013, p3األصول المادية األخرى )

كذلك تؤكد هذه الطريقة على أهمية استهالك قيمة الموارد البشرية خالل المدة اإلنتاجية 
حدة خالل السنة فترك لها أي يجب أن تكون هنالك عملية إطفاء لتلك األصول البشرية لمرة وا

أو عند عملية االستغناء والتقاعد يعد تخفيضا لقيمة تلك الموارد او  ةاإلقتصاديالموظف للوحدة 
 األصول.

 :ةاإلقتصاديكلفة تثانياا: طريقة ال
 ة( وتقيس هذه الطريقة تكلفLikert & Eric, 1985تم تطوير هذه الطريقة من قبل )

والتعويض وتكلفة التدريب  ختباراستبدال الموظف العامل لدى الوحدة التي تشمل )التوظيف واإل
والدخل المتحصل خالل فترة التدريب( ان البيانات المستمدة من هذه الطريقة تكون مفيدة في 

حد ما طريقة الكلفة  إلىأو المستبعد وهذه الطريقة مشابهة  المستبدلتحديد قيمة الموظف 
 ,Afolabiاريخية اال انها تختلف عنها من حيث تكلفة الحصول على الموظفين الجدد )الت

2014, p4.) 
 كلفة الفرصية:تثالثاا: طريقة ال

( والتي Hekimian & Jones, 1967كلفة الفرصية من قبل )تتم اقتراح طريقة ال
بديل للموظف فال توضح أن قيمة الموظف تحدد ووفقا لالستخدام البديل له في حالة عدم وجود 

تضع قيمة له وهذه الطريقة تستبعد الموظفين غير االكفاء الذين يتقاعدون بسهولة وتحفز هذه 
وهذا يعني أن تكلفة  ةاإلقتصاديحدة الطريقة على تقديم العطاءات التنافسية للموظفين في الو 

 (.Vinay & Gyanesh, 2016, p3الفرصة البديلة تكون متوافقة مع ندرة وكفاءة الموظفين )
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 رابعاا: طريقة المقاييس السلوكية:
السلوك اإلنساني الذي يتغير  إلى تقوم هذه الطريقة بقياس رأس المال البشري استناداً 

بمرور الزمن فالسلوك اإلنساني عبارة عن سلسلة متعاقبة من األفعال وردود األفعال التي تصدر 
من الفرد بهدف تحقيق واشباع رغباته المتطورة والمتغيرة، وبهذا فإن قياس التغيرات التي تطرأ 

تعد من األمور الهامة  ةإلقتصادياعلى سلوك االنسان وتحديد مدى تأثيرها على أداء الوحدة 
لقياس رأس المال البشري وتحقيق أهدفها وكسب رضا  ةاإلقتصاديالتي تستعين بها الوحدة 

 (.119ص م،2002الموظفين العاملين لديها )الفضل وآخرون، 
وهناك العديد من المعادالت التي تقيس العوامل السلوكية التي تؤثر في تحديد اإلنتاجية 

 في تحقيق األهداف ومنها: دورهاومعرفة  ةاإلقتصاديالبشرية لدى الوحدات 
 المهارة ×القدرة على العمل = المعرفة 
 المواقف ×الرغبة في العمل = التجاه 

 الرغبة في العمل ×= القدرة على العمل  األداءمستوى 
 خامساا: طريقة القيمة الحالية لاليرادات المستقبلية المخصومة:

يرادات التي تعني القيمة الحالية لإل ةاإلقتصاديمفهوم القيمة  إلىهذه الطريقة تستند 
التي ترى بأن معيار قيمة  ةاإلقتصاديتماشى هذا المدخل مع النظريات المستقبلية المتوقعة، اذ ي

يتحدد بمدى قدرته على توليد اإليرادات المستقبلية أي مدى قدرة الموارد البشرية شيء معين 
 توقعة منها ضمن رأس المال البشري.على توليد المنفعة المستقبلية الم

 :Intellectual Capital Measuring Difficulties صعوبات قياس رأس المال الفكري 

)الغول،  عملية قياس رأس المال الفكري منهاهناك مجموعة من المشكالت التي قد تواجه 
2010): 

 عدم وجود سوق كفئ لمعظم بنود رأس المال الفكري  .1
انتفاء صفة الموضوعية والموثوقية لبنود رأس المال الفكري ,وذالك  لصعوبة تحديد  .2

 قيمتها ماديا كونها غير ملموسة ,واالعتماد في تقييمها على الحكم الشخصي.
مكوناته بالغة األهمية لشركة  إحدىالفكري طبيعة خاصة فقد تكون لعناصر رأس المال  .3

ما  بينما لشركة أخرى ال يكون معروفا لديها لعدم أهميته فيها ,وهذا يؤدي إلى صعوبة 
 المقارنة بين الشركات بموضوعية .
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صعوبة الرقابة على عناصر رأس المال الفكري ,ألنها عناصر غير ملموسة ,وهناك  .4
 ير الملموسة والتي يصعب قياسه ,كاألبداع, والخبرات والشهرة وغيرها.بعض األصول غ

التنظيمي ألي  األداءإن عملية القياس والتقييم تأتي في إطار النظام الرقابي وتقييم 
دارية والتي تشمل التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة، العملية اإل تتم في إطار منظمة، وأيضاً 

نقاط القوة والضعف هو أمر حيوي ومعقد  معايير وقياسها وتحديدوال شك أن عملية وضع 
الخدمية نظرًا لطبيعة  وصعب في حد ذاته، وتتزايد هذه الصعوبة وهذا التعقيد في المنظمات

 وضوحًا فيداخل والصعوبة تكون أكثر حااًل و وخصاص الخدمات المقدمة، إال ان التعقيد والت
 مجموعة من الباحثين منهم جاد الرب حددهارة منها ألمور كثي وذلكرأس المال الفكري، 

 ( على النحو التالي:12ص م،2009( وعطا هللا )425ص م،2012)

 .حداثة المفهوم وعدم التحديد الواضح ألبعاده من قبل العديد من الباحثين -
انخفاض إدراك وفي بعض االحيان عدم إدراك اهمية رأس المال الفكري لدى الكثير من   -

 . المنظماتمديري 
التي يتكون منها رأس المال صول والموارد المعنوية وغير الملموسة و طبيعة البنود واأل -

 ي.الفكر 
مؤشرات والمقاييس المالية وهي والاعتماد المحاسبة التقليدية حيث القواعد المحاسبية   -

لية، تعطي نظرة لفترة ماضية وليست مستقبالتي البيانات التاريخية  بطبيعتها تعتمد على
االصول المادية مثل االراضي والمباني  حيث أن تلك القواعد صممت من أجل معالجة

 .العمر االنتاجي للمنشأة واالالت ..الخ، وأعتبرت أنها هي فقط تمثل مصدرًا للثروة خالل
بعض االصول غير الملموسة يصعب قياسها، فاإلبداع مثاًل هو جوهر عملية المعرفة   -

 .ن الصعب التنبؤ بعملية اإلبداع ومخرجاتهم وخلق القيمة، ولكن
الطبيعة الخاصة لرأس المال الفكري، فقد يكون أحد مكوناته ذو قيمة بالنسبة لمنشأة ما،  -

قيمة بالنسبة لمنشأة أخرى، وهذا بدوره ينتج مقاييس عكسية أو مختلفة  بينما يكون غير ذي
 .ةبفي الصعو  القطاعات عملية غاية المنشآت أو قد تجعل المقارنة بين

 اإلستراتيجيةالتقليدية غير كافية لبناء التوجهات  المحاسبيةويالحظ أن األساليب 
مقاييس رأس المال الفكري كأداة تكميلية تساعد اإلدارة على إدارة  للشركات، لذلك يتم استخدام

نقاط القوة والضعف فيها في  تقييمباالعتماد على  رأس المال هذا حيث تجري عملية القياس
 ا.وء عمليه المقارنة المرجعية لهض
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قياس  عملية( مجموعة من الصعوبات التي تواجهها 7، ص2011يضيف وهيبة )و 
 :أبرزهارأس المال الفكري لعل من 

 بحوزة الوحدةي ة التيد الموجودات الفكر يد بصعوبة تحديتتمثل مشكلة التحد: التحديد مشكلة .1
 .ةيتدخل ضمن الموجودات الفكر واي منها ال 

د العوائد المتحققة يتم بموجبها تحدي يقة التيهذه المشكلة تتعلق بالطر : مشكلة تقدير العائد .2
 هذه الموجودات فان من يالمستمر ف يركد والتغاة ، وبسبب عدم التيالموجودات الفكر  من

 .ق للعوائد والكلفيد دق  يقة مناسبة لتحديجاد طر يالصعوبة ا
 يمن اهم المشاكل الت جير العمر االنتايتعد مشكلة تقد: تقدير العمر اإلنتاجي مشكلة .3

ز بعدم االستقرار والثبات يتتم هية فيعة الموجودات الفكر ياس ، بسبب طبية القيعمل تواجه
 األخرى.ة ية االصول المادقيكب يعمرها االنتاج ريلتقد

 تمر على يهنالك بعض الظروف الت مة بانير القيتتمثل صعوبة تقد: صعوبة تقدير القيمة .4
 دة ادائه والذيزياانخفاض او  إلىدي ؤ ت يمة رأس المال الفكري والتيالوحدة توثر على ق

 .مةيد القيبصورة مباشرة على تحد يؤثر
 ن تلك المكونات فان هنالكية للتداخل بيجنت: صعوبة تصنيف مكونات رأس المال الفكري  .5

 .ة تدخل ضمن رأس المال الفكري ياي من الموجودات المعرف ي تمييزصعوبة ف

 المال قياس رأس في عديدة صعوبات تواجه المنظمات ومن هنا يرى الباحث بأن
 أن يمكن لكن و رؤيته، أو إحساسه أو لمسه يمكن ال شيء أي ،ملموس غير ألنه الفكري،

 التقليدية األساليب ألن الميزانية قوائم في تظهر أن دون  كبيرة ثروة تمتلك المنظمة من يجعل
 متطلبات مواجهة عن عاجزة معاصرة طرق  تعد ال التيو  المادية، و المالية بالقضايا تهتم التي

 تهمل و لألداء، المالية المقاييس على مفرط بشكل تركز ألنها المعرفة، على المعتمد االقتصاد
 للمنظمات. المستقبلي األداء تصور عن عاجزة تكون  بذلك و لألداء، المالية غير المقاييس

 :Developing of Intellectual Capital تنمية رأس المال الفكري 

البنود الثابتة في  ن إدارة رأس المال الفكري أصبح موضوعًا بارزًا ، وأصبحت أحدإ
 أجندات أعمال المنظمات المعاصرة إذ انها في غاية االهميـة، وعليه فبناء قاعدة فكرية تعد من

االفراد الذين  إلىالمنظمات المعاصرة، حيث ان المنظمات اليوم تحتاج  تواجههاالتحديات التي 
أوسع من المعارف والمهارات، والذين بمقدورهم أن يبتكروا وأن يفوزوا في  يملكون مخزون 

بالموجودات الفكرية، وفي الحقيقة انها الطريقة  مستقبل مجهول وهذا يتطلب بناء المنظمة
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 م،2011، عمر ومعمر) مستوى امكاناتها وقدراتها الحقيقة إلىاالنجح لالرتقاء بالمنظمة 
 (.6ص

المنظمات  فيوفيما يلي اهم الطرق التي تساعد في بناء وتنمية رأس المال الفكري 
 (:264ص م،2009وصالح،  ،)العنزي 

 الستقطاب السليم الفعال:  .1

بهدف جذبهم  استقطاب األفراد المؤهلين وهو النشاط الذي بموجبه يمكن تحديد مصادر
 الشاغرة في المنظمة، وتشمل مصادر االستقطاب للوظائفواختيار المرشحين المالئمين 

 .نوعين: أستقطاب داخلي و استقطاب خارجي

 المهارة والمعرفة: .2

 المعرفة والمهارة، فهم بمثابة خزين واسع يمتلكون االفراد الذين  إلىإذ تحتاج المنظمات 
المهارات والمعرفة، وبالتالي يتطلب بناء المنظمة بالموج ٕ ودات الفكرية، وان تطوير من 

ة التكامل في العالقات يجعل رأسالذكاء وتشجيع االبتكار والتجديد و مم االمكانات بتشجيع
 .الموجودات الفكرية باالمكان بناء قاعدة متينة من

 المحافظة على الموارد البشرية الموجودة: .3

تكفل المحافظة على  صيانة إلىن الموارد البشرية كأصل من أصول المنظمة تحتاج إ
نشاطات يمكن  من اجل تحقيق أهداف المنظمة، وهناك الضروريةالقدرات والمهارات والخبرات 

المادية  االهتمام بها من قبل المنظمة لزيادة كفاءتها وفاعليتها كالتدريب والتعويضات والحوافز
وهناك أساليب تتمكن المنظمة من استخدامها بهدف المحافظة على رأس مالها والمعنوية، 

ي والمعنوي والتصدي للتقادم الوظيفي، وتعزيز التميز منها تنشيط الحافز الماد الفكري 
 .التنظيمي

 الهتمام بالمستفيدين: .4

 ان يمثل الزبائن محور اهتمام عمل المنظمات إنتاجية كانت أم خدمية، وعلى المنظمة
تفهم احتياجاتهم وتعمل على تلبية رغباتهم، ويعد رضا المستفيدين من المؤشرات المهمة التي ت

 .تقييم أداء المنظمات واتجاهاتها المستقبلية في تدخل
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 التدريب والتعليم: .5

 التعليم والتدريب نشاط مهم تركز عليه اغلب المنظمات، إذ من خالله يمكن ان يكتسب
والخبرات ويمتلكون المعرفة وحتى تعديل سلوكهم، بالتالي إمكانية غرس المتدربون المهارات 

واالنطباعات حول فهم طبيعة العمليات والمهام الموكلة لألفراد العاملين وبما يعزز من  األفكار
الحقائق، وعليه فإن تطوير االفراد العاملين  إلىبدقة ووضوح أكثر وصواًل  قدراتهم ومهاراتهم

ترغبها المنظمة له ثماره المستقبلية المشرفة، والتطوير يزود  ذات أهداف وفق خطة موضوعية
هؤالء األفراد العاملون في الوقت الحاضر  األفراد العاملين بالمعرفة والمهارة التي يستخدمها

التي يحتاجونها من رفع  ومستقباًل، في حين أن التدريب يعمل على صقل مهارات العاملين
 .الهمكفاءتهم في أداء أعم

 ارتقاء يحقق بما الفكري  المال رأس وتطوير تنمية متطلبات أنب يرى الباحث سبق ومما
 متميزة نتائج يحقق الفكري  المالرأس  تطوير في االستثمار بأن تؤمن إدارة إلى يحتاج المنظمة،
 ومنهجية، بموضوعية المؤسسة لدى الحقيقي الفكري  المال رأس بتحديد واالهتمام للمؤسسة،

 الداخلي النظام وتطوير العاملين، ومعارف قدرات ومهارات من االستفادة على التركيز ثم ومن
 .العالقة ذات األطراف كل مع التعاون  وتعزيز للمؤسسة،

 خاتمة:

تناول الفصل الثاني اإلطار النظري الخاص برأس المال الفكري من حيث التصنيف 
كري وأهميته للمنظمات ومكوناته والقياس وذلك من خالل عرض مفهوم رأس المال الف

وتصنيفاته المختلفة كما تم التطرق لخصائص رأس المال الفكري الشكلية والتنظيمية والمهنية 
والشخصية وكذلك متطلبات رأس المال الفكري وأدواره الدفاعية والهجومية ومداخل رأس المال 

لمال الفكري ومقايسس ومداخل الفكري التحليلي والخدماتي وغيرها ومن ثم نماذج إدارة رأس ا
اس رأس المال قياسه المتعددة والفرق بين راس المال الفكري ورأس المال المادي وصعوبات قي

 الفكري وطرق تنميته، وسيتناول الفصل الثالث األداء المالي من حيث المفهوم والقياس.
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 :Introduction مقدمة

آخر، بل  إلىآخر ومن يوم  إلىمن المعلومات، من حين  في عالم يتميز بتدفق كبير
 من ذلك، من المعلومات منها ما هو محاسبي، ومنها ما هو مالي وأبعد ساعة تلو األخرى 

نه يساعد أصحاب إإذ  ةاإلقتصاديالمالي أهمية كبيرة في جميع النظم والوحدات  األداءيحتل 
الحالي مع السابق ومن ثم  األداءالمصالح على اتخاذ قراراتهم كما يساعد الشركة على مقارنة 

 تحسينه وتطويره.
المالي من حيث المفهوم ومؤشرات قياسه وأهميته  األداءوسيتناول الفصل الثالث 

المؤثره فيه ومبادئ المالي والعوامل  األداءالمالي في البنوك وأهداف قياس  األداءومصادر 
المالي وأخيرًا، االتجاهات الحديثة في قياس  األداءقياسه والنسب المالية المصرفية في قياس 

 المالي. األداء

 :Financial Performance Definition المالي األداءمفهوم 

مـدى مسـاهمة األنشـطة في خلـق القيمـة أو الفعاليـة في المالي على أنه  األداءيعرف 
)دادن  المتاحة، من خالل بلوغ األهداف المالية بأقل التكاليف المالية اسـتخدام المـوارد الماليـة

 (.26ص ،م2014 وحفصي،
مـدى نجـاح المؤسسـة في اسـتغالل كـل المـوارد ( بأنه 61ص م،2012ويعرفه عصام )

طرة من طرف ياألهداف المسومعنوية أفضل استغالل، وتحقيق  المتاحـة لـديها مـن مـوارد ماديـة
 .اإلدارة

في قـدرة المؤسسـة علـى تحقيـق المالي يتمثل  األداءن أ( 8ص م،2012رزيقة ) وترى 
وتوفير السيولة لتسديد ما عليها  أهـدافها الماليـة وبأقـل تكلفـة ممكنـة، أي تحقيـق التـوازن المـالي

 من التزامات وتحقيق معدل مردودية جيد بأقل تكلفة
نظام متكامل يعمل على مقارنة المالي بأنه  األداء( 27ص م،2009عرف حمود )وي

من مؤشرات مستهدفة، أو بتلك التي  النتائج الفعلية للمؤشرات المختارة أو المنتخبة بما يقابلها
 المماثلة مع ةاإلقتصاديفي الوحدات  األداءأو نتائج  سابقة، ةخالل مد األداءتعكس نتائج 

 .التاريخية والهيكلية مراعاة الظروف
 العملياتمن  عليهاالتي يتم الحصول  تالمخرجانتائج المالي على أنه  األداءويعرف 

وهو مفهوم يعكس  لتحقيقهاأو األهداف التي يسعى النظام  تالمخرجايعبر عن  فهو توالمنتجا
أي أنه يربط بين أوجه النشاط واألهداف التي تسعى  لتحقيقهاوالوسائل الالزمة  كاَل من األهداف
 (.64ص م،2011والمشهداني،  ،)طالب المنظمة لتحقيقها
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 المتاحةفي استثمار مواردها  ةاإلقتصاديالوحدة  أسلوبمفهوم واسع يعبر عن  األداء
والخارجية التي  الداخلية تالمتغيرابأهدافها في ظل مجموعة من  متعلقة اتلمعايير واعتبار  وفقاَ و 

كما أن أهمية  بقائهالتأمين  وفاعليتهافي سعيها لتحقيق كفاءتها  ةاإلقتصاديمعها الوحدة  تتفاعل
النتائج المقبولة في تحقيق  خلقفي  ةاإلقتصاديية الوحدة لتكمن في كونه يعبر عن قاب األداء

مدى الذي تستطيع فيه أن تنجز لكونه ممثاَل ل ةاإلقتصاديالمهمة بالوحدة  تالمجموعا  طلبات
وبتعبير آخر أنه يمثل النتيجة النهائية التي تهدف الوحدة  بتفوق أو تحقق هدفَا  بنجاحمهمة 

التي تقوم بها الوحدة  العمياتلكافة  محصلة األداءلذا فإن  إليها للوصول ةاإلقتصادي
 (.53ص م،2012)نهمة،  ةاإلقتصادي

المالي على  األداء( فقد عرفوا Amalendu et al, 2011, p94أما اماليندو وآخرون )
القوائم المالية  وتحليلشركة من خالل دراسة لوالمالية ل التشغيليةالخصائص  ية تحديدلعمأنه 

ومن أهم  ى كفاءة أداء إدارة الشركةلالتعرف ع التقييمالهدف من هذا  الخاصة بهاو ويعتبر
 .والربحيةمؤشرا السيولة  المالي األداءقياس  تمؤشرا

المالي يتمثل  األداءبأن  المالي يرى الباحث األداءومن خالل العرض السابق لتعريقات 
تخفيض تكاليفها وزيادة اإليرادات، من أجل الوفاء  في قدرة منظمات األعمال ومنها البنوك على
 .مدى االستغالل األمثل للموارد بالتزاماتها تجاه الغير، وفي نفس الوقت تحديد

  Financial Performance Measuring indicators المالي األداء قياس مؤشرات

وهذه المؤشرات عادة ما يعبر عنها بالنسب المالية التي تعكس أثر تعامل الشركات والتي 
تستخدم في تقييم أدائها وتحليل مركزها المالي لذا تعد المؤشرات المالية من األدوات المهمة 

التزاماتها المستحقة عليها ألنها تمثل أداة تشخيصية ب الوفاءوقدرتها على  لتقييم أداء الشركة
 ، ومن هذه المؤشرات ما يلي:األداءأساسية من أدوات التحليل المالي الذي يعد البداية لقياس 

 أولا: مؤشرات السيولة: 
 في والمقترضين المودعين عمالئها رغبات تلبية على استطاعتها قدر البنوك تحرص

 توسعت ما إذا مواجهتها عن تعجز قد السحب من بموجات تفاجأ أن وخشية واإليداع، السحب
 سائل، نقد شكل على المالية مواردها من جانب توفير على تعمل فهي اإلقراض، سياسة في

 تتحمل فإنها ألصحابها، فوائد بسببها البنوك تدفع ودائع تقابله قد السائل النقد أن من وبالرغم
 السمات أهم من السيولة وتعد .المالية سمعتها على المحافظة نظير في الفوائد تلك عبء

 فيه تستطيع الذي الوقت ففي األخرى، ةاإلقتصادي الوحدات عن البنوك بها تتميز التي الحيوية
 توفر عدم إشاعة مجرد نإف الوقت، لبعض ولو مستحقات من عليها ما سداد تأجيل الوحدات
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 البنك يعرض قد مما ودائعهم لسحب وتدفعهم المودعين ثقة تزعزع نأب كفيلة البنك لدى سيولة
 (.63-61ص م،2009)فهد،  مالية لمخاطر

 ثانياا: مؤشرات الربحية:
 هذه أن إذ البنوك، أداء تقييم في المستخدمة المالية المؤشرات أهم من المؤشرات هذه تعد
 المستثمرة، األموال على يصاف نهائي عائد تحقيق على البنك قدرة قياس من تمكن المؤشرات

 البنوك استمرار في الفعال المحور يعد الذي الربح على تركز المؤشرات هذه أن يعني وذلك
 لثقة تعزيزها خالل من ستقراراأل وضمان المنافسة وعلى البقاء على قدرتها يعزز مما وتوسعها،

 (.61-58ص م،2009)فهد،  البنك مع والمتعاملين الزبائن
 ثالثاا: مؤشرات النشاط:

 ومن المتاحة، موارده استثمار في وفاعليته البنك كفاءة لتقييم كمؤشر النسب هذه تستخدم
 لتحقيق المختلفة االستثمارات استخدام في تميزها هو البنك إلدارة األداء تقييم مجاالت برزأ

 الذي الناجح األداء لذلك تحقيقها هو لإلدارة والمقبول السليم األداء إن أخرى  بعبارة اإليرادات،
 كفاءة مفهوم وفق وعلى اإليرادات، توليد في وبالتالي الموجودات في األمثل االستثمار عن ينتج

 الموجودات في االستثمار بين المناسب التوازن  من نوع هناك يكون  أن يتوقع هنا األداء
 جديدة استثمارية إضافة كل عند بالزيادة اإليرادات تستجيب أن يتوقع آخر بمعنى واإليرادات،

 (.23ص م،2005)الصابر،  األساسية فقراتها من فقرة أي في أو الموجودات حجم في
 رابعاا: مؤشرات السوق:

 من النسب هذه أهمية وتبرز االستثمار إعادة نسب أو التقييم بنسب النسب هذه تسمى
 وقيمته المستقبل في المتوقعة وعوائده العادي للسهم السوقية القيمة بين يربط الذي شكلها

 من فيها والمستثمرين المنشاة مالك به يهتم عما تحليليا تصورا تقدم فهي الشكل وبهذا الدفترية
 فيها االستثمار إمكانية وتحديد األعمال لمنشاة المستقبلي األداءو  الماضي لألداء تقييمهم خالل

 (.228ص م،2000)الزبيدي، 
 المؤشرات ما يلي:هم هذه أ ومن

 معدل العائد على األصول: .1
يعد هذا المقياس من أفضل المؤشرات المالية لقياس كفاءة اإلدارة في استخدام اجمالي 

ن ارتفاع هذه أأصولها في التشغيل وهي من أكثر المؤشرات التي تهتم بها دوائر االئتمان حيث 
النسبة يعني كفاءة السياسات التي تنتهجها اإلدارة ويقدم هذا المؤشر في هيئة نسبة مالية ويعد 
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من األدوات المستعملة في تقييم أداء مسؤولي الوحدات الذين يتم دفعهم وتشجيعهم لتطوير 
 (.158ص م،2010تخاذ القرارات الالمركزية على مستوى وحداتهم )سويسي، إ

 لعائد على حقوق الملكية:معدل ا .2

يهتم هذا المؤشر بقياس العائد المستثمر من قبل حملة األسهم العادية حيث ان هذا 
المقياس يأخذ أثر األنشطة التشغيلية والتمويلية معَا ويتم احتساب هذا العائد بقسمة األرباح 

مدفوع وعالوات الصافية بعد الضريبة على حقوق المساهمين والتي تشمل كل من رأس المال ال
رتفاع نتيجة هذا المؤشر تدل على كفاءة قرارات إرباح المحتجزة و حتياطات واألاإلصدار واإل

عتماد المنظمة على التمويل بالدين بأكثر من إ االستثمار والتشغيل في المنظمة وتدل على 
 (.3ص م،2014المتوسط المقبول في المنظمة )زينب، 

 ربحية السهم: .3

ة السهم من خالل قسمة صافي الدخل على عدد األسهم العادية في ويمكن احتساب ربحي
الكلي للشركة المساهمة ويعكس مدى كفايتها  األداءالميزانية العمومية ويعبر هذا المتغير عن 

 (.83ص م،2011والفقهاء،  ،في تحقيق األرباح )عبد الظاهر

 مؤشر القيمة السوقية:  .4

األوراق المالية أو أنه عبارة عن السعر الذي  هي القيمة التي يباع بها السهم في سوق 
ب والتغير لبل بالتق تن هذه القيمة ال تتميز بالثباإو  ق الماليةبه في سوق األورا يحدث التعامل

سوق خالل فترة معينة وتعتبر القيمة لفقد يؤخذ متوسط أسعار تداول األسهم ل آلخر لذا تمن وق
ين إذا ما قورن لأكثر أهمية من وجهة نظر المستثمرين المحتم ةاإلقتصادي السوقية ألسهم الوحدة

غير أنه يمكن  السوق القيمة السوقية تعكس قيمة سهم المنشأة في  ألن وذلك الدفتريةبالقيمة 
السابقة في  تالفتراى القيمة الدفترية ألسهم المنشأة في لع ن يعتمدواأ المحتملين للمستثمرين

وفي  السوقيةالقيمة الدفترية لألسهم زاد قيمتها  تزاد مالوك المستقبلالتنبؤ بالقيمة السوقية في 
سهم هي قيمة عادلة تعكس قيمته الحقيقية التي يتولد لل ظل السوق الكفء تكون القيمة السوقية

 السهم من مخاطر كيه االستثمار في ذللعما ينطوي ع عنها عائد يكفي لتعويض المستثمر
 (.28ص م،2012)داوود، 
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 معدل دوران السهم: .5

 في سوق  المدرجة تالشركا بأسهم التداول إلحجام المئويةالنسبة  المؤشروضح هذا ي
 إجماليى لع الفترة خالل التداولويتم احتسابه عن طريق قسمة إجمالي حجم  الماليةاالوراق 

 سوق  سيولة يستق التي المهمة المؤشرات من الدوراندل مع ويعد الفترة بنهاية السوقية القيمة
 عالقة وجود إلىوتشير الدراسات  الصفقات إتمام تكلفة مؤشرا على باعتباره الماليةاالوراق 

يظهر مدى سرعة مؤشر الدوران  إن. المالية للورقةوالعائد المتوقع  الدوران معدل بين إيجابية
وهو عبارة عن حاصل قسمة عدد األسهم المتداولة  البورصة ية فيلتداول األسهم العادية المح

حيث أن ارتفاع  العاماألسهم المدرجة بالبورصة في نهاية  ى عددلفي البورصة خالل العام ع
 (.173ص م،2014)عدنان،  البورصة ى كثافة التداول فيلنسبة الدوران يدل ع

 من تتم أن يمكن للبنوك المالي األداء قياس عملية نأب يرى الباحث سبق ما خالل من
 أفضل من الكمية المؤشرات تعتبرو  ،المالي األداء لقياس مؤشرات وعدة أدوات عدة خالل

 توفير وبالتالي بنود عدة بين الربط إلمكانية نظرا القياس عملية في المستخدمة المؤشرات
 اختيار إمكانية إلى إضافة وجودها، حال في االنحرافات أماكن عن تفصيلية معلومات
 البنوك بعض عمل طبيعة مع تتوافق ال والتي منها المالئم غير واستبعاد المناسبة المؤشرات

 .عليها تقوم التي واألسس وأفكارها مبادئها إلى بالنظر

 :Financial Performance Significance المالي األداءأهمية 

 المالي على توفير البيانات والمؤشرات في جميع مراحل العمل المختلفة األداء عملي
 عدة إلىكالتخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات، ويمكن تصنيف أهمية التحليل المالي للمؤسسات 

( وخنفر 19ص م،2010كما يراها عشيش والكبيسي )ألهمية هذه البيانات لها  نظراً جهات 
 :االتيعلى النحو ( 43ص ،2006والمطارنة )

 البنك المركزي: .1

وحد أقصى  حيث يتم استخدام التحليل المالي في عملية مراقبة البنوك، كوجود حد أدنى
المصرفية لتطوير  لبعض المؤشرات والنسب، كما ويعمل البنك المركزي على توجيه المؤسسات

 .للحفاظ على حقوق أصحاب األموال األداء
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 إدارة البنك: .2
فعالية  التحليل المالي في عملية اتخاذ القرار من قبل إدارة البنوك، وكما يوضحيساهم 

تحقق  استغالل الموارد من عدمها، وتوضيح نقاط القوة والضعف، وتوضيح األنشطة التي
 .األرباح للبنوك

 المستثمرون الحاليون والمرتقبون: .3
ية لالطمئنان والحفاظ على المال البيانات والمؤشرات إلىسهم بالنظر حيث يقوم حملة األ

يقوم المستثمرون المرتقبون بعمليات  أموالهم، والتعرف على قدرة البنك في تحقيق األرباح، وكما
 .استثمار أموالهم فيه المالية للبنوك المختلفة من أجل المؤشراتمقارنة بين 

 :العمالء .4
للقوائم  للبيانات والمعلومات الخاصة بالتحليل المالي هتماماً إ ولي المتعاملون مع البنوك ي

التي يقدمها زايا خرى لمعرفة الخدمات والحلول والمالمالية للبنوك، وذلك للمقارنة مع البنوك األ
 .ختيار ما يالئمهم، كفترة االئتمان، ونسب الخصمكل بنك إل

 :العاملين .5
 األداء الي لما له من دور في تطويريهتم العاملون داخل المؤسسات المالية بالتحليل الم

 .التي سيحصلون عليها والمزايا البدائلالمالي للمؤسسة، والذي سيساهم في تعزيز 
 :الحكومة .6

بدوره  ساهم التحليل المالي في توضيح اإليرادات الحقيقية للمؤسسات المالية، والذيي
الدائمة لهذه  ل على المراقبةيساعد الحكومات في زيادة مواردها من الضرائب، ولذلك فإنها تعم

 .البيانات
 المالي تتمثل فيما يلي: األداء( ان أهمية 42ص م،2012ويرى داوود )

 التحقق من قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته وديونه. .1
 المساهمة في عمليات التخطيط واتخاذ القرار التي تعمل على تحقيق األهداف. .2
 الفعلي للمؤسسات المصرفية. األداءاالطالع على  .3
 تقييم اإليرادات الفعلية للبنوك قدرتها على تلبية طموحات المستثمرين. .4
 التأكد من قدرة البنك على االستمرار في تقديم خدماته في ضوء المنافسة مع اآلخرين. .5
 ستثمارية في البنك بالنسبة للمساهمين.بيان الجدوى األ .6
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المالي في البنوك بأهمية كبيرة وبارزة وفي جوانب ومستويات  األداءوتحظى عملية قياس 
 (:26ص م،2009ومزنان،  ،)نصر برازها كما يليإعدة ومختلفة يمكن 

ما مخطط له من أهداف ومن خالل مقارنة  تنفيذفي البنوك قدرته على  األداء قياس يبين .1
قتراح المعالجات االزمة لها إنحرافات و المتحققة مع المستهدف منها والكشف عن اإل النتائج

 .اصلة البقاء واالستمرار في العملأداء البنوك بمو  عززيمما 
نحو  مسيرتهفي الكشف عن التطور الذي حققه البنك في  األداء عملية قياسساعد ت .2

 إلىفي البنك من مدة  زمنياالفعلي  األداءاألسوأ ذلك عن طريق نتائج  األفضل أو نحو
 .ى أخر 

ها من ثم يعمل فيالتي  البيئةللبنك ضمن إطار  اإلستراتيجيالمركز  األداء قياسظهر ي  .3
 .للبنك اإلستراتيجيالمركز  لتحسينر المطلوبة ييوحاالت التغ األولويات تحديد

 اتاإلستراتيجيو نسجام بين األهداف في االفصاح عن اإل األداء قياسة يتساعد عمل  .4
 .للبنك التنافسية بالبيئةوعالقتها  المعتمدة

عن أداء البنك  اإلدارية المستوياتصورة شاملة لمختلف  المالي األداءتقدم عملية قياس   .5
 .تعزيزهاالقتصاد الوطني وآليات  دوره في وتحديد

 .واستخدام الموارد المتاحة للبنك تخصيصكفاءة  األداء قياس يوضح  .6
جاد نظام ياألهداف المحددة في المخطط والعمل على إ تحقيقعلى  األداء قياسساعد ي  .7

 .تصاالت والحوافزإلوفعال ل ميسل
سهم في يجاد نوع من المنافسة بين األقسام المختلفة للبنك مما يعلى إ األداء قياسعمل ي .8

 .فيه األداءمستوى  نيتحس
من  واالجتماعية ةاإلقتصادي التنمية عمليةمدى إسهام البنك في  عن األداء قياسكشف ي .9

في  الضياعوالتخلص من عوامل  التكاليفأكبر قدر ممكن من العوائد بأقل  تحقيق خالل
 . على االقتصاد والمجتمع بالفائدة ودعيوالمال مما  الوقت والجهد

في تنفيذ الخطط الموضوعة والتطور ويتضح مما سبق أن لألداء المالي أهمية كبيرة 
مما يساعد  ةاإلقتصاديسهام في عملية التنمية واإل اإلستراتيجيةالخطط  وتنفيذالذي يحققه البنك 

 والتجارية. ةاإلقتصاديالعام للمؤسسات والمنظمات  األداءعلى الرقي بمستوى 
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 :Financial Performance Measuring Objectivesالمالي  األداءأهداف قياس 

 المالي في البنوك ويمكن اظهارها كما يلي  األداءهناك أهداف رئيسية لعملية قياس 
 :(77ص م،2011)طالب والمشهداني، 

ذلك  ويتم ضمن الخطة المرسوم والمحددة لها اَ ونوع ماَ كذ أهداف البنك المحددة يمتابعة تنف -
 .األداء سيروالمعلومات المتوافرة عن  البيانات إلىستناد لإل

أهدافه وتوفر  تحقيق بغيةه لمواصلة نشاطه عيمدى نجاح البنك من خالل س قياس  -
 .والجهات األخرى خارج البنك المستوياتلمختلف  المعلومات

 بيانشامل لها مع  تحليل ٕواجراءالكشف عن مواطن الخلل والضعف في نشاط البنك   -
االخطاء  إيجادوالعمل على  وتصحيحهاوذلك بهدف وضع الحلول الالزمة لها  مسبباتها
 .مستقبال

 الرقابيةاألجهزة  إلىفي البنوك  األداءعن نتائج تقييم  اإلحصائيةوالمعلومات  البيانات يرتوف -
 تحقيقمن إجراء المتابعة الشاملة المستمرة لنشاط البنك لضمان  مكنهيو عملها  يسهل مما

 .والمتناسق االفضل
 والدراسات والبحوث السياساتقاعدة بيانات ومعلومات عن أداء البنك تسهم في وضع  تقديم -

 .ورفع كفاءته األداءأنماط  نيتحسالتي تعمل على  المستقبلية

ال بد من توافر  هالمالي في البنوك يرى الباحث بأن األداءأهداف قياس  إلىوبالنظر 
هداف البنك الذي تم انشاؤه ألجلها وقياس مدى نجاحه أ المالي لتحقيق  األداءأهداف لقياس 

الخلل والضعف في نشاط البنك وتقديم قاعدة بيانات ألصحاب وصناع والكشف عن مواطن 
 القرار ومتابعة تنفيذ هذه األهداف.

 :financial performance Measuring Principlesالمالي  األداءمبادئ قياس 

خذ بها بعين المالي اال إذا توافرت أسس عامة والتي يجب األ األداء تقوم عملية قياس ال
 (.21م، ص2014)شراد،  ومن بينها:االعتبار 

 عملية القياس يجب ان تكون مفهومة وبسيطة. .1
حداث إجل أالقياس عملية مستمرة وال يقتصر على فترة زمنية محددة بل لفترات متتالية من  .2

 مقارنات ومستخلصات تفيد الشركات.
 سبية.المالي بوجود أنظمة مساعدة للرقابة المالية المحا األداءتقترن عملية قياس  .3
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المالي نظام لتقييم األجور بحيث يكون ذلك دافعًا قويًا  األداءال بد أن يصاحب عملية قياس  .4
 .األداءللموظفين لزيادة نشاطهم ورفع كفاءتهم على 

عن بعضها  للشركاتالبد من عدم فصل األنشطة المختلفة  القياس عمليةعند إجراء  .5
أجزاء بل  إلىمكن الفصل بين مصالحها وأنشطتها يوحدة متكاملة ال  الشركة البعض الن

 ا.ق هدفهيفي المصالح من أجل تحق هناك تجانس وترابط
 التثبيت من تأكد الترابط والتوازن والتكامل بين مختلف أنشطة المنظمات وتفاعلها فيما بينها. .6
المالي بنظام الحوافز حيث يقرر الدوافع اإليجابية  األداءال بد أن تقتدي عملية قياس  .7

تنفيذها على درجة عالية من الكفاءة  األداءوالسلبية مما يجعل من مصلحة القائمين ب
  .والفاعلية

 األداءتساهم في  وجميعهاتتكون البنوك من عدد من المكونات البشرية والمادية والتنظيمية 
البيئة الخارجية وتأثيرها على أداء البنوك المالي  إلىالمالي بدرجات متفاوتة باإلضافة 

 (:42ص م،2014المالي في البنوك كما يلي )العيد،  األداءويمكن تقسيم مصادر 

 الظاهري: األداء .1

للبنوك والتي من خالل إدراكها واستغاللها  الخارجية البيئةفي الفرص التي توفرها  يتمثل
ة يمغر  وأسعار تنازل واعدة جديدةنفتاح أسواق إ مثل، المالي المطلوب األداءالبنوك  تحقق

 .للمنافسين

 الذاتي: األداء .2

 اإلداريون القادة  يبذلهاالبنوك في مجموعها بفعل الجهود التي  أداءفي  تمثلي
 :التالية األداءمن أنواع  توليفةمن  ينتجالعمل واستغالل مواردها وهو  والمرؤوسون في

: ويصف مدى فعالية وكفاءة البنوك في تعبئة الموارد المالية وتوظيفها وتعتبر المالي األداء -
 المالي. األداءنسب التحليل المالي ومؤشرات التوازن المالي من أبرز مؤشرات 

: ويصف فعالية وكفاءة الوظيفة التجارية والتسويقية في تحقيق األهداف التجاري  األداء -
 مؤشراته.والمبيعات ورضا الزبائن من أبرز 

: ويتمثل في فعالية وكفاءة وظائف الشراء والنقل لتزويد البنك بالموارد األولية التقني األداء -
 والمعدات والتجهيزات.
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ص م، 2014)العيد،  المالي للبنوك من خالل ثالثة أبعاد رئيسية األداءكما يمكن مناقشة 
47:) 

 البعد النظري: .1

حيث تحتوي جميع المنطلقات  اإلستراتيجيةالمالي مركز اإلدارة  األداءحيث يمثل 
المالي سواء بشكل ضمني أو بشكل مباشر  األداءتخص  ودالالتاإلدارية على مضامين 

 ة.ر ات المتبعة من قبل األداستراتيجيزمني لإل إختباريمثل  األداءويرجع السبب في ذلك أن 

 البعد التجريبي: .2

 اإلستراتيجيةدارة دراسات وبحوث اإلغلب أ تظهر من خالل استخدام  األداءن أهمية إ
 .المالي والعمليات الناجمة عنها األداءات إستراتيجي إختبارألداء 

 البعد اإلداري: .3

هتمام الكبير والمميز من قبل إدارة حيث تظهر األهمية اإلدارية من خالل حجم اإل
 .األداءالمالي ونتائجه والتحوالت التي تجري فيها اعتمادا على نتائج  األداءالبنوك ب

 خالل منا تناوله يتم أن يمكن للبنوك المالي األداء  أبعاد نأب تبين سبق ما خالل من
 مرهونا المناسب المدخل استخدام ويبقى ،االداري  البعدالتجريبي او  البعد  أو النظري  البعد

 بمراحل التقييم عملية تمر حيث ،المالي األداءتقييم  عملية من تحقيقه المطلوب الهدف بطبيعة
 لنقاط وبعالج نحرافاتلإل تصحيحية بعمليات وتنتهي والمعلومات البيانات بجمع تبدأ متتالية

 .األداء في الضعف

 Factors Affect Banks Financial المالي للبنوك األداءالعوامل المؤثرة في 
Performance: 

 الهيكل التنظيمي: .1

عن طريق  من خالل المساعدة في تنفيذ الخطط بنجاح تالشركاى أداء لحيث يؤثر ع
 إلى باإلضافة تحديد األعمال واألنشطة التي ينبغي القيام بها ومن ثم تخصيص الموارد لها

 .تالقراراوالمساعدة في اتخاذ  تالشركاتسهيل تحديد األوامر لألفراد في 

 الحجم: .2

 ىلمتوسطة أو كبيرة الحجم من العوامل المؤثرة ع تشركا إلى تالشركايعتبر تصنيف 
 ية إدارة الشركةلحيث أنه بزيادة الحجم فإن عم تالشركافقد يشكل عائقَا ألداء  المالي األداء
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 نه بزيادة حجم الشركة يزدادأبحيث  وايجاباً تصبح أكثر تعقيدَا. ومنه يصبح أداؤها اقل فعالية 
 (.78ص م،2009)جليلة،  ين الماليين المهتمين بالشركةللالمحعدد 

 عدد العاملين: .3

ى ليؤثر عو  ويظهر حجم عمل هذه الشركةنتاجيتها إو  للشركةويعد من األصول المتغيرة 
ى ليؤثر ع ين في الشركة يؤثر غالبَا في كمية إنتاج هذه الشركة ممالفعدد العام االستثمارعائد 

ى شراء لع مما يؤثر في إقبال المستثمرين األخرى  تالشركابين  اإلقتصاديقوتها ووضعها 
 (.168ص م،2006)خلف،  ة تتأثر عوائد أسهمهالففي المحص أسهمهم

 سعر الفائدة:  .4

 توالسندا األساسي لتوظيف رأس المال وانتقاله بين األسهم كيعتبر سعر الفائدة المحر 
سيفضل  مرتفعاإذ أنه إذا كان سعر الفائدة  للمستثمرة لعتباره الفرصة البديإل كوذل كوالبنو 

وبالتالي  ى سعر الفائدة المحدد لهلوالحصول كل عام ع كالمستثمر بأن يضع أمواله في البن
نسبة  خفض إلىقتراض مما يؤدي اإل عملياتمن  التقليل إلىفإن ارتفاع سعر الفائدة سيؤدي 

 (.169ص م،2006ة )خلف، السيول

 عمر المصرف: .5

ى ربحيته فالمصارف التي لها لفي التأثير ع كبيراً  تلعب دوراً إن زيادة عمر المصرف 
فالجمهور  الجديدةى ثقة الجمهور أكثر من المصارف لة وحسنة السمعة تحوز علطوي أعمار
ى البقاء لن هذه المصارف قادرة عأوثقته ب لعلمهة لاألعمار الطوي تمصارف ذالل يطمئن

عمل في مجال الصناعة لها للإدارتها لديها الخبرة المصرفية التي تؤهكما أن  ستمرارواال
 تأصولها ومصاريف تأسيسها في السنوا غلبأ تستهلك أن المصارف  إلى باإلضافة المصرفية

 م،2006)أبو زعيتر،  األخرى  تها تتحمل مصاريف أقل في السنوالمما يجع لنشأتها األولى
 (.101ص

 التكنولوجيا:  .6

 منالشركات والتي البد لهذه  الشركات.التي تواجه  تالتحدياتعتبر التكنولوجيا من أبرز 
 . وتعملاألداءالتكيف معها واستيعابها وتعديل أدائها وتطويره بهدف المواءمة بين التقنية و 

 ألنها تغطي جوانب متعددة من القدرة التنافسية وخفض التكاليف األداءى شمولية لالتكنولوجيا ع
 (.78ص م،2009)جليلة،  زيادة األرباح والحصة السوقية إلى باإلضافةوالتنويع 
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 التضخم: .7

العوامل  منيعتبر االرتفاع المستمر في المستوى العام لألسعار خاصة بأسعار النقد 
 المالي. األداءالمؤثرة على 

 الثقافة الجتماعية والوعي المصرفي: .8

 حيث تحيط التجاريةى ربحية المصارف لوالوعي المصرفي ع جتماعيةتؤثر الثقافة اإل
 والذي يرتبط بالفوائد الربوي سطين ثقافة إسالمية تحرم العمل لة في فلبالمصارف التجارية العام

 فيحجم البعض عن التعامل مع هذه المصارف اإلسالميةالمدينة والدائنة والتي حرمتها الشريعة 
من الودائع  التجارية للمصارفى الحصة السوقية لحرم هللا وهذا يؤثر ع فيماخشية الوقوع 

 الربويةالمصارف  دون اإلسالمية مع المصارف  للتعاملوالقروض خالل توجه هؤالء العمالء 
 (.96ص م،2009)أبو زعيتر،  ى ربحية هذه المصارفلمما يؤثر ع

 مخاطر تقلبات أسعار الصرف: .9

أو أكثر  عمليتينحتمال تغير سعر الصرف بين إر الصرف ناجمة عن أسعامخاطر 
نفتاح ونتيجة لإل الفعليالدفع  وتاريخمتوقعة خالل فترة األعمال المصرفية  بصورة غير

األجنبية  بالعمالتع معدل التعامل اارتفو التبادل التجاري الدولي  تمعدال وارتفاع اإلقتصادي
 (.5ص م،2012)شبيب،  المختلفة كضمن أنشطة البنو 

المالي ال يكون فعااًل  األداءن أالمالي يرى الباحث  األداءفي ضوء العوامل المؤثرة في 
إال من خالل تشخيص القدرة المالية للبنوك وذلك من خالل الوقوف على نقاط القوة والضعف 
فيها ومدى قدرتها على تحقيق األهداف الكلية للبنوك وذلك من خالل دراسة العوامل المؤثرة في 

هتمام بعدد العاملين فيها ومدى مواكبة المالي المتمثلة في الهيكل التنظيمي في البنك واإل اءاألد
 التطور التكنولوجي وعمر وحجم البنك ومخاطر تقلبات أسعار الفائدة والصرف.

 Modern Trends in Measuring المالي األداءتجاهات الحديثة في قياس اإل 
Financial Performance: 

  القيمة بالنسبة للمساهمين:أهمية 

 القيمة لحملة األسهم هيبالنسبة  لقيمة األص نى ألع ةاإلقتصاديوتنص نظرية القيمة 
 كنتيجة لحيازة المساهم تحصيلهاوالتي يتوقع  المستقبليةجميع التدفقات النقدية  منالمخصومة 

 فتراض وراءاإل ن، فإالحسبانذه النظرية في ه، وعند أخذ باستخدامهالمتعلقة والقرارات  لاألص
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 المالية والمرتبطة بقيمة القوائما في نهاإلفصاح ع مالتي يتـ هي المعلوماتالقيمة  مالئمةقياس 
 إلىباألساس يشير  السهم وهذاالتي تؤثر في سعر  المعلوماتى لع لبالحصو  كالشركة، وذل

 مع نموذج قمتس ةاإلقتصاديالقيمة  ومفهوم. ةاإلقتصاديالبيئة  وأوضاعقتصادية إمتغيرات 
 تساوي القيمة الحالية لجميع لقيمة األص نى أللتدفقات النقدية المخصومة، والتي تنص عا

 .(Ongeri, 2014, p185من ذلك األصل ) المستقبليةالتدفقات النقدية 
يحتم  اإلدارية، عليه العمليةالذي ترتكز  والهدف كالقيمة المحر  نم لوالشركات التي تجع

 اإلستراتيجية اتهلوحداأو  لفروعهاأو  لشركة ككلالدوري سواء ل عملية التقييمضرورة إجراء  عليها
 وهذاالمناسبة.  تخاذ التدابير والقراراتإا نليتسنى ل ومن ثم، قيمتهاى لع فبالوقو  نابما يسمح ل

الجوانب  ننجد أ وعليهوالمالي، حيث يمتد لكافة مستويات الشركة،  اإلستراتيجييتجاوز الجانب 
مدراء  لفك ومن ثمالقيمة،  هدف خلقلخدمة  توجه التي األخرى  هياليومية والمتكررة  التشغيلية

هدف ال كفي خدمة ذل وتسخيرهم ربطهم نيمك عمالهاالشركة عند جميع المستويات وحتى 
 (.55ص م،2010)سويسي، 

 هدفهاخاصة في دور اإلدارة المالية التي أصبح  لالجذري في بيئة األعما التّغيرومع 
 تجاوز مالمالي حيث تـ األداء مأواًل، حدث تّغير جذري في أساليب تقييـ المساهمينثروة  تعظيم
ى القيمة لالمبنية ع األداء تقييم لت مداخهر فقد ظ اإلقتصادي مالتقييـ إلىالمحاسبي  مالتقييـ

يعد  فهو، وبالتالي األداء ة لتقييميديلالتق لوالمداخ الماليةى قصور التقارير لع للتغلبكمحاولة 
 م،2013وقدروي،  ،)دبابش القيمة صافي ودعم خلق وحثقياس  إلىنظامًا يقود اإلدارة 

 (.8ص

  األداءعالقة الهيكل المالي بالقيمة و: 

 لفة رأس المالتدنية تك الذي يعمل على األمثل هو ذلك الهيكلالمالي  الهيكليعتبر 
 الشركة عليهات لالتي حص لمجموع موارد التموي لرأس الما فةلتكقيمة الشركة، وتعكس  ويعظم

 فا الوسط الحسابي المرجح لتكاليهبأن لفة رأس المالتك وعليه تعرفا. هاستخدامات بهدف تمويل
 بهالذي يرضى  لالدخ لالخاصة بمعد لاألموا تكلفة ف، وتعر التمويليةالمصادر  مختلف

 لودخ اإلقتصادي لدرجة تجانس وتقارب الدخ فوتتوق الشركة لما في رأس ن مو هالمسا
 لالدخ نبي ق أثر الرافعة المالية بالفر  فشركة، لذا يعر لالمالية ل الهيكلةى لالخاصة ع لاألموا

االستدانة بمدى  نالشركة عام لجوء أو إحج ككذل فالخاصة. ويتوق لاألموا لودخ اإلقتصادي
 أمامما أتيحت الفرصة لإيجابيًا ك ق الفار  نما كالفة االستدانة، فكللتك اإلقتصادي لتغطية الدخ

 (.44ص م،2006)عبد الغني،  االستدانة إلىجوء لالشركة في ال
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 :الربح المتبقي 

 فيه من قبلأدنى عائد مرغوب  القسم من ربح يفوق  هو مقياس لما يحققه المتبقيلربح ا
 تحديد يتمى. حيث لالمستوى اإلداري األع فيه من قبل مرغوبتحديد أدنى عائد  ويتمالشركة. 

 أدنى عائد مرغوب ن وعادة ما يكو  لكك ةاإلقتصاديى أساس مستوى الوحدة لع لرأس الما تكلفة
ال ويتم احتساب الربح المتبقي كما يلي )أبو حويلة، رأس الم تكلفة نمساويًا أو أكبر م هفي

 (:31ص م،2012
 معدل العائد المرغوب فيه( ×)االستثمارات  –الربح المتبقي= الربح 

 استخدمالمحاسبية مع قيمة الشركة، وقد  المعلوماتعامًا يربط  راً إطا الربح المتبقي ويقدم
عيوب  للتغلب على وقد قدم مؤشر الربح المتبقي المملوكة لاألموا وتكلفةالشركة  قيمةتقدير  في

 شكلها، في لرأس الما تكلفة لالربح يمث تحمياًل على يتضمن هاالستثمار، بحيث أنى لالعائد ع
، نجده لك. إضافة لذداخلي فائدة لفي معد ممثلة، الداخليةالفرصة  تكلفةفي  والمتمثلةالبدائي، 

هو الربح، وليس نسبة مئوية كما  تلك التكلفة المحملة علىستبعاد إربح بعد لل مطلقايعطي رقمًا 
 (.143ص م،2009)الخولي،  ى االستثمارلع العائدلمؤشر  الحال

  المضافة: ةاإلقتصاديالقيمة 

قرب من أي أالمضافة بمثابة المقياس لألداء المالي وتعتبر  ةاإلقتصاديتعد القيمة 
كلفة تاألرباح ل إلىنها تشمل الديون والملكية باإلضافة أمقياس آخر لتقدير الربح الحقيقي حيث 

كلفة التمويل المستخدم أو تالمال ككل وهي تمثل الفرق بين الربح التشغيلي بعد الضرائب و س أر 
أنها صافي األرباح التشغيلية بعد الضرائب مطروحًا منها تكلفة رأس المال والذي يشكل حقوق 

من عملية الطرح هذه يشكل أرباحًا تتجاوز أو تقل عن تكلفة رأس  يالملكية والديون والمتبق
وتتم  اإلقتصاديون بالدخل المتبقي أو الربح اإلقتصاديليه إل المستثمر وهذا المتبقي يشير الما

(:Medeiros, 2012, p169المضافة على النحو التالي ) ةاإلقتصاديطريقة احتساب القيمة 

 
 حيث أن:

EVA المضافة. ةاإلقتصادي: القيمة 
NOPAT.صافي الربح التشغيلي بعد الضرائب : 
WACC :.المعدل المتوسط لكلفة رأس المال 

EC.رأس المال المستخدم : 
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CE.التمويل المستخدم ويشمل الديون وحقوق الملكية : 
المضافة يمكن  ةاإلقتصادين الزيادة في القيمة أ إلى)29ص م،2009ويشير منصوري )

 أن تنشأ من أحد العوامل التالية:

المستخدم وهذا يعني تحقيق أرباح دون استخدام زيادة معدل العائد بنفس مستوى رأس المال  .1
 أي رأس مال إضافي.

أي رأس مال إضافي يتم استثماره في عمليات المنظمة ويحقق عوائد أكبر من تكاليف رأس  .2
 المال.

 تصفية األنشطة التي تحقق عوائد تقل عن تكلفة رأس المال. .3

المضافة يتم عند  ةياإلقتصادان حساب القيمة  إلى( 18ص م،2006ويشير الرواشدة )
تحضير القوائم المحاسبية المتعارف عليها حيث تتم بعض التعديالت لرأس المال وصافي 

 ةاإلقتصادياألرباح التشغيلية بغرض قياس رأس المال ليكون أقرب للقيمة الحالية ولجعل القيمة 
بشكل  ةإلقتصادياالمضافة أقرب ما تكون للتدفقات النقدية الفعلية للمنظمة ولتعكس التكاليف 

المضافة فإنه يجب األخذ باالعتبار  ةاإلقتصاديصحيح ومن أجل تحديد التعديالت على القيمة 
بعض المعايير التي تساعد على تقليص عدد البيانات الالزمة ولتسهيل عملية حساب القيمة 

 المضافة وهذه المعايير هي: ةاإلقتصادي

المضافة أثر مادي  ةاإلقتصاديالمعايير المادية: بحيث يجب أن يكون التعديل على القيمة  .1
 ملموس.

المضافة أثر في  ةاإلقتصاديمعايير التحفيز: بحيث يجب أن يكون للتعديل على القيمة  .2
 صنع القرار في المنظمة.

الت على القيمة معايير توفر البيانات: بحيث يجب توفر البيانات الالزمة إلجراء التعدي .3
 المضافة. ةاإلقتصادي

المضافة  ةاإلقتصاديمعايير السهولة والبساطة: فال يشترط أن تكون التعديالت على القيمة  .4
 معقدة وغير ضرورية.

  :مقياس القيمة السوقية المضافة 

بين القيمة السوقية للشركة ورأس المال المستثمر ويستخدم هذا المقياس لتقييم  وهو الفرق 
تاريخ المعلومات التي يتم تحليلها ويمكن استخدام هذا المقياس  إلىنشائها إالمنظمة منذ أداء 

 لمقارنة أداء المنظمات المالي في قطاعات مختلفة كالتالي:
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القيمة الدفترية إلجمالي -القيمة السوقية المضافة= القيمة السوقية إلجمالي حقوق الملكية
حقوق الملكية. بحيث تكون نتيجة هذه المعادلة موجبة عندما تتجاوز القيمة السوقية إلجمالي 
 حقوق الملكية قيمتها الدفترية وهذا يعني أن عوائد األسهم قد ازدادت خالل فترة حياتها وتكون 

جمالي حقوق الملكية عن قيمته الدفترية وهذا يعني أن إلسالبة إذا انخفضت القيمة السوقية 
(. وهناك 31ص م،2009عوائد األسهم في السوق قد انخفضت خالل فترة حياتها )منصوري، 

عدة عوامل تؤثر على القيمة السوقية المضافة والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية )بن 
 (:103ص ،م2011مالك، 

 ن المستثمر، ولكي تكو  لورأس الما التشغيليمعدالت النمو في اإليرادات وصافي الربح  .1
 الرأس الم تكلفة هذه تفوق معدالت النمو  ن تكو  نالقيمة السوقية المضافة موجبة البد أ

 .المستثمر
 المستثمر لثبات رأس الما لذه اإلنتاجية في ظهما زادت لالمستثمر، حيث ك المالإنتاجية  .2

 فةلنخفاض أو ثبات تكإ لما زادت القيمة السوقية المضافة، خاصة في ظلك هنخفاضإأو 
 ل.رأس الما

 الحد األدنى من هامش الربح المطلوب لخلق ثروة إضافية للمساهمين. .3
 :القيمة النقدية المضافة 

، فترات إلىاحتساب صافي القيمة الحالية  يقسمنموذج لصافي القيمة الحالية والذي  وهي
. إستراتيجية غير راتستثماإو  إستراتيجية راتستثماإل لا المدخلهذطبقًا  االستثمارات فوتّصن

 للمساهمين مثل قيمة جديدة خلق إلىا هفي أساس تهدفالتي  هي تلك اإلستراتيجيةستثمارات إلفا
ا هقلتخ ى القيمة التيلالتي تحافظ ع هي اإلستراتيجيةغير  ستثماراتاإلالتوسعات، ّأما 

 ق سو  منتج جديد أو االستثمار في ل)مث اإلستراتيجية. واالستثمارات اإلستراتيجيةاالستثمارات 
 (.45ص م،2014)حال،  اإلستراتيجيةغير  االستثمارات نجديدة( تُتبع بالعديد م

  المتوازن: األداءبطاقة 

 حيث تعود، اإلستراتيجي األداء لفي تحمي مدخل جديد ن المتواز  األداءوتعتبر بطاقة 
العيوب  مختلفتجاوز  لأج نم إذ صممت يناإلقتصادي نيللالمح إلىذه البطاقة هفكرة تطوير 

المقاييس المالية وغير المالية  لفمخت تضمالمحاسبي، حيث  األداء تقييمية لعم فالتي تصاد
الكمي  األداء لتقييم ملمتكا نظامى أساس وحدة أو لا عهمع لقياس والتعاملة للقاب ن التي تكو 

 (.106ص م،2011)بن مالك،  شركةلل
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المالي وهذه  األداءتم تحديد خمسة عناصر تساهم في إدارة  فقدووفق هذا المقياس 
 (:38ص م،2012العناصر هي )عبد الحليم، 

التي يتبناها تنظيم  اإلستراتيجيةالتي تحقق المهمة األساسية او الرؤية  اإلستراتيجيةاألهداف  .1
 االعمال.

 .المحدد اإلستراتيجيالمقاييس التي تعكس مدى التقدم نحو تحقيق الهدف  .2
 القيم المستهدفة لألداء التي تحدد القيم المطلوب الوصول اليها لكل مقياس. .3
 القيم المستهدفة لألداء. إلىالخطوات اإلجرائية التمهيدية الواجب القيام بها لتسهيل الوصول  .4
يتم مقارنتها بالقيم المستهدفة كإجراء أساسي تمهيدًا لتقويم القيم الفعلية لألداء والتي سوف  .5

 المالي. األداءوإدارة 

 أداء لجديد لتحمي لتعتبر كمدخ لا تقنية، بهكون نأكبر م ن المتواز  األداءوبطاقة 
 بيئة مالية غير لوالبقاء في ظ المساهمينثروة  تعظيم إلى تهدفالشركات المعاصرة، والتي 

 تم تطويرهاالمقاييس التي  منة ملمجموعة شا نعبارة ع هي ن المتواز  األداءمستقرة. وبطاقة 
 الداخلية، التشغيليةيات ل، العمالعالقة مع العمالءالمالي،  األداءي هأربعة أبعاد أساسية  حول

 .والنمو بالتعلم قةلوالجوانب المتع

  المالي: األداءمنظور 

 شركة، ويشير المنظور المالي فيلل لاألج طويلة االهدافالمالي  األداءتعكس مقاييس 
 ألهدافهاالمستمر  نالمنشأة في التحسي إستراتيجيةتنفيذ  سهامإمدى  إلى ن المتواز  األداءبطاقة 

 فيما للمنشأةالمالي  فبتحديد الجوانب الخاصة بالموق كة النظر المالية وذلهوج نا مهونشاطات
والدخل الناتج من التشغيل والقيمة  ى االستثمارلحيث العائد ع همين مناالمسيخص 

المضافة ونصيب السهم من األرباح وغير ذلك من المقاييس المالية ويتم تقويم  ةاإلقتصادي
المالية للمنشآت المنافسة ومع معايير تاريخية للمنشأة نفسها  األداء نتائجالمالي هنا مع  األداء

 (.97ص م،2009)عوض، 

 :منظور العالقات مع العمالء 

 بحيث هم، حتى تكسب ثقتالعمالء مر بصورة حسنة أماهتظ نى الشركة أليتوجب ع
 ن، كما أعمالئها مور أماهفي كيفية الظ لوالمتمثالمطروح  لالسؤاى لا اإلجابة عهمن يتطلب

 أصبحوا وأنهمخاصة  الزبائنية إرضاء لمية كبيرة لعمهتبدي أ  أصبحت سفة اإلدارة الحديثةلف
 المنافسين نتوفر مجموعة م لفي ظ ك، وذلحاجياتهمإشباع  بديل من أجلمن أكثر  يملكون 
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 قيمة نالرفع م منهم من أجلكسب أكبر عدد  إلىنفس القطاع، لذا تسعى الشركة  لداخ
ألسهمها )بن مالك، ترتفع القيمة السوقية  ك، وكنتيجة لذلأرباحهاوبالتالي ستزيد  مبيعاتها
 (.109ص م،2011

  الداخلية:منظور العمليات 

الخاصة  القيمة لالتي تشك لاألعما تنظيمية كافة أنشطة لالداخ ياتلالعم منظور نيتضم
 ذا المنظور مرتبط بالمنظورهو  البحوث والتطوير وحتى خدمات ما بعد البيع اعتبارا من ،هب

بمنظور  وأيضًا مرتبط، التشغيليةيات لالعم كفاءة نى تحسيلحيث تركيزه ع نم لألداءالمالي 
 التعلممرتبط بمنظور  ه، كما أنللزبون القيمة  هتمامه بخلقإ حيث  نم العمالءمع  العالقات
 لبأداء العم العاملون الذين يقومون يعد  السبب والنتيجة حيث خالل العالقة بين منوالنمو 

وتتشكل عمليات التشغيل وكفاءته إنتاجيتهوزيادة  لالمصدر األساسي ألفكار تطوير العم
 للشركات من ثالث عمليات فرعية هي:الداخلية 

 والعملياتع والخدمات، لالس وتطوير بتصميمقة لالمتع العملياتفي  لوتتمث: عمليات البتكار .1
 .والمعلوماتاإلنتاجية  ياتلالعم وتحسين تقنية، العمالءة حاجات لالخاصة بمقاب

والخدمات الموجودة ع لالس لقة بإنتاج وتوصيليات المتعلفي العم لوتتمث: عمليات التشغيل .2
الزمن الالزم وتخفيض  يات اإلنتاجية،لجودة العم ن، وتحسيالعمالءحاجات  لمقابلة فعالً 

 ل.العمي إلىعة أو أداء الخدمة لالس لتوصيل
: وتتمثل في العمليات المتعلقة بأداء خدمات ما بعد البيع بالسرعة خدمات ما بعد البيع .3

 (.39ص م،2012)عبد الحليم، والدقة فور طلبها من جانب العمالء 
 :منظور التعلم والنمو 

 في المنافسة، حيث واستمرارهاأحد محددات نجاح الشركة  منوالنمو  التعلميعتبر جانب 
 اقتناء إلىاإلبداع والنمو، باإلضافة  العاملين على ومهاراتالجانب بتطوير قدرات  يقوم هذا

 ابتكارات إلى لالتوص بهدفتقنيات إنتاج مستحدثة وتكنولوجيا متطورة ذات كفاءة مرتفعة 
 اإلنتاج، وتخفيض معدالت العيوب نالجودة وزيادة اإلنتاجية وتقصير زم نمتجددة لتحسي

 ، اإلجراءات التنظيميةالنظم: األفراد، هيعناصر رئيسة  والتعلم من ثالثةجانب النمو  ن ويتكو 
 (.29ص م،2005يم، )عبد العظ

حيث يعكس البنية  السابقة الثالثةأساس تنشئة وتعزيز المنظورات  هوالمنظور  هذاويعد 
حة لالقيمة لجميع أصحاب المص لقفي خ ى االستمرارلع لاألعما تنظيمقدرة  تدعمالتحتية التي 
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مقاييس الفعالية  ويتم استخدام، لاألعما مع ديناميكية بيئة ف، وكيفية التكيلاألعما تنظيمفي 
يات واإلجراءات، لوالعم والنظم لألفراد الداخليةوالمهارات والتنظيمية لقياس اإلمكانيات  التشغيلية

ات في الشركات األخرى سعيًا رساالمم لأفض نوضع الشركة الحالي وبي نلتحديد الفجوة بي كذل
ى أساس مقاييس تركز لع المتوازن  األداءلمقياس  المنظور ويقوم هذاأداء، و  لمعايير أفض إلى
، و مقاييس أخرى نتاجيتهم وتدريبهمإو  بهمواالحتفاظ  نيلرضاء العامإ لى القوة البشرية مثلع

 من كلوعدد المقترحات الجديدة المقدمة  العاملين ارةهمستوى م التعلم مثلى جوانب لتركز ع
الوظيفي الذي يعكس  التعلمالجديدة ومنحنى  فرد وعدد المشروعات الجديدة وعدد المنتجات

 م،2012)عبد الحليم،  المخرجات أو الجودة نم لمستوى معقو  إلى الالزم للوصول نالزم
 (.42ص

 خاتمة:

المالي من حيث المفهوم والقياس وذلك من خالل عرض  األداءتناول الفصل الثالث 
في السيولة والربحية والنشاط ومؤشرات السوق،  المالي ومؤشرات قياسه المتمقلة األداءمفهوم 

 األداءالمالي الظاهرية والذاتية وأبعاد  األداءالمالي ومصادر  األداءأهمية  إلىكما تم التطرق 
المالي وأهداف قياسه  األداءومن ثم العوامل المؤثرة في  المالي النظري والتجريبي واإلداري 

عرض االتجاهات  إلىالمالي وخلص الفصل  األداءقياس ومبادئه والنسب المالية المصرفية في 
 المالي. األداءالحديثة في قياس 
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 :Introduction مقدمة

 سة، وذلك من خاللافرضيات الدر  ختباراعرضًا لتحليل البيانات و  الفصليتضمن هذا 
 ض أبرز النتائج التي تم التوصل إليها، والوقوفاستعر إتحليل البيانات التي تم الحصول عليها، و 

 ء المعالجات اإلحصائية للبيانات مجتمعة خالل الفترة من عاماسة، لذا تم إجر ات الدر اعلى متغير 
سة اللحصول على نتائج الدر  E Views باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي م2013-2017

 ، وفيما يلي تفصيل ذلك.الفصللتي تم عرضها وتحليلها في هذا ا

 :Study Methodology منهجية الدراسة

 محل بالموضوع تتعلق نتائج إلى للوصول الباحث يتبعها التي الطريقة هو سةاالدر  منهج
 أما سة،االدر  من النظري  الجانب في التحليلي الوصفي المنهج على الباحث عتمدا  وقد سة،االدر 

 استخدام طريق عن الكمي المنهج فيه استخدم فقد القياسية سةابالدر  المتعلق التطبيقي الجانب
 البنوك، من مجموعة عن بيانات تمثل والتي Panel Data الطولية الزمنية السالسل بيانات
 لتطبيق أساسي بشكل E Views اإلحصائي البرنامج باستخدام وذلك معينة، زمنية فترة خالل
 .والقياسية اإلحصائية األساليب كافة

 :Study population الدراسة مجتمع

( 6) عددها والبالغ فلسطين، بورصة في المدرجة البنوك جميع في سةاالدر  مجتمع تمثلي
 القدس، بنكبنك فلسطين، البنك اإلسالمي الفلسطيني، البنك االسالمي العربي، : وهي بنوك
في  فلسطين بورصة في مسجلة بنوك وجميعها الوطني، والبنك الفلسطيني، االستثمار وبنك

 . م2017-2013الفترة ما بين 
 وهنا يمكن إعطاء نبذة عن البنوك المدرجة في بورصة فلسطين وهي على النحو التالي:

 :Bank of Palestineأولا: بنك فلسطين 
كمؤسسة مالية تسعى للنهوض بمستوى الخدمات  م1960تأسس بنك فلسطين في العام 

المصرفية في فلسطين وتمويل مختلف المشاريع وتلبية الحاجات المالية والمصرفية للشرائح 
المختلفة ويعد بنك فلسطين من اكبر البنوك الوطنية واالكثر انتشارًا من  ةاإلقتصادياالجتماعية و 

ي ويمتلك البنك طاقمًا من الكوادر المؤهلة التي حيث عدد الفروع والمكاتب وأجهزة الصراف اآلل
( عميل من األفراد والشركات والمؤسسات ويساهم 850,0000تعمل على خدمة ما يزيد عن )

بنك فلسطين في عملية البناء والتنمية وموكابة التطورات التكنولوجية وتبني أفضل السياسات 
لحوكمة الرشيدة والدقة والشفافية في كافة والممرأسات العالمية بما يشمل متطلبات االفصاح وا
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% من أرباحة السنوية لبرامج المسؤولية االجتماعية وقد ادرج سهم البنك 5اعماله مخصصًا 
وأصبح ثاني أكبر الشركات المدرجة بقيمته السوقية  2005للتداول في البورصة الفلسطينية عام 

 .% من القيمة السوقية للبورصة15التي تبلغ حوالي 
 .(https://bankofpalestine.com/ar  )بنك فلسطين، 

 :Islamic Palestinian Bankثانياا: البنك اإلسالمي الفلسطيني 
وباشر  م1995تأسست شركة البنك اإلسالمي الفلسطيني المساهمة العامة المحدودة عام 

مليون سهم  100، ويبلغ رأسماله المصرح به م1997البنك نشاطه المصرفي في مطلع عام 
زيادة رأسماله المدفوع ليصبح   2017 بقيمة إسمية دوالر أمريكي واحد للسهم، وتم خالل عام 

مليون دوالر  74ليصبح  م2018مليون دوالر أمريكي. وتم رفعه مرة أخرى في العام  69
ة األعمال المصرفية والمالية والتجارية وأعمال االستثمار وفقًا ألحكام رأسوم البنك بمميق أمريكي.

جهاز صراف آلي في جميع أنحاء  79فرعا ومكتبا و  43الشريعة اإلسالمية، من خالل 
فلسطين ، مما يؤكد هويته كأكبر شبكة مصرفية إسالمية في فلسطين، محققا رؤيته بأن يكون 

الرائد في أنشطة وخدمات الصيرفة اإلسالمية التي تلبي احتياجات ومتطلبات البنك الفلسطيني 
 العمالء.

يقدم البنك الخدمات المصرفية اإلسالمية ويعمل على تنمية وتطوير وجذب كوادر بشرية 
ذات كفاءة عالية، معززًا رسالته التي تتمحور حول التمّيز في األسواق المستهدفة من خالل 

صرفية النوعية والعصرية وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية، والسير قدمًا في تلبية تقديم الحلول الم
 .قيقًا لمبدأ المشاركة في المكاسباالحتياجات المالية لكافة شرائح المجتمع المحلي تح

 (.  https://islamicbank.ps/ar )البنك االسالمي الفلسطيني، 
 :Arab Islamic Bankثالثاا: البنك اإلسالمي العربي 

ليكون أول شركة مصرفية إسالمية في  م1995تأسس البنك العربي اإلسالمي في عام 
، حيث قدمت الخدمات المصرفية م1996فلسطين. وقد بدأت أنشطتها المصرفية في بداية عام 

 20جانب  إلىالرئيسي في رام هللا والبيرة اإلسالمية من خالل مقرها  واالستثمارية وفقا للشريعة
 (.م2018 )البنك اإلسالمي العربي،فرعا ومكتبا في جميع أنحاء فلسطين

 :Palesinian Bank of Investmentرابعاا: بنك الستثمار الفلسطيني 
تأسس بنك االستثمار الفلسطيني كشركة مساهمة فلسطينية عامة بمشاركة نخبة من 
المصرفيين و رجال األعمال من فلسطين و الدول العربية الشقيقة و يعتبر البنك الفلسطيني 
األول الذي حصل على التراخيص الالزمة لمزاولة أعماله من السلطة الوطنية الفلسطينية و قد 

https://bankofpalestine.com/ar
https://islamicbank.ps/ar
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)بنك االستثمار  مليون دوالر أمريكي 20برأس مال مدفوع مقداره  1994 في عامتم تسجيله 
 .(/https://www.pibbank.com الفلسطيني،

 :Quds Bankخامساا: بنك القدس 
، كشركة مساهمة عامة محدودة وبرأسمال حالي م1995نيسان ابريل  2أسس البنك في 

مليون دوالر أمريكي. يحرص البنك دائمًا بخبرته المميزة على توظيف مصادر  68.73يبلغ 
األموال لديه للقيام بدور فعال وتنموي لكافة شرائح عمالئه على اختالفهم وذلك باإلدارة المتوازنة 
والحصينة لمصادر األموال واستخداماتها على حد سواء لتحقيق أفضل عائد على رأس المال 

البنك نشاطه التجاري في فلسطين ويرتكز على جذب ودائع العمالء على  رأسيمو  المستثمر.
المشاريع  إلىمختلف أنواعها، ووضع حلول تمويلية تستهدف األفراد والشركات باإلضافة 

المباشر في دعم االقتصاد  المتوسطة والصغيرة بمختلف القطاعات واإلسهام المباشر وغير
 (./https://www.qudsbank.ps )بنك القدس، الوطني

 :National Bank سادساا: البنك الوطني

هو البنك األسرع نموا في فلسطين وثاني أكبر مجموعة مصرفية في  البنك الوطني
أفضل مزودي الخدمات المصرفية المتكاملة والشاملة في الوطن لقطاعي  وأحد فلسطين،

تقديمه للخدمات االستثمارية والخزينة وتمويل المشاريع  إلىالشركات واألفراد باإلضافة 
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. يتمتع البنك الوطني بقاعدة مساهمين هي األكبر بين 

مساهم ومساهمة، ويدار من قبل مجلس إدارة مكون  9,000تتجاوز ارف في الوطن والتي المص
من أنجح وأكبر الشركات الفلسطينية ومن ضمنها: صندوق سراج فلسطين األول، وشركة 
المشاريع اإلستثمارية، وشركة اإلتصاالت الفلسطينية، وشركة مسار العالمية لإلستثمار، وبنك 

، ائتالف 2018بداية العام  قاد البنك الوطني في اإلتحاد األردني، وشركة بيرزيت لألدوية.
 )البنك الوطني، مساهمين ليستحوذ على حصة مسيطرة في البنك االسالمي الفلسطيني

https://www.tnb.ps/.) 

 :Study Variables Measuring دراسةقياس متغيرات ال

غيرات الدراسة، وتم االستناد الى مجموعة من عدة مقاييس لقياس مت استخدامتم 
البيانات المستخرجة من التقارير مع الدرأسات ذات العالقة، الختيار تلك المقاييس بما يتالءم 
 المالية لمجتمع الدراسة، وفيما يلى توضيح لتلك المقاييس:

 

https://www.pibbank.com/
https://www.qudsbank.ps/
https://www.tnb.ps/
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 أولا: قياس المتغير المستقل:
  المال الفكري  رأس

م تفقد  ،سات السابقةاى الدر عتماد علمكوناته  باإلبالمال الفكري  رأس م قياس متغيرت
م توالذي  ( Pullic) مة الفكرية المضافة التي اقترحهمعامل القي نموذج باستخدامه قياس

 :المتمثلة فيما يلي ات السابقة بمكوناته رأساستخدامه في معظم الد

  :التالية المعادلة باستخدام ويقاس مال العالقات رأسوالذي يمثل  : المال المادي رأس .1

 صول غير الملموسة األ  –صول جمالي األالعالقات = إ والمال المادي  رأس

  .ويقاس بإجمالي أجور ورواتب العاملين :المال البشري  رأس .2
 :التاليةستخدام المعادلة ابويقاس : رأس المال الهيكلي .3

 البشري رأس المال  –القيمة المضافة = المال الهيكلي رأس
 ويتم حساب القيمة المضافة من خالل المعادلة :

  .المصاريف والمصاريف األخرى  –اإليرادات واإليرادات األخرى القيمة المضافة = 
المال  رأسثم حساب المعامل الفكري للقيمة المضافة لكل مكون من مكونات  ومن

 :الفكري كالتالي
المال المادي أو  رأس القيمة المضافة / = المال المادي أو العالقات رأسل المعامل الفكري 

 .العالقات 
  .المال البشري  رأس القيمة المضافة / = المال البشري  رأسل المعامل الفكري 
 المال الهيكلي /القيمة المضافة  رأس = المال الهيكلي رأسل المعامل الفكري 

 بمؤشراته :قياس المتغير التابع :األداء المالي 
 في:ات السابقة بمؤشراته المتمثلة رأسعتماد على الدر األداء المالي باإليم قياس متغت

ويتم قياسه من خالل )صافي  :(Y1( ويرمز له بـــــ )ROAالعائد على الصول ) .1
 الربح/إجمالي األصول(.

ويتم قياسه من خالل  (:Y2( ويرمز له بـــــ )ROEنسبة العائد على حقوق الملكية ) .2
 )صافي الربح / إجمالي حقوق المساهمين(.

ويتم قياسه من خالل )صافي الدخل / عدد األسهم  (:Y3العائد على السهم ويرمز له بـــــ ) .3
 العادية(.
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ويتم قياسه من  (:Y4( ويرمز له بـــــ )MV/BVنسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية ) .4
 القيمة الدفترية(.خالل )القيمة السوقية/

( OLS: Ordinary Least Squareالمربعات الصغرى العادية ) طريقةوتم استخدام 
 (.Continuous Variableألن المتغير التابع هنا متغيرًا متصاًل)

 :Data Collectionالبيانات  جمع طرق 

 لصياغة الالزمة البيانات على للحصول الثانوية المصادر خالل من البيانات جمعتم 
 هذه على الحصول وتم التحليل، في المستخدمة والبيانات دراسةال لموضوع النظري  الجانب
 :اآلتية المصادر خالل من البيانات

 ودوريات كتب من واألجنبية العربية المراجع : تم الحصول على بياناته منالجانب النظري  -
 .المالي األداءو  رأس المال الفكري،  من كل تناولت علمية قاوأور  علمية وندوات ومقاالت

 للبنوك المالية والبيانات السنوية التقارير: تم الحصول على بياناته من الجانب العملي -
 لبورصة اإللكتروني الموقع خالل من 2017-2013 الفترة في فلسطين بورصة في المدرجة
 للدراسة. الالزمة البيانات إلى للوصول وذلك ،، المواقع الخاصة بالبنوك فلسطين

 :Statistical Tests دراسةالختبارات اإلحصائية المستخدمة في ال

 األساليب من العديد استخدام تم جمعها، تم التي البيانات وتحليل دراسةال أهداف لتحقيق
 Package for االجتماعية للعلوم االحصائية الحزم برنامج باستخدام المناسبة االحصائية

Social Science Statistical  (SPSS  )االحصائية األساليب من مجموعة يلي وفيما 
  :البيانات تحليل في المستخدمة

 Meanالمتوسط الحسابي  .1
 Standard Deviationاالنحراف المعياري  .2
 معامل ارتباط بيرسون  .3
 اختبار التداخل الخطي .4
 تحليل االنحدار الخطي البسيط والمتعدد. .5
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 :خاتمة

تناول الفصل الرابع عرضًا للطريقة واإلجراءات التي استخدمها الباحث في الدراسة من 
خالل عرض المنهجية المستخدمة في الدراسة ومجتمع الدراسة وقياس متغيري الدراسة المستقل 

وسيتناول  في الدراسةات االحصائية المستخدمة ختبار والتابع وطرق جمع البيانات ومن ثم اإل
 مس تحليل نتائج واختبار الفرضيات.الفصل الخا
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 الخامسالفصل 
 الفرضيات ختباراتحليل النتائج و 
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 :Introduction مقدمة

الدراسة وذلك من خالل فرضيات  إختباريتضمن هذا الفصل عرضًا لتحليل البيانات و 
ستعراض أبرز نتائج تحليل محتوى القوائم المالية التي تم التوصل اسئلة الدراسة و أ االجابة على

جراء المعالجات االحصائية للبيانات إفرضيات الدراسة، لذا تم  إختبارإليها والوقوف على نتائج 
( للحصول E-Viewsالتي تم جمعها من القوائم المالية للبنوك عينة الدراسة باستخدام برنامج )

 على نتائج الدراسة.

 descriptive statistics of the study الدراسة  لمتغيرات الوصفي إلحصاءا
variables: 

 تامتغير  بيانات وصف من بد ال الفرضيات واختبار البيانات تحليل في البدء قبل
 األكثر اإلحصائي الوصفي التحليل أساليب باستخدام وذلك الرئيسة، معالمها وتوضيح دراسةال

 خاللها من والتي قيمة، وأكبر وأقل المعياري  فاواالنحر  والوسيط الحسابي الوسط وهي شيوعاً 
 مدى واختبار المجتمع، لمعلمات للوصول جيد كأساس عليها االعتماد يمكن مدى أي إلى نقيس

 اإلحصاء نتائج يوضح (5.1) والجدول. المعنوية تااالختبار  باستخدام اإلحصائية مالئمتها
 الدراسة. تالمتغير  الوصفي

 (: اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة5.1جدول )

 البيان
رأس المال 

 البشري 
رأس المال 

 الهيكلي
رأس مال 

 العالقات
العائد على 

 األصول

نسبة العائد 
على حقوق 

 الملكية

العائد على 
 السهم

نسبة القيمة 
السوقية إلى 
 القيمة الدفترية

 1.087533 0.136233 0.091333 0.010633 0.076256 0.823739- 0.692723 الوسط الحسابي
 1.035000 0.122500 0.088000 0.009500 0.072428 0.453941- 0.687965 الوسيط

 0.325820 0.075359 0.038578 0.003643 0.037398 1.354015 0.272933 النحراف المعياري 
 0.686000 0.031000 0.023000 0.005000 0.011194 7.080729- 0.123751 أقل قيمة
 1.905000 0.276000 0.160000 0.017000 0.149521 0.249009 1.331574 أكبر قيمة

 ما يلي: (5.1) الجدول من يتضح

 رأس المال البشري: .1

(  أن الوسط الحسابي لرأس المال البشري للبنوك المدرجة في 5.1يتضح من الجدول )
لصالح البنك االسالمي العربي  0.12حيث كانت أقل قيمة  (0.692بورصة فلسطين كان )

 .2017لصالح بنك فلسطين للعام  1.33، وكانت أكبر قيمة 2017للعام 
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 رأس المال الهيكلي: .2

للبنوك المدرجة في  الهيكلي(  أن الوسط الحسابي لرأس المال 5.1يتضح من الجدول )
لصالح البنك االسالمي العربي  7.08-( حيث كانت أقل قيمة 0.82-بورصة فلسطين كان )

 .2017لصالح بنك فلسطين للعام  0.24، وكانت أكبر قيمة 2017للعام 

 رأس مال العالقات: .3

للبنوك المدرجة في  مال العالقات(  أن الوسط الحسابي لرأس 5.1يتضح من الجدول )
لصالح البنك االسالمي العربي للعام  0.01( حيث كانت أقل قيمة 0.07بورصة فلسطين كان )

 .2016لصالح بنك فلسطين للعام  0.14، وكانت أكبر قيمة 2017

 العائد على الصول: .4

للبنوك المدرجة في  للعائد على االصول(  أن الوسط الحسابي 5.1يتضح من الجدول )
ام للع بنك االستثمارلصالح  0.005( حيث كانت أقل قيمة 0.01بورصة فلسطين كان )

والبنك  2014و 2013للعامين لصالح بنك فلسطين  0.017، وكانت أكبر قيمة 2015
 .2014االسالمي الفلسطيني للعام 

 العائد على حقوق الملكية: .5

(  أن الوسط الحسابي للعائد على حقوق الملكية للبنوك المدرجة 5.1يتضح من الجدول )
لصالح بنك االستثمار للعام  0.023( حيث كانت أقل قيمة 0.09في بورصة فلسطين كان )

 .2013لصالح بنك فلسطين للعام  0.16، وكانت أكبر قيمة 2015

 العائد على السهم: .6

للبنوك المدرجة في  للعائد على السهم(  أن الوسط الحسابي 5.1يتضح من الجدول )
لصالح بنك االستثمار للعام  0.031( حيث كانت أقل قيمة 0.13بورصة فلسطين كان )

 .2013لصالح بنك فلسطين للعام  0.27، وكانت أكبر قيمة 2015

 القيمة السوقية الى القيمة الدفترية: .7

للبنوك  للقيمة السوقية الى القيمة الدفترية(  أن الوسط الحسابي 5.1يتضح من الجدول )
 القدسلصالح بنك  0.68( حيث كانت أقل قيمة 1.08المدرجة في بورصة فلسطين كان )

 .2013لصالح بنك فلسطين للعام  1.90كانت أكبر قيمة ، و 2014للعام 
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 :Testing Hypothesisاختبار الفرضيات 

فيما يلي أهم االختبارات التي تم إجراءها على البيانات المجمعة من التقارير المالية 
(، وقد استخدم برنامج التحليل 2017-2013خالل فترة ) دراسةلشركات عينة ال

 من  (Panel Data)البيانات بصورة طولية إلجراء االختبارات، وتحليل  (EViews)اإلحصائي
والتأثيرات الثابتة، والتأثيرات العشوائية. ويعتمد قرار قبول  المتجمعة النماذج معالم تقدير خالل

أو رفض الفرضية على القيمة االحتمالية، فإذا كانت القيمة االحتمالية أقل من أو يساوي 
. يمكن ثرفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة التي تفيد بوجود األ( فإنه يتم ر 0.05)

 :(Monsef, 2015)اختيار النموذج األفضل من بين النماذج الثالثة وفقا لالختبارات اآلتية 

مقارنة نموذج النحدار التجميعي وكل من نموذجي التأثيرات الثابتة والتأثيرات  :أولا 
 العشوائية:

ت القيمة االحتمالية أقل من أو يساوي ، فإذا كان Fفي هذه الحالة نستخدم اختبار 
التأثيرات الثابتة أو التأثيرات العشوائية أفضل من  نموذجي( فإن هذا يعني أن أحد 0.05)

 كما يلي: Fنموذج االنحدار التجميعي. ويتم حساب قيمة اختبار 

 
 

2 2
2 1

2
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 حيث أن 
2
2Rمعامل التحديد لنموذج التأثيرات الثابتة : 
2

1Rمعامل التحديد للنموذج التجميعي : 
m  1 -: عدد الشركات 
nعدد المشاهدات الكلي : 
k + عدد المتغيرات المستقلة :m + 1 
 

 مقارنة نموذج نموذجي التأثيرات الثابتة والتأثيرات العشوائية: :ثانياا 

ت القيمة االحتمالية أقل من أو يساوي ، فإذا كان Hausman)في هذه الحالة نستخدم اختبار )
 ( فإن هذا يعني أن نموذج التأثيرات الثابتة أفضل من نموذج التأثيرات العشوائية.0.05)
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 على النحو اآلتي:  دراسةيمكن عرض اختبار فرضيات الوعليه وبناء على ما سبق 

 الفرضية الرئيسة األولى:

 رأسل 0.05عند مستوى  إحصائياا  دال أثر يوجدتنص هذه الفرضية على أنه "
 على مال العالقات( رأسالمال الهيكلي،  رأسالمال البشري،  رأسالمال الفكري بمكوناته )

 ".األصولالعائد على 
نموذج االنحدار التجميعي وكل نموذج النسب ما بين والختبار هذه الفرضية تم اختيار 

 .التأثيرات الثابتة والتأثيرات العشوائية نموذجيمن 
 :تساوي  Fقيمة اختبار 

 
 
   

5

1

0.926425 0.563449
20.72

3
034

0.9 5 02 9264
F  

 

 

 0.001أقل من وهي1.79E-07تساوي  القيمة االحتماليةتبين من خالل هذه النتيجة أن 
التأثيرات العشوائية أفضل من نموذج االنحدار  أحد نموذجي التأثيرات الثابتة أوبالتالي 

رأس المال الفكري بمكوناته )رأس المال البشري، رأس المال الهيكلي،  أثرالتجميعي في اختبار 
 .العائد على األصول على رأس مال العالقات(

  ابتة ونموذج التأثيرات العشوائية:التأثيرات الثنموذج نموذج النسب ما بين اختيار 
 sig. Adjusted R2القيمة الحتمالية  Hausmanقيمة اختبار 

42.672792 0.0000 0.898 

بالتالي فإن  0.0000والقيمة االحتمالية  42.672792تساوي  Hausmanقيمة اختبار 
المال الفكري  رأسالثابتة أفضل من نموذج التأثيرات العشوائية في اختبار أثر  التأثيراتنموذج 

العائد على  على مال العالقات( رأسالمال الهيكلي،  رأسالمال البشري،  رأسبمكوناته )
 .األصول

وهذا  0.898قيمة معامل التحديد الُمعدل تساوي  إلى أن التأثيرات الثابتةنتائج تشير 
يمكن تفسيرها من المتغيرات المستقلة  األصول العائد على% من التغير في 89.8 يعني أن
(، والنسبة المتبقية المال البشري، رأس المال الهيكلي، رأس مال العالقات رأسالثالثة )
 غير موجودة في النموذج. متغيرات مستقلة% فترجع إلى .10.2
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 العائد على األصول على الفكري المال رأس  أثر(: 5.2جدول )

ةالمستقل المتغيرات T معامل النحدار  قيمة اختبار   Sig. القيمة الحتمالية   
المال البشري  رأس  -0.003609 -0.679599 0.5042 
الهيكليالمال  رأس  0.000566 1.550976 0.1358 
العالقاتمال  رأس  -0.057871 -1.654893 0.1128 

 األولى مجموعة من الفرضيات الفرعية كما يلي:ويتفرع من الفرضية الرئيسية 
 :األولىالفرضية الفرعية اختبار 

 رأسل  ≥ 0.05α عند مستوى  إحصائياا  دال أثر يوجد" تنص هذه الفرضية على أنه
 ."العائد على األصول علىالبشري المال 

تساوي  لرأس المال البشري  قيمة معامل االنحدارأن ( 5.2يتضح من الجدول رقم )
عدم هذا يدل على و ، 0.05وهي أكبر من  0.5042والقيمة االحتمالية تساوي  -0.003609

وبالتالي يمكن رفض الفرضية بوجود  .العائد على األصول علىالبشري المال  رأسل أثروجود 
 بورصة في المدرجة البنوك في األصول على العائد على بشري ال المال رأسل إحصائياً  دال أثر

 .فلسطين
 :الثانيةالفرضية الفرعية اختبار 

 رأسل ≥ 0.05αعند مستوى  إحصائياا  دال أثر يوجد" تنص هذه الفرضية على أنه
 ."العائد على األصول على الهيكليالمال 

تساوي  لرأس المال الهيكليقيمة معامل االنحدار أن ( 5.2يتضح من الجدول رقم )
 عدم هذا يدل علىو ، 0.05وهي أكبر من  0.1358والقيمة االحتمالية تساوي  0.000566

. وبالتالي يمكن رفض الفرضية بوجود العائد على األصول علىالهيكلي المال  رأسل أثروجود 
 بورصة في المدرجة البنوك في األصول على العائد على الهيكلي المال رأسل إحصائياً  دال أثر

 .فلسطين
 :الثالثةالفرضية الفرعية اختبار 

مال  رأسل ≥ 0.05αعند مستوى  إحصائياا  دال أثر يوجد" الفرضية على أنهتنص هذه 
 ."العائد على األصول على العالقات

تساوي  لرأس مال العالقاتقيمة معامل االنحدار أن ( 5.2يتضح من الجدول رقم )
عدم هذا يدل على ، ف0.05وهي أكبر من  0.1128والقيمة االحتمالية تساوي  -0.057871

وبالتالي يمكن رفض الفرضية بوجود  .العائد على األصول على مال العالقات رأسل أثروجود 
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 في المدرجة البنوك في األصول على العائد على العالقات المال رأسل إحصائياً  دال أثر
 .فلسطين بورصة

 يوجدوبالنظر الى نتائج اختبار الفرضية األولى يمكن رفض الفرضية التى تنص على 
رأس المال الفكري بمكوناته )رأس المال البشري، رأس ل 0.05عند مستوى  إحصائياً  دال أثر

 .العائد على األصول على المال الهيكلي، رأس مال العالقات(
ويعزو الباحث ذلك إلى قلة اهتمام إدارة البنوك الفلسطينية المدرجة في بورصة فلسطين 

 بمكوناته )رأس المال البشري، رأس المال الهيكلي، رأس مال العالقات(الفكري برأس المال 
وبتطويره، وعدم اهتمامها بحصول العاملين بها على رواتب مالئمة لجهودهم، بما ينعكس على 
األداء المالي للبنك، كما قد يعود ذلك إلى قلة اهتمام البنوك بالموجودات الفكرية والعقلية للبنك 

وجوداتها وبالتالي يجب عليها استثمارها والعمل على تعزيزيها وإدارتها بشكل والتى تعد أهم م
 فاعل بما ينعكس على األداء المالي للبنوك.

 من الرغم على أنه إلىوالتى خلصت  (م2017 فنغش،) واتفقت هذه النتيجة مع دراسة
 قيمة تبرز لم البحث نةعي المصارف في المالية والتقارير القوائم أن إال الفكري  المال رأس أهمية

( والتي 2015.كما تتفق هذه النتيجة مع دراسة )صالح،الحدود أضيق في إال موجوداً  بوصفه
أوضحت عدم وجود أثر لرأس المال الفكري على القيمة السوقية الى القيمة الدفترية في 

 الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان.
التى  (Ozkan, et al., 2017)ودراسة  (Xu & Wang, 2018) واختلفت مع دراسة

 ,Ikabel) ، ودراسةالمالي األداءإيجابي على  أثرله  المال الفكري  خلصت الى أن رأس
، (Kamal, et al., 2012) ، ودراسة (Khanhossini, et al., 2013)ودراسة  ،(2015
خلصت الى أن رأس المال الفكري له  التى (Ismail & Abdul Karem, 2011) ودراسة

 .المالي للبنوك التجارية األداءتأثير في 

 اختبار الفرضية الرئيسة الثانية:

رأس ل α≤0.05عند مستوى  إحصائياا  دال أثر يوجدتنص هذه الفرضية على أنه "
 على المال الفكري بمكوناته )رأس المال البشري، رأس المال الهيكلي، رأس مال العالقات(

 ."نسبة العائد على حقوق الملكية
نموذج االنحدار التجميعي وكل نموذج النسب ما بين والختبار هذه الفرضية تم اختيار 

 .من نموذجي التأثيرات الثابتة والتأثيرات العشوائية
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ات الثابتة نموذج النحدار التجميعي وكل من نموذجي التأثير اختيار النموذج النسب ما بين 
 العشوائية:والتأثيرات 

 تساوي  Fقيمة اختبار 
 
   

5

1

0.960691 0.642606
33.98

3
603

0.9 1 09 9606
F  

 

 

أقل من  وهي 2.22E-09القيمة االحتمالية تساوي يتبين من خالل هذه النتيجة أن 
أحد نموذجي التأثيرات الثابتة أوالتأثيرات العشوائية أفضل من نموذج االنحدار بالتالي  0.0001

المال الهيكلي،  رأسالمال البشري،  رأسالمال الفكري بمكوناته ) رأسالتجميعي في اختبار أثر 
 .نسبة العائد على حقوق الملكية على مال العالقات( رأس

  ابتة ونموذج التأثيرات العشوائية:نموذج التأثيرات الثنموذج النسب ما بين اختيار 
 sig. Adjusted R2القيمة الحتمالية  Hausmanقيمة اختبار 

   150.999828  0.0000 0.946 

 0.0000والقيمة االحتمالية  Hausman 150.999828))قيمة اختبار بلغت 
 رأسبالتالي فإن نموذج التأثيرات الثابتة أفضل من نموذج التأثيرات العشوائية في اختبار أثر و 

نسبة  على مال العالقات( رأسالمال الهيكلي،  رأسالمال البشري،  رأسالمال الفكري بمكوناته )
 العائد على حقوق الملكية

وهذا  0.946قيمة معامل التحديد الُمعدل تساوي  إلى أن التأثيرات الثابتةنتائج وتشير 
يمكن تفسيرها من المتغيرات  نسبة العائد على حقوق الملكية% من التغير في 94.6يعني أن 

(، والنسبة المتبقية مال العالقات رأسالمال الهيكلي،  رأسالمال البشري،  رأسالمستقلة الثالثة )
 غير موجودة في النموذج. متغيرات مستقلة.% فترجع إلى 5.4

 العائد على حقوق الملكيةعلى  الفكري (: أثر رأس المال 5.3جدول )

 .Sigالقيمة الحتمالية  Tقيمة اختبار  معامل النحدار المتغير المستقل
المال البشري  رأس  -0.022742 -0.553326 0.2930 
الهيكليالمال  رأس  0.005086 1.801921 0.0430* 

مال العالقات رأس  -0.707672 -2.614801 0.0081* 
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 :األولىالفرضية الفرعية اختبار 
 رأسل  α≤0.05عند مستوى  إحصائياا  دال أثر يوجد" تنص هذه الفرضية على أنه

 ."الملكيةنسبة العائد على حقوق  علىالبشري المال 
تساوي  لرأس المال البشري  قيمة معامل االنحدارأن ( 5.3يتضح من الجدول رقم )

عدم هذا يدل على ، ف0.05وهي أكبر من  0.2930االحتمالية تساوي  والقيمة -0.022742
وبالتالي يمكن رفض  .نسبة العائد على حقوق الملكية علىالبشري المال  رأسلوجود أثر 

 البنوك في حقوق الملكية على العائد على البشري  المال رأسل إحصائياً  دال أثرالفرضية بوجود 
 .فلسطين بورصة في المدرجة
 :الثانيةالفرضية الفرعية اختبار 

 رأسل  α≤0.05عند مستوى  إحصائياا  دال أثر يوجد" تنص هذه الفرضية على أنه
 ."الملكية حقوق نسبة العائد على  علىالهيكلي المال 

تساوي  لرأس المال الهيكليقيمة معامل االنحدار أن ( 5.4الجدول رقم )يتضح من 
، فهذا يدل على وجود 0.05وهي أقل من  0.0430تساوي  االحتماليةوالقيمة  0.005086

نسبة العائد على  علىالهيكلي المال  رأسل 0.05أثر إيجابي دال إحصائيًا عند مستوى 
 على الهيكلي المال رأسل إحصائياً  دال أثروبالتالي يمكن قبول الفرضية بوجود  ..حقوق الملكية

 .فلسطين بورصة في المدرجة البنوك في حقوق الملكية على العائد
 :الثالثةالفرضية الفرعية اختبار 

مال  رأسل  α≤0.05عند مستوى  إحصائياا  دال أثر يوجد" تنص هذه الفرضية على أنه
 ."نسبة العائد على حقوق الملكية على العالقات

تساوي لرأس مال العالقات قيمة معامل االنحدار أن ( 5.4يتضح من الجدول رقم )
، فهذا يدل على وجود 0.05وهي أقل من  0.0081والقيمة االحتمالية تساوي  -0.707672

نسبة العائد على  على مال العالقات رأسل 0.05أثر سلبي دال إحصائيًا عند مستوى 
 على العالقات المال رأسل إحصائياً  دال أثروبالتالي يمكن قبول الفرضية بوجود  .حقوق الملكية

 .فلسطين بورصة في المدرجة البنوك في حقوق الملكية على العائد

تنص على  وبالنظر الى نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثانية يمكن قبول الفرضية التى
رأس المال الفكري بمكوناته )رأس المال ل 0.05عند مستوى  إحصائياً  دال أثر يوجد

 .حقوق الملكيةالعائد على  على البشري، رأس المال الهيكلي، رأس مال العالقات(
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قبل ويعزو الباحث ذلك الى قلة االهتمام برأس المال الهيكلي ورأس مال العالقات من 
البنوك المدرجة في بورصة فلسطين على الرغم من وجود اثر ضعيف جدًا على أدائها المالي 

 وبحاجة الى اهتمام زائد.
 من الرغم على أنه إلىوالتى خلصت  (م2017 فنغش،) واتفقت هذه الدراسة مع دراسة

 قيمة تبرز لم لبحثا عينة المصارف في المالية والتقارير القوائم أن إال الفكري  المال رأس أهمية
 (Xu & Wang, 2018) .واتفقت هذه النتيجة مع دراسةالحدود أضيق في إال موجوداً  بوصفه

إيجابي  أثرله  المال الفكري  التى خلصت الى أن رأس (Ozkan, et al., 2017)ودراسة 
، (Khanhossini, et al., 2013)ودراسة  ،(Ikabel, 2015) ، ودراسةالمالي األداءعلى 

التى  (Ismail & Abdul Karem, 2011) ، ودراسة(Kamal, et al., 2012) ودراسة 
 .المالي للبنوك التجارية األداءتأثير في خلصت الى أن رأس المال الفكري له 

( والتي أوضحت عدم وجود أثر لرأس 2015واختلفت هذه النتيجة مع دراسة )صالح،
يمة الدفترية في الشركات الصناعية المدرجة في المال الفكري على القيمة السوقية الى الق

 بورصة عمان.
 :الثالثةالفرضية الرئيسة اختبار 

رأس ل  α≤0.05عند مستوى  إحصائياا  دال أثر يوجدتنص هذه الرفضية على أنه "
 على البشري، رأس المال الهيكلي، رأس مال العالقات( المالالمال الفكري بمكوناته )رأس 

 ."العائد على السهم
نموذج االنحدار التجميعي وكل نموذج النسب ما بين والختبار هذه الفرضية تم اختيار 

 .العشوائية والتأثيراتمن نموذجي التأثيرات الثابتة 

  نموذج النحدار التجميعي وكل من نموذجي التأثيرات الثابتة اختيار النموذج النسب ما بين
 والتأثيرات العشوائية.

 تساوي  Fقيمة اختبار 
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أقل من  وهي 1.86E-08القيمة االحتمالية تساوي يتبين من خالل هذه النتيجة أن 
أحد نموذجي التأثيرات الثابتة أوالتأثيرات العشوائية أفضل من نموذج االنحدار بالتالي  0.0001

المال الهيكلي،  رأسالمال البشري،  رأسالمال الفكري بمكوناته ) رأسالتجميعي في اختبار أثر 
 .العائد على السهم على مال العالقات( رأس
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  نموذج التأثيرات الثابتة ونموذج التأثيرات العشوائية.اختيار النموذج النسب ما بين 
 sig. Adjusted R2القيمة الحتمالية  Hausmanقيمة اختبار 

112.762178 0.0000 0.945 

 0.0000والقيمة االحتمالية  Hausman 112.762178))قيمة اختبار بلغت 
التالي فإن نموذج التأثيرات الثابتة أفضل من نموذج التأثيرات العشوائية في اختبار في اختبار وب

 مال العالقات( رأسالمال الهيكلي،  رأسالمال البشري،  رأسالمال الفكري بمكوناته ) رأسأثر 
قيمة معامل التحديد الُمعدل تساوي أن  التأثيرات الثابتةنتائج تشير و  .العائد على السهم على

يمكن تفسيرها من المتغيرات  العائد على السهم% من التغير في 94.5 أنوهذا يعني  0.945
(، والنسبة المتبقية مال العالقات رأسالمال الهيكلي،  رأسالمال البشري،  رأسالمستقلة الثالثة )

 غير موجودة في النموذج. متغيرات مستقلة.% فترجع إلى 5.5
 العائد على السهم على الفكري المال رأس  أثر(: 5.4جدول )

 .Sigالقيمة الحتمالية  Tقيمة اختبار  معامل النحدار المتغير المستقل
المال البشري  رأس  0.114695 1.420672 0.0851 
الهيكليالمال  رأس  0.000657 0.118508 0.4534 
مال العالقات رأس  -1.827592 -3.437747 0.0013* 

 :األولىالفرضية الفرعية اختبار 
 رأسل  α≤0.05عند مستوى  إحصائياا  دال أثر يوجد" تنص هذه الفرضية على أنه

 ."السهمالعائد على  علىالبشري المال 
تساوي  لرأس المال البشري  قيمة معامل االنحدارأن ( 5.4يتضح من الجدول رقم )

عدم هذا يدل على ، ف0.05وهي أكبر من  0.0851تساوي  االحتماليةوالقيمة  0.114695
 أثروبالتالي يمكن رفض الفرضية بوجود  .العائد على السهم علىالبشري المال  رأسلوجود أثر 

 بورصة في المدرجة البنوك في السهم على العائد على البشري  المال رأسل إحصائياً  دال
 .فلسطين
 :الثانيةالفرضية الفرعية اختبار 

 رأسل  α≤0.05عند مستوى  إحصائياا  دال أثر وجدي" تنص هذه الفرضية على أنه
 ."العائد على السهم علىالهيكلي المال 

تساوي  لرأس المال الهيكلي قيمة معامل االنحدارأن ( 5.5يتضح من الجدول رقم )
عدم ، فهذا يدل على 0.05وهي أكبر من  0.4534والقيمة االحتمالية تساوي  0.000657
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 أثروبالتالي يمكن رفض الفرضية بوجود  .العائد على السهم علىالهيكلي المال  رأسوجود أثر ل
 بورصة في المدرجة البنوك في السهم على العائد على الهيكلي المال رأسل إحصائياً  دال

 .فلسطين
 :الثالثةالفرضية الفرعية اختبار 

مال  رأسل  α≤0.05عند مستوى  إحصائياا  دال أثر يوجد" الفرضية على أنهتنص هذه 
 ."العائد على السهم على العالقات

تساوي  لرأس مال العالقات قيمة معامل االنحدارأن ( 5.5يتضح من الجدول رقم )
، فهذا يدل على وجود 0.05وهي أقل من  0.0013والقيمة االحتمالية تساوي  -1.827592

 .العائد على السهم على مال العالقات رأسل 0.05أثر سلبي دال إحصائيًا عند مستوى 
 على العائد على العالقات المال رأسل إحصائياً  دال أثروبالتالي يمكن قبول الفرضية بوجود 

 .فلسطين بورصة في المدرجة البنوك في السهم
 يوجدوبالنظر الى نتائج اختبار الفرضية الثالثة يمكن رفض الفرضية التى تنص على 

رأس المال الفكري بمكوناته )رأس المال البشري، رأس ل 0.05عند مستوى  إحصائياً  دال أثر
 .السهم على العائدالعائد على  على المال الهيكلي، رأس مال العالقات(

ويعزو الباحث ذلك إلى قلة اهتمام ادارة البنوك الفلسطينية المدرجة في بورصة فلسطين 
 الفكري بمكوناته )رأس المال البشري، رأس المال الهيكلي، رأس مال العالقات(برأس المال 

وبتطويره، وعدم اهتمامها بحصول العاملين بها على رواتب مالئمة لجهودهم، بما ينعكس على 
األداء المالي للبنك، كما قد يعود إلى عدم اهتمام البنوك بالموجودات الفكرية والعقلية للبنك 

رتها والتى تعتبر تعد أهم موجوداتها وبالتالي يجب عليها استثمارها والعمل على تعزيزيها وإدا
 بشكل فاعل بما ينعكس على األداء المالي للبنوك.

 من الرغم على أنه إلىوالتى خلصت  (م2017 فنغش،) واتفقت هذه النتيجة مع دراسة
 قيمة تبرز لم البحث عينة المصارف في المالية والتقارير القوائم أن إال الفكري  المال رأس أهمية

( والتي أوضحت عدم 2015ق مع دراسة )صالح،.كما تتفالحدود أضيق في إال موجوداً  بوصفه
وجود أثر لرأس المال الفكري على القيمة السوقية الى القيمة الدفترية في الشركات الصناعية 

 المدرجة في بورصة عمان.
التى  (Ozkan, et al., 2017)ودراسة  (Xu & Wang, 2018) واختلفت مع دراسة

 ,Ikabel) ، ودراسةالمالي األداءإيجابي على  أثرله  المال الفكري  خلصت الى أن رأس
، (Kamal, et al., 2012) ، ودراسة (Khanhossini, et al., 2013)ودراسة  ،(2015
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التى خلصت الى أن رأس المال الفكري له  (Ismail & Abdul Karem, 2011) ودراسة
 .المالي للبنوك التجارية األداءتأثير في 

 الرابعة:اختبار الفرضية الرئيسة 

رأس ل  α≤0.05عند مستوى  إحصائياا  دال أثر يوجدتنص هذه الفرضية على أنه "
 على المال الفكري بمكوناته )رأس المال البشري، رأس المال الهيكلي، رأس مال العالقات(

 ."الدفتريةنسبة القيمة السوقية إلى القيمة 
نموذج االنحدار التجميعي وكل نموذج النسب ما بين والختبار هذه الفرضية تم اختيار 

 .العشوائية والتأثيراتمن نموذجي التأثيرات الثابتة 

  نموذج النحدار التجميعي وكل من نموذجي التأثيرات الثابتة اختيار النموذج النسب ما بين
 والتأثيرات العشوائية.

 تساوي  Fقيمة اختبار 
 
   

5

1

0.853754 0.436993
11.96

3
885

0.8 4 05 9537
F  

 

 

أحد نموذجي بالتالي  0.0001أقل من  وهي 1.44E-05القيمة االحتمالية بلغت 
 رأسالتأثيرات الثابتة أوالتأثيرات العشوائية أفضل من نموذج االنحدار التجميعي في اختبار أثر 

نسبة  على مال العالقات( رأسالمال الهيكلي،  رأسالمال البشري،  رأسالمال الفكري بمكوناته )
 الدفتريةالقيمة السوقية إلى القيمة 

  نموذج التأثيرات الثابتة ونموذج التأثيرات العشوائية.اختيار النموذج النسب ما بين 
 sig. Adjusted R2القيمة الحتمالية  Hausmanقيمة اختبار 

20.283426     0.0001 0.798 

التالي وب 0.0001والقيمة االحتمالية  Hausman 20.283426))قيمة اختبار بلغت 
 رأسفإن نموذج التأثيرات الثابتة أفضل من نموذج التأثيرات العشوائية في اختبار في اختبار أثر 

نسبة  على مال العالقات( رأسالمال الهيكلي،  رأسالبشري،  المال رأسالمال الفكري بمكوناته )
 .القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية

وهذا  0.798قيمة معامل التحديد الُمعدل تساوي الى أن  التأثيرات الثابتةنتائج وتشير 
يمكن تفسيرها من  نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية% من التغير في 79.8يعني أن 
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(، مال العالقات رأسالمال الهيكلي،  رأسالمال البشري،  رأسالمتغيرات المستقلة الثالثة )
 غير موجودة في النموذج. يرات مستقلةمتغ.% فترجع إلى 20.2والنسبة المتبقية 

 نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية على الفكري المال  رأس أثر(: 5.5جدول )

 .Sigالقيمة الحتمالية  Tقيمة اختبار  معامل النحدار المتغير المستقل
المال البشري  رأس  -0.374600 -0.559485 0.2909 
الهيكليالمال  رأس  0.079796 1.735228 0.0487* 
مال العالقات رأس  -6.033295 -1.368423 0.0928 

 :األولىالفرضية الفرعية اختبار 
 رأسل  α≤0.05عند مستوى  إحصائياا  دال أثر يوجد" تنص هذه الفرضية على أنه

 ."نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية علىالبشري المال 
تساوي  لرأس المال البشري  معامل االنحدارقيمة أن ( 5.5يتضح من الجدول رقم )

 عدم هذا يدل على، ف0.05وهي أكبر من  0.2909تساوي  االحتماليةوالقيمة  -0.374600
وبالتالي يمكن  .نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية علىالبشري المال  رأسلوجود أثر 

نسبة القيمة السوقية الى  على البشري  المال رأسل إحصائياً  دال أثررفض الفرضية بوجود 
 .فلسطين بورصة في المدرجة البنوك في القيمة الدفترية

 :الثانيةالفرضية الفرعية اختبار 
 رأسل  α≤0.05عند مستوى  إحصائياا  دال أثر وجد"ي وتنص هذه الفرضية على أنه

 ."نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية علىالهيكلي المال 
تساوي  لرأس المال الهيكليقيمة معامل االنحدار أن ( 5.6رقم ) يتضح من الجدول

، فهذا يدل على وجود 0.05وهي أقل من  0.0487والقيمة االحتمالية تساوي  0.079796
نسبة القيمة  علىالهيكلي المال  رأسل    α≤0.05أثر إيجابي دال إحصائيًا عند مستوى 

 المال رأسل إحصائياً  دال أثروبالتالي يمكن قبول الفرضية بوجود  .السوقية إلى القيمة الدفترية
 .فلسطين بورصة في المدرجة البنوك في نسبة القيمة السوقية الى القيمة الدفترية على الهيكلي
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 :الثالثةالفرضية الفرعية اختبار 

مال  رأسل α≤0.05عند مستوى  إحصائياا  دال أثر يوجد" تنص هذه الفرضية على أنه
 ."نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية على العالقات

تساوي  لرأس مال العالقات قيمة معامل االنحدارأن ( 5.5يتضح من الجدول رقم )
، فهذا يدل 0.05وهي أكبر من  0.09280.0013والقيمة االحتمالية تساوي  -6.033295

وبالتالي  .نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية على مال العالقات رأسوجود أثر لعدم على 
نسبة القيمة السوقية  على العالقات المال رأسل إحصائياً  دال أثريمكن رفض الفرضية بوجود 

 .فلسطين بورصة في المدرجة البنوك في الى القيمة الدفترية
 يوجدتنص على  وبالنظر الى نتائج اختبار الفرضية الثانية يمكن رفض الفرضية التى

رأس المال الفكري بمكوناته )رأس المال البشري، رأس ل 0.05عند مستوى  إحصائياً  دال أثر
 .نسبة القيمة السوقية الى القيمة الدفترية على المال الهيكلي، رأس مال العالقات(

ويعزو الباحث ذلك إلى قلة اهتمام ادارة البنوك الفلسطينية المدرجة في بورصة فلسطين 
 الفكري بمكوناته )رأس المال البشري، رأس المال الهيكلي، رأس مال العالقات(برأس المال 

وبتطويره، وعدم اهتمامها بحصول العاملين بها على رواتب مالئمة لجهودهم، بما ينعكس على 
الي للبنك، كما قد يعود إلى عدم اهتمام البنوك بالموجودات الفكرية والعقلية للبنك األداء الم

والتى تعتبر تعد أهم موجوداتها وبالتالي يجب عليها استثمارها والعمل على تعزيزيها وإدارتها 
 بشكل فاعل بما ينعكس على األداء المالي للبنوك.

 من الرغم على أنه إلىوالتى خلصت  (م2017 فنغش،) واتفقت هذه النتيجة مع دراسة
 قيمة تبرز لم البحث عينة المصارف في المالية والتقارير القوائم أن إال الفكري  المال رأس أهمية

( والتي أوضحت عدم 2015.كما تتفق مع دراسة )صالح،الحدود أضيق في إال موجوداً  بوصفه
 مة الدفترية في الشروجود أثر لرأس المال الفكري على القيمة السوقية الى القي

التى  (Ozkan, et al., 2017)ودراسة  (Xu & Wang, 2018) واختلفت مع دراسة
 ,Ikabel) ، ودراسةالمالي األداءإيجابي على  أثرله  المال الفكري  خلصت الى أن رأس

، (Kamal, et al., 2012) ، ودراسة (Khanhossini, et al., 2013)ودراسة  ،(2015
التى خلصت الى أن رأس المال الفكري له  (Ismail & Abdul Karem, 2011) ودراسة

 .المالي للبنوك التجارية األداءتأثير في 
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 :Study findings نتائج الدراسة :أولا 

ي التقارير المالية للبنوك المدرجة في بورصة مكونات رأس المال الفكري فتتوافر  .1
 فلسطين

مؤشراته في البنوك المدرجة في اليوجد أثر لرأس المال البشري على األداء المالي ب .2
 .بورصة فلسطين

يوجد أثر لرأس المال الهيكلي على مؤشرات االداء المالي المتمثلة في العائد على حقوق  .3
في  الملكية والقيمة السوقية الى القيمة الدفترية واليوجد أثر لذلك في باقي المؤشرات

 في البنوك المدرجة في بورصة فلسطين  نموذج الدراسة
لعالقات على مؤشرات االداء المالي المتمثلة في العائد على حقوق يوجد أثر لرأس مال ا .4

في  نموذج الدراسةيوجد أثر لذلك في باقي المؤشرات  الملكية والعائد على السهم  وال
 البنوك المدرجة في بورصة فلسطين.
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 :Study Recommendations توصيات الدراسة :ثانياا 

 في ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة، يوصي الباحث بما يلي:

 ةاإلقتصاديالمالي للمؤسسات  األداءبرأس المال الفكري لما له من دور في  زيادة اإلهتمام .1
 والمالية والتجارية.

وأثره على  المال البشري بموضوع  رأس هتمام البنوك المدرجة في بورصة فلسطين إ ضرورة  .2
 فيها.المالي  األداء

على البنوك المدرجة في بورصة فلسطين االفصاح عن رأس المال الفكري بمكوناته المختلفة  .3
 بطريقة مالئمة لتقديم معلومات مفيدة لمستخدمي القوائم المالية.

الي الم األداءجراء المزيد من الدراسات التي تهدف لدراسة العالقة بين رأس المال الفكري و إ .4
 في البنوك والشركات المختلفة.
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 القرآن الكريم
 أولا: المراجع العربية:

المالية وغير المالية في ظل بيئة  األداءمدى استخدام مقاييس م(. 2012أبو حويلة، أمل. )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، عغزة. التصنيع الحديثة

العوامل المؤثرة على ربحية المصارف التجارية العاملة في م(. 2006أبو زعيتر، باسل. )
  )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة. فلسطين

(. العناصر والمكونات االساسية لرأس المال الفكري دراسة تحليلية. 2016أبو سويرح، أيمن )
 (.1) 23، االقتصادية واالداريةمجلة الجامعة االسالمية للدراسات 

 ./http://www.ifac.org(. مفهوم رأس المال الفكري: 2016االتحاد الدولي للمحاسبين )

لرأس المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة التنافسية  إستراتيجيةرؤية م(. 2012بدوي، عفاف. )
 ماجستير غير منشورة(. جامعة االزهر، غزة.رسالة )دراسة ميدانية

أساليب القياس واالفصاح المحاسبي عن م(. 2011صالح، عبد هللا وسحنون، يو نعجة. ) بن
 ةاالملتقى الدولي، ورقة مقدمة في راس المال الفكري من منظور معايير المحاسبة الدولية

ات اإلقتصاديفي ظل رأس المال الفكري في منظمات األعمال العربية "الخامس حول 
والتجارية لعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بو علي شلف،  اإلقتصادية، كلية العلوم "الحديثة
 .الجزائر

)رسالة  األداءالمنهج الحديث للتحليل المالي األساسي في تقييم م(. 2011مالك، عمار. ) بن
 ماجستير غير منشورة(. جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر.

. تاريخ االطالع: نبذة عن بنك االستثمار الفلسطيني م(.2018االستثمار الفلسطيني.)بنك 
 /https://www.pibbank.comم الموقع: 25/10/2018

. تاريخ االطالع: نبذة عن البنك االسالمي العربي م(.2018البنك االسالمي العربي.)
 http://www.aibnk.com/arabicقع: م المو 25/10/2018

تاريخ االطالع:  نبذة عن البنك االسالمي الفلسطيني.م(. 2018البنك االسالمي الفلسطيني.)
  https://islamicbank.ps/arم الموقع:25/10/2018

م الموقع:25/10/2018. تاريخ االطالع: بنك القدس نبذة عنم(. 2018بنك القدس.)

https://www.qudsbank.ps/ 

http://www.ifac.org/
https://www.pibbank.com/
http://www.aibnk.com/arabic
https://islamicbank.ps/ar
https://www.qudsbank.ps/
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. تاريخ االطالع: البنك الوطني اإلسالمي نبذة عنم(. 2018البنك الوطني اإلسالمي.)
 /https://www.tnb.psم الموقع: 25/10/2018

م الموقع: 25/10/2018. تاريخ االطالع: نبذة عن بنك فلسطينم(. 2018بنك فلسطين.)
https://bankofpalestine.com/ar 

. االعمال العصريةإدارة الموارد البشرية والمعرفية في منظمات م(. 2006جاد الرب، سيد. )
 . القاهرة: دار الفكر العربي.1ط

المالي للمؤسسة واتخاذ  األداءدور المعلومات المالية في تقييم م(. 2006جليلة، بن خروف. )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة محمد بوقرة بومرداس، الجزائر. القرارات

المحاسبي  األداءتقييم  استخدام مدخل القيمة المضافة فيم(. 2014حال، نيفين. )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة بورسعيد، مصر.للشركات

. اإلسكندرية: 1. طلتخطيط وتنمية الموارد البشرية إستراتيجيمدخل  م(.2005حسن، راوية. )
 الدار الجامعية.

بحث . راس المال المعرفي وتأثيره في تحسين جودة الخدمة التعليميةم(. 2008حسين، ليث. )
مقدم لمؤتمر ملتقى المعرفة في ظل االقتصاد الرقمي ومساهمتها في تكوين المزايا التنافسية 

 للبلدان العربية، جامعة حسيبة بن بو علي بالشلف، الجزائر.

والفعالية في البنوك  األداءاستخدام المؤشرات الدولية لقياس م(. 2009حمود، عبادي. )
للملتقى الدولي حول أداء وفعالية المنظمة في ظل التنمية . ورقة مقدمة التجارية الجزائرية

 المستدامة، جامعة محمد بوضياف المسيلة، الجزائر.

 . عمان: دار جدار للكتاب العالمي.1. طاألسواق المالية والنقديةم(. 2006خلف، فليح. )

ضافة كأحد الم ةاإلقتصاديم(. دراسة تحليلية انتقادية لمقياس القيمة 2009الخولي، هالة. )
مجلة المحاسبة واإلدارة في منشآت األعمال.  األداءاالتجاهات الحديثة في مجال تقييم 

 .159-143(، 56)1والتأمين، 

، عمان: دار المسيرة 1(. تحليل القوائم المالية. ط2006خنفر، مؤيد والمطارنة، غسان، فالح )
 للنشر والتوزيع والطباعة.

https://www.tnb.ps/
https://bankofpalestine.com/ar
https://bankofpalestine.com/ar
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المالي للمؤسسات الصغيرة  األداءم(. تحليل 2014، عبد الوهاب وحفصي رشيد. )دادن
-2006والمتوسطة الجزائرية باستخدام طريقة التحليل العاملي التمييزي خالل الفترة ما بين 

 .34-22(، 2) 7مجلة الواحات للبحوث والدراسات، . 2011

 . عمان: دار البداية للنشر.1. طتطبيقيةالتحليل المالي دراسة نظرية و م(. 2012داوود، نعيم. )

المالي  األداء تقييم المحاسبي المالي في امدور النظم(. 2013دبابش، محمد وقدوري، طارق. )
 رة.جنوب بسكلل الكبرى  المطاحنبالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة تطبيقية لمؤسسة 

غيرة والمتوسطة في الجزائر، مؤتمر واقع وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الص
 الجزائر، جامعة الوادي.

المتوازن وأثرها على كفاءة رأس المال الفكري  األداءاستخدام بطاقة  م(.2016الدلو، شادي. )
رسالة ماجستير غير ) للشركات المدرجة في بورصة فلسطين: دراسة تحليلية وتطبيقية

 منشورة(. جامعة االزهر، غزة.

)رسالة ماجستير غير  ةاإلقتصاديالمالي للمؤسسة  األداءم(. تقييم 2012رزيقة، تالي. )
 منشورة(. المركز الجامعي أكلي محند أولحاج البويرة، الجزائر. 

)رسالة  رأس المال الفكري وتحديات العولمةم(. 2009روابح، عبد الباقي، تريكي، ياسين. )
 سنطينة، الجزائر.ماجستير غير منشورة( جامعة منتوري ق

التقليدية  األداءالمضافة ومقاييس  ةاإلقتصاديالعالقة بين القيمة م(. 2006الرواشدة، سمير. )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة األردنية، عمان. بعوائد األسهم

ثر رأس المال الفكري في االبداع في (. أ2013الروسان، محمود والعجلوني، محمود. )
 26 والقانونية، ةاإلقتصاديمجلة جامعة دمشق للعلوم  .دراسة ميدانيةاألردنية  المصارف

(2،)8-21. 

. عمان: مؤسسة 1. طوالتنبؤ بالفشل األداءالتحليل المالي تقييم م(. 2000الزبيدي، حمزة. )
 الوراق للنشر والتوزيع.

المالي  األداءالمضافة في تقييم  اإلقتصاديةمؤشر مساهمة القيمة  م(.2014مراد. ) بن، زينب
)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة قاصدي مرباح  لمؤسسات القطاع الخاص بالجزائر

 بورثلة، الجزائر.
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، مصر: دار 1. طس المال الفكري، انطالقة إدارية معاصرةأر م(. 2008السعيد، هاني. )
 السحاب للنشر والتوزيع.

 مقترح للعالقة بين إدارة المعرفة ورأس المال الفكري في قطاعموذج نم(. 2009سلمان، أحمد. )
 .جامعة عين شمس، مصر (.رسالة دكتوراه غير منشورة) المستشفيات

، تاريخ االطالع: نبذة عن بورصة فلسطينم(. 2018سوق فلسطين لألوراق المالية. )
 http://www.pex.ps ، الموقع: 25/10/2018

م(. دراسة تحليلية لمؤشرات قياس أداء المؤسسات من منظور خلق 2010سويسي، هواري. )
 .158-55(، 1) 7مجلة الباحث، القيمة. 

. غزة: مكتبة الطالب 1. طمحاسبة المصارف والمصارف االسالميةم(. 2009شاهين، علي. )
 الجامعي.

 عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.. 1. طإدارة البنوك المعاصرة م(.2012شبيب، دريد. )

)رسالة ماجستير غير منشورة(.  المالي للبنوك التجارية األداءتقييم م(. 2014شراد، محمد. )
 جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر.

البنوك المصرية. كلية التجارة، جامعة م(. أثر رأس المال الفكري على أداء 2016شقلب، رامز )
 عين شمس، مصر.

رأس المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة التنافسية لشركة م(. 2011، مصطفى. )شعبان
)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية،  االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال

 غزة.

على  ثر رأس المال الفكري على اإلتقان التكنولوجي وانعكاساتهم(. أ2011الشعباني، صالح. )
مجلة االنبار للعلوم . بالتطبيق على الشركة الوطنية لصناعات األثاث المنزليخفض التكلفة 

 .25-1 ،(4) 7واإلداريةـ  ةاإلقتصادي
مدى استخدام النسب المالية في ترشيد قرارات منح التسهيالت  م(.2005الصابر، خالد. )

ة آل البيت، )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامع االنتمائية في المصارف األهلية الليبية
 األردن: عمان.

http://www.pex.ps/


109 
 

المالي في الشركات الصناعية  األداءأثر رأس المال الفكري على م(. 2015صالح، أنس. )
. )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة الزرقاء، األردنية المدرجة في بورصة عمان

 األردن.

 بحث .للمنظمات رأس المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة التنافسية م(.2009صالح، رضا. )
نحو أداء متميز في القطاع الحكومي، السعودية،  االداريةالمؤتمر الدولي للتنمية  إلىمقدم 
 .االدارة العامة معهد

العالقة التفاعلية بين إدارة المعرفة ورأس المال م(. 2008طالب، عالء والعبادي، هاشم. )
 المؤتمر لعلمي األول، كلية االقتصاد، جامعة كربالء. إلى. بحث مقدم الفكري 

 اإلستراتيجيالمالي  األداءالحوكمة المؤسسية و م(. 2011طالب، عالء والمشهداني، ايمان. )
 ، عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.1. طللمصارف

لنشر ، عمان: دار وائل ل2. طاإلدارة واالعمالم(. 2008العامري، صالح، والغالبي، طاهر. )
 والتوزيع. 

. )رسالة تحسين أداء المؤسسة في ظل إدارة الجودة الشاملةم(. 2012عبد الحليم، مزغيش. )
 ماجستير غير منشورة(. جامعة الجزائر، الجزائر.

التنافسية في  ور رأس المال الفكري في خلق الميزةدم(. 2011عبد السالم، بندري وعلة، مراد. )
 لمؤتمر الملتقى الدولي حول رأس المال الفكري في منظمات بحث مقدم .المعرفةظل إدارة 

 .الجزائر جامعة حسيبة بن وبوعلي بالشلف، .ات الحديثةاإلقتصادياالعمال العربية في 

م(. العوامل المؤثرة في أسعار أسهم الشركات 2011عبد الظاهر، مفيد والفقهاء، سالم. )
-2004الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية: دراسة تطبيقية للفترة ما بين 

 .99-83(، 7) 26مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، . 2008

في  اإلستراتيجيةسبية في تفعيل اإلدارة م(. دور المعلومات المحا2005عبد العظيم، محمد. )
 .63-58(، 1) 21واإلدارية،  ةاإلقتصاديمجلة العلوم المنظمات. 

نحو رأساء  ةاإلقتصاديالمالي في المؤسسات  األداءقياس وتقويم  م(.2006عبد الغني، دادن. )
)رسالة دكتوراه غير منشورة(. جامعة  نموذج لإلنذار المبكر باستعمال المحاكاة المالية

 الجزائر، الجزائر.
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. 1. طتكنولوجيا تطبيق رأس المال الفكري في منظمات االعمالم(. 2010عبد الفتاح، حازم )
 القاهرة: دار السحاب للنشر والتوزيع.

رأس المال الفكري والتدقيق الداخلي على الحاكمية المؤسسية م(. 2009عبد المنعم، أسامة. )
كلية الدراسات اإلدارية  دكتوراه غير منشورة(.رسالة ) األردنيةي الشركات الصناعية ف

 ، األردن.جامعة عمان العربية للدراســـــــات العليا العليا،والمالية 

مؤتمر  .قياس وتقييم إنتاجية العمل المعرفي في الشركات كثيفة المعرفة م(.2010عبود، نجم. )
ية االقتصاد والعموم اإلدارية، جامعة الزيتونة، ل، كةاإلقتصادياقتصاد المعرفة والتنمية 

 .عمان

رأس المال الفكري على كفاءة أداء  أثربناء انموذج مقترح لقياس م(. 2010العجمي، نصار. )
ير )رسالة ماجستير غ العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في دولة الكويت يئةهكليات ال
 .جامعة الشرق االوسط، االردن منشورة(.

)رسالة  سيولة األوراق المالية وأثرها في عائد األسهم الماليةم(. 2014عدنان، محمد. )
 ماجستير غير منشورة(. جامعة بغداد، العراق.

التحليل االئتماني ودوره في ترشيد اإلقراض م(. 2010عشيش، حسن والكبيسي، اشراف. )
 ، الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية.1. طي البنوكوالتوسع النقدي ف

المالي للمؤسسة  األداءتأثير جودة المعلومات المالية في تقييم م(. 2012عصام، عباسي. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة قاصدي مرباح بورقلة،  واتخاذ القرارات ةاإلقتصادي
 الجزائر.

 صناعةلالمال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية لدور رأس م(. 2017عطا هللا، بهجت. )
)رسالة ماجستير غير  دراسة حالة البنوك اإلسالمية في قطاع غزة –المالية اإلسالمية

 منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.

دور االبتكار واإلبداع التسويقي في تحقيق الميزة التنافسية للبنوك م(. 2009عطا هللا، فهد. )
 العليا،جامعة عمان العربية للدراسات غير منشورة(.  أطروحة دكتوراه ) ألردنيةا التجارية
 .األردن عمان،
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 استطالعية واألثر دراسة العالقة : المعرفة وإدارة الفكري  المال م(. رأس2008عطية، لطيف. )
مجلة القادسية للعلوم محافظة الديوانية.  في الحكومية المصارف مدراء من عينة آلراء

 .176-146(، 3)10 ،ةاإلقتصادياإلدارية و 

، عمان: دار وائل للنشر 1. طاإلدارة المالية لألسس العلمية والتطبيقيةم(. 2010علي، سعيد. )
 والتوزيع. 

 إلى . ورقة مقدمةطرق ونماذج قياس رأس المال الفكري  م(.2011عمر، آيت ومعمر، حمدي. )
رأس المال الفكري في منظمات الخامس حول مداخل وأساليب قياس  يالملتقى الدول

 االعمال، جامعة الشلف، الجزائر.

مجلة كلية . دور الموجودات المعرفية في تحقيق الميزة التنافسيةم(. 2007العمري، غسان. )
 .36-25(، 1) 14، ةاإلقتصاديبغداد للعلوم 

. 1. طالمال الفكري في منظمات األعمالإدارة رأس م(. 2009العنزي، سعد وصالح، أحمد. )
 عمان: دار اليازوري للنشر والتوزيع.

المتوازن ونظام التكاليف  األداءتأثير الربط والتكامل بين مقياس م(. 2009عوض، فاطمة. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(.  على أساس األنشطة في تطوير أداء المصارف الفلسطينية

 الجامعة اإلسالمية، غزة.

. مساهمة محاسبة التكاليف في تحسين االداء المالي للمؤسسة االقتصادية(. 2014العيد، بمبا )
 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية علوم التيسير، جامعة بسكرة، الجزائر.

محاسبية معاصرة: محاسبة عن رأس المال الفكري التنظير (. قضايا 2010الغول، رشا )
 االسكندرية: مكتبة الوفاء. ،1. طالعلمي والتنظير العملي

للمؤسسات  دور رأس المال الفكري في تحقيق الميــــــــزة التنافسيـــــــــــــــةم(. 2016فرحاتي، لويزة. )
)رسالة دكتوراه شركة االسمنت عين التوتة – في ظل اقتصاد المعرفة دراسة حالة ةاإلقتصادي

 الجزائر.غير منشورة(. جامعة محمد خيضر بسكرة، 

المشاكل المحاسبية م(. 2002الفضل، مؤيد، وعبد الناصر، نور، والدوغجي، علي. )
 ، عمان: دار وائل للنشر.1. طالمعاصرة

)رسالة  المالي للمصارف األداءرأس المال الفكري في  ردو  م(.2017فنغش، عباس. )
 ماجستير غير منشورة(. كلية االدارة واالقتصاد، جامعة القادسية
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. عمان: 1. طفي أداء المصارف التجارية ةاإلقتصاديأثر السياسات م(. 2009فهد، نصر. )
 دار صفاء للنشر والتوزيع.

رأس المال الفكري في منظمات األعمال العربية م(. 2011قدورة، بن نافلة وعاشور، مزريق. )
والتجارية وعلوم  ةاإلقتصاديالملتقى الدولي، كلية العلوم  .ات الحديثةاإلقتصاديظل  في

 التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الجزائر.

(. استخدام القيمة المضافة كمقياس لكفاءة رأس المال الفكري واألثر 2013القليطي، ابراهيم )
 (.1) 2، مجلة الفكر المحاسبياالقتصادي والمالي والسوقي للشركات. 

للمؤسسات  قيق الميــــــــزة التنافسيـــــــــــــــةدور رأس المال الفكري في تح م(.2016لويزة، فرحاتي. )
)رسالة  شركة االسمنت عين التوتة – في ظل اقتصاد المعرفة دراسة حالة ةاإلقتصادي

 دكتوراه غير منشورة(. جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر.

للنشر . عمان: دار المسيرة 1. طالتخطيط التربوي م(. 2010متولي، سعيد، وأحمد، ماهر. )
 والتوزيع.

 األداءم(. أثر رأس المال الفكري في تحسين 2012محمد، نوال يونس، سعيد، منى يونس. )
، ةاإلقتصاديمجلة العلوم المنظمي دراسة آلراء عينة من مدرسي المعهد التقني بالموصل. 

30(8 ،)146-159. 

في البنوك التجارية  األداءم(. رأس المال الفكري وعالقته بكفاءة 2010مرسي، سوسن. )
 .28-19(، 1)2المجلة العلمية للتجارة والتمويل،  .المصرية

. إدارة الموارد البشرية اإلدارة العصرية لرأس المال الفكري م(. 2014مصطفى، احمد سيد. )
 . القاهرة: مكتبة االنجلو المصرية.1ط

. عمان: دار وائل 1. طقضايا إدارية معاصرةم(. 2011المعاني، احمد، والصالح، محمد. )
 للنشر والتوزيع.

م(. رأس المال الفكري وأثره في االبداع التنظيمي دراسة تطبيقية على 2018المنسي، محمود )
، المجلة العربية للعلوم االداريةالشركات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان في مصر. 

25 (2.) 

محاولة قياس كفاءة البنوك التجارية باستخدام أسلوب م(. 2009منصوري، عبد الكريم. )
 رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان.) التحليل التطويقي للبيانات
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أثر رأس المال الفكري على االداء المالي للمصارف التجارية (. 2017المومني، كاميليا )
 غير منشورة، جامعة الزرقاء، األردن.. رسالة ماجستير المدرجة في سوق عمان المالي

في المصارف  األداءفي  ةاإلقتصاديأثر السياسات م(. 2009نصر، محمود، ومزنان، فهد. )
 . عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.1. طالتجارية

، عمان: 2. طوالتنبؤ بالفشل األداءالتحليل المالي ألغراض تقييم م(. 2012نهمة، حمزة. )
 والتوزيع.الوراق للنشر 

ارة رأس المال الفكري وقياسه وتنميته كجزء من إدارة المعرفة م(. اد2011الهاللي، الشربيني. )
 .49-21(، 1)22مجلة بحوث التربية النوعية، . في مؤسسات التعليم العالي

 إلىالتحول من الفئة العامة  إستراتيجيةرأس المال الفكري  م(.2007هيجان، عبد الرحمن. )ال
 . ورقة عمل منشورة، المنتدى العربي إلدارة الموارد البشرية.المتميزةالفئة 

رأس المال الفكري في منظمات االعمال العربية في ظل م(. 2011وهيبة، سراج. )
والتجارية، جامعة  ةاإلقتصادي. الملتقى الدولي الخامس، كلية العلوم ات الحديثةاإلقتصادي

 الشلف.

. دراسة دراسة وتقييم راس المال الفكري في شركات األعمالم(. 2011يوسف، عبد الستار. )
 ، األردن، جامعة الزيتونة.ةاإلقتصاديمقدمة لمؤتمر اقتصاد المعرفة والتنمية 
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 المالحق

 (: بيانات رأس المال الفكري للبنوك المدرجة في بورصة فلسطين1ملحق )
 VACA VAHU STVA VAIC العملة رمزالشركة اسمالشركة

   

VACA = VA / 
CE 

VAHU = VA / 
HC 

STVA = SC / 
VA 

 BOP USD 0.12 1.01 0.01 1.13 بنكفلسطين 

 BOP USD 0.12 1.06 0.05 1.23 بنكفلسطين

 BOP USD 0.13 1.15 0.13 1.41 بنكفلسطين

 BOP USD 0.14 1.22 0.18 1.55 بنكفلسطين

 BOP USD 0.15 1.33 0.25 1.73 بنكفلسطين

 QUDS USD 0.10 0.63 -0.59 0.13 بنكالقدس

 QUDS USD 0.10 0.70 -0.43 0.37 بنكالقدس

 QUDS USD 0.09 0.62 -0.62 0.10 بنكالقدس

 QUDS USD 0.10 0.67 -0.50 0.27 بنكالقدس

 QUDS USD 0.07 0.47 -1.14 -0.61 بنكالقدس

 QUDS USD 0.05 0.27 -2.73 -2.42 القدسبنك

 PIBC USD 0.04 0.59 -0.69 -0.06 بنكاالستثمارالفلسطيني

 PIBC USD 0.02 0.32 -2.14 -1.80 بنكاالستثمارالفلسطيني

 PIBC USD 0.04 0.57 -0.75 -0.14 بنكاالستثمارالفلسطيني

 PIBC USD 0.03 0.40 -1.51 -1.08 بنكاالستثمارالفلسطيني

 PIBC USD 0.03 0.39 -1.57 -1.15 بنكاالستثمارالفلسطيني

 TNB USD 0.07 0.71 -0.40 0.38 البنكالوطني

 TNB USD 0.06 0.64 -0.57 0.13 البنكالوطني

 TNB USD 0.05 0.68 -0.48 0.25 البنكالوطني

 TNB USD 0.06 0.70 -0.43 0.33 البنكالوطني

 TNB USD 0.04 0.50 -0.99 -0.45 البنكالوطني

 ISBK USD 0.12 0.84 -0.19 0.76 البنكاالسالميالفلسطيني

 ISBK USD 0.12 0.81 -0.23 0.70 البنكاالسالميالفلسطيني

 ISBK USD 0.10 0.75 -0.33 0.52 البنكاالسالميالفلسطيني

 ISBK USD 0.09 0.79 -0.26 0.62 البنكاالسالميالفلسطيني

 ISBK USD 0.09 0.82 -0.22 0.69 االسالميالفلسطينيالبنك

 AIB USD 0.08 0.72 -0.38 0.42 البنكاالسالميالعربي

 AIB USD 0.07 0.71 -0.41 0.38 البنكاالسالميالعربي

 AIB USD 0.06 0.63 -0.60 0.09 البنكاالسالميالعربي

 AIB USD 0.05 0.59 -0.69 -0.05 البنكاالسالميالعربي

 AIB USD 0.01 0.12 -7.08 -6.95 البنكاالسالميالعربي
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 للبنوك المدرجة في بورصة فلسطينبيانات األداء المالي (: 2ملحق )
المالي األداءمؤشرات   

الس
 ةن

 اسم البنك
العائد 
على 
 األصول

نسبة العائد 
على حقوق 

 الملكية

العائد 
على 
 السهم

نسبة القيمة 
 إلىالسوقية 

القيمة 
 الدفترية

20
13 

 فلسطين
0.017 0.16 0.27 1.905 

20
14 

 فلسطين
0.017 0.144 0.251 1.599 

20
15 

 فلسطين
0.015 0.141 0.247 1.717 

20
16 

 فلسطين
0.013 0.131 0.272 1.28 

20
17 

 فلسطين
0.014 0.137 0.276 1.31 

20
13 

اإلسالمي
 1.213 0.131 0.103 0.013 الفلسطيني

20
14 

اإلسالمي
 0.896 0.15 0.111 0.013 الفلسطيني

20
15 

اإلسالمي
 0.982 0.201 0.137 0.015 الفلسطيني

20
16 

اإلسالمي
 1.121 0.202 0.132 0.016 الفلسطيني

20
17 

االسالمي
 1.126 0.204 0.135 0.017 الفلسطيني

20
13 

االسالمي
 0.899 0.072 0.056 0.008 العربي

20
14 

االسالمي
 0.819 0.083 0.061 0.007 العربي

20
15 

االسالمي
 1.123 0.104 0.075 0.008 العربي

20
16 

االسالمي
 1.03 0.124 0.083 0.008 العربي

20
17 

االسالمي
 1.04 0.121 0.086 0.009 العربي

20
13 

 الوطني
0.007 0..065 0.072 1.064 

20
14 

 الوطني
0.007 0.055 0.063 1.144 

20
15 

 الوطني
0.007 0.061 0.073 1.328 

20
16 

 الوطني
0.008 0.08 0.099 1.541 

20
17 

 الوطني
0.008 0.09 0.098 1.612 

20
13 

 القدس
0.009 0.073 0.095 0.762 

20
14 

 القدس
0.011 0.103 0.145 0.687 
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المالي األداءمؤشرات   

الس
 ةن

 اسم البنك
العائد 
على 
 األصول

نسبة العائد 
على حقوق 

 الملكية

العائد 
على 
 السهم

نسبة القيمة 
 إلىالسوقية 

القيمة 
 الدفترية

20
15 

 القدس
0.011 0.104 0.146 0.929 

20
16 

 القدس
0.011 0.118 0.172 0.823 

20
17 

 القدس
0.013 0.119 0.18 0.826 

20
13 

 االستثمار
0.007 0.029 0.037 0.686 

20
14 

 االستثمار
0.009 0.041 0.051 0.802 

20
15 

 االستثمار
0.005 0.023 0.031 0.789 

20
16 

 االستثمار
0.01 0.042 0.057 0.782 

20
17 

 االستثمار
0.006 0.045 0.06 0.791 
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 .العائد على األصول علىرأس المال الفكري نتائج التأثيرات الثابتة لمتغير ( 3ملحق )
Dependent Variable: العائدعلىاألصول   

Method: Panel Least Squares  

Date: 02/26/19   Time: 05:41  

Sample: 2013 2017   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 6   

Total panel (balanced) observations: 30  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
 0.1358 1.550976 0.000365 0.000566 رأسالمالالهيكلي     

 0.1128 1.654893- 0.034970 0.057871- رأسمالالعالقات

 0.5042 0.679599- 0.005311 0.003609- رأسالمالالبشري

C 0.018012 0.002449 7.356369 0.0000 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     
R-squared 0.926425     Mean dependent var 0.010633 

Adjusted R-squared 0.898396     S.D. dependent var 0.003643 

S.E. of regression 0.001161     Akaike info criterion -10.43512 

Sum squared resid 2.83E-05     Schwarz criterion -10.01476 

Log likelihood 165.5268     Hannan-Quinn criter. -10.30064 

F-statistic 33.05272     Durbin-Watson stat 2.862543 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 
  



122 
 

نسبة العائد على حقوق  علىرأس المال الفكري ( نتائج التأثيرات الثابتة لمتغير 4ملحق )
 .الملكية

Dependent Variable: نسبةالعائدعلىحقوقالملكية   
Method: Panel Least Squares  
Date: 02/26/19   Time: 05:45  
Sample: 2013 2017   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 6   
Total panel (balanced) observations: 30  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

 1.801921 0.002823 0.005086 رأسالمالالهيكلي
0.0430* 

العالقاترأسمال  -0.707672 0.270641 -2.614801 
0.0081* 

 0.553326- 0.041100 0.022742- رأسالمالالبشري
0.2930 

C 0.165241 0.018950 8.719850 
0.0000 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.960691     Mean dependent var 0.091333 
Adjusted R-squared 0.945716     S.D. dependent var 0.038578 
S.E. of regression 0.008988     Akaike info criterion -6.342501 
Sum squared resid 0.001697     Schwarz criterion -5.922141 
Log likelihood 104.1375     Hannan-Quinn criter. -6.208024 
F-statistic 64.15403     Durbin-Watson stat 2.001482 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
0.05* المتغير دال إحصائيًا عند مستوى           
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 .العائد على السهم علىرأس المال الفكري نتائج التأثيرات الثابتة لمتغير ( 5ملحق )
Dependent Variable: العائدعلىالسهم   

Method: Panel Least Squares  

Date: 02/26/19   Time: 05:50  

Sample: 2013 2017   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 6   

Total panel (balanced) observations: 30  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

 0.118508 0.005545 0.000657 رأسالمالالهيكلي
0.4534 

 3.437747- 0.531625 1.827592- رأسمالالعالقات
0.0013* 

 1.420672 0.080733 0.114695 رأسالمالالبشري
0.0851 

C 0.196688 0.037224 5.283923 
0.0000 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.960252     Mean dependent var 0.136233 

Adjusted R-squared 0.945110     S.D. dependent var 0.075359 

S.E. of regression 0.017656     Akaike info criterion -4.992211 

Sum squared resid 0.006546     Schwarz criterion -4.571852 

Log likelihood 83.88317     Hannan-Quinn criter. -4.857735 

F-statistic 63.41614     Durbin-Watson stat 1.872518 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
0.05مستوى * المتغير دال إحصائياا عند        
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 نسبة القيمة السوقية إلى علىرأس المال الفكري نتائج التأثيرات الثابتة لمتغير (: 6ملحق )
 .القيمة الدفترية

 

Dependent Variable: نسبةالقيمةالسوقيةإلىالقيمةالدفترية   

Method: Panel Least Squares  

Date: 02/26/19   Time: 05:53  

Sample: 2013 2017   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 6   

Total panel (balanced) observations: 30  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

 1.735228 0.045986 0.079796 رأسالمالالهيكلي
0.0487* 

 1.368423- 4.408938 6.033295- رأسمالالعالقات
0.0928 

 0.559485- 0.669545 0.374600- رأسالمالالبشري
0.2909 

C 1.872835 0.308709 6.066659 
0.0000 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.853754     Mean dependent var 1.087533 

Adjusted R-squared 0.798041     S.D. dependent var 0.325820 

S.E. of regression 0.146423     Akaike info criterion -0.761309 

Sum squared resid 0.450233     Schwarz criterion -0.340950 

Log likelihood 20.41964     Hannan-Quinn criter. -0.626833 

F-statistic 15.32416     Durbin-Watson stat 1.917284 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
 0.05* المتغير دال إحصائياا عند مستوى      
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 ابتة ونموذج التأثيرات العشوائيةنموذج التأثيرات الثنموذج النسب ما بين (: اختيار 7ملحق )
 :على العائد على األصول ( Hausman)اختبار 

Correlated Random Effects - Hausman Test 
Equation: العائدعلىاألصولN   
Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 42.672792 3 0.0000 
     
     

ابتة ونموذج التأثيرات نموذج التأثيرات الثنموذج النسب ما بين (: اختيار 8ملحق )
 على العائد على حقوق الملكية( : Hausmanالعشوائية: )اختبار 

 اختبارعثمانعلىالعائدعلىحقوقالملكية
 
Correlated Random Effects - Hausman Test 
Equation: EQ1   
Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 150.999828 3 0.0000 
     
     

التأثيرات نموذج التأثيرات الثابتة ونموذج اختيار النموذج النسب ما بين (: 9ملحق )
 :على العائد على السهم( Hausmanاختبار )العشوائية

Correlated Random Effects - Hausman Test 
Equation: EQ2   
Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 112.762178 3 0.0000 
     
     

نموذج التأثيرات الثابتة ونموذج التأثيرات (: اختيار النموذج النسب ما بين 10ملحق )
 على نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية( : Hausmanاختبار العشوائية:)

Correlated Random Effects - Hausman Test 
Equation: EQ3   
Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 20.283426 3 0.0001 
     
      

 


