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 السدتخمص

سة مؽ أىؼ أنؾاع األصؾل فى الؾقت الحالى وأكثخىا تأثيخًا عمى القجرة تعج األصؾل غيخ السمسؾ 
لمؾحجات نغخًا لمتدايج السدتسخ والسزظخد فى استخجام تكشؾلؾجيا السعمؾمات وىؾ ما يعخف التشافدية 

بعرخ السعخفة ، لحا فقج اتجيت العجيج مؽ الذخكات نحؾ قياس تمػ األصؾل واإلفراح عشيا ضسؽ 
لية ، إال أن طخق قياس تمػ األصؾل ال ترمح لمتظبيق فى الؾحجات غيخ اليادفة لمخبح تقاريخىا السا

، فزاًل عؽ أن لكل مؽ ناحية أخخى وعجم وجؾد قيسة سؾقية ليا  مؽ ناحية، النتفاء ىجف الخبح 
نؾع مؽ تمػ الؾحجات طبيعة خاصة ، وبالتالى فإن ما قج يرمح لمبعض قج ال يرمح لمبعض األخخ ، 

فى الؾحجات غيخ اليادفة ن ما تؼ تقجيسو مؽ قبل الباحثيؽ مؽ محاوالت لقياس تمػ األصؾل كسا أ
تمػ ل الجراسات ىحجإاستخجام مع حتى ، عؽ كؾنيا مؤشخات إلدارة تمػ األصؾل  ال يعجولمخبح 

إنو ال يسكؽ إال غيخ اليادفة لمخبح الؾحجات أنؾاع فى أحج غيخ السمسؾسة السؤشخات لقياس األصؾل 
، لحا فقج ىجفت الجراسة باقى الؾحجات  طبيعة الختالف طبيعتيا عؽالؾحجات تمػ تعسيسو عمى باقى 

فى الؾحجات غيخ اليادفة مقتخح لقياس قيسة األصؾل غيخ السمسؾسة محاسبى نسؾذج  تقجيؼإلى 
ية وقج اعتسجت الجراسة فخضيؽ أساسييؽ األول بأن الشساذج الحالوخاصة فى الجسعيات األىمية ، 

لقياس قيسة األصؾل غيخ السمسؾسة فى الؾحجات اليادفة لمخبح تعج قاصخة نحؾ تظبيقيا فى الؾحجات 
غيخ اليادفة لمخبح ، أما الفخض الثانى فيؾ أن الشسؾذج السقتخح يعج فعااًل فى قياس قيسة األصؾل 

تؼ االستعانة  حيثغيخ السمسؾسة فى الؾحجات غيخ اليادفة لمخبح وخاصة فى الجسعيات األىمية ، 
األصؾل غيخ قيسة بالقؾائؼ السالية إلحجى الجسعيات األىمية ، وتظبيق الشسؾذج السقتخح لقياس 

مداىسات بعج استبعاد  اتالديادة فى اإليخادأن ، وقج انتيت الجراسة إلى تمػ الؾحجة ى معالسمسؾسة 
، سمسؾسة الصؾل غيخ األ تتأثخ بقيسة التغيخ فيالسانحيؽ ومقجمى األمؾال واشتخاكات األعزاء 

 .الجراسة ىضفخ قبؾل  باإلضافة إلى
 

 الجسعيات األىمية . –الؾحجات غيخ اليادفة لمخبح  –األصؾل غيخ السمسؾسة لكمسات السفتاحية : ا
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Abstract 

Intangible assets are considered among the most significant and influential 

types of assets on the competitiveness of entities, due to the continuous and 

growing use of information technology, which is known as the era of 

knowledge. Accordingly, many companies have tended to measure and 

disclose these assets in their financial reports. However, due to the lack of 

profit element on the one hand and the absence of market value on the other 

hand, the actual measurement of these assets is not appropriate to be applied in 

non-for-profit entities. Also, each type of these entities has a special nature, and 

therefore what may work for some may not work for others. As a result, the 

attempts made by researchers to measure the assets belonging to non-for-profit 

entities are no more than indicators to manage those assets. Even though, one 

study used these indicators to measure intangible assets in a type of non-for-

profit entities, but the results of this study cannot be generalized to the rest of 

these entities because of the different nature of each entity. Therefore, this 

study aimed to present a proposed accounting model to measure the value of 

intangible assets in non-for-profit entities, especially in charitable associations. 

This study adopted two basic hypotheses; the first "The current models for 

measuring the value of intangible assets at the profit seeking entities have many 

shortcomings when applied to the non-for-profit entities" 

The second hypothesis is that "the Proposed model is effective in measuring 

the value on intangible assets, especially in charitable associations," The 

proposed model has been adopted and applied to the financial statements of an 

Egyptian charitable association. The study concluded that the increase in 

revenues after excluding the contributions of the donors and money providers 

and members are affected by the value changes in intangible assets. In addition, 

the two study hypotheses were accepted. 

Keywords: Intangible Assets measurement, Non-for-Profit Entities, 

Charitable Associations. 
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 اإلطار العام لمجراسة
 مقجمة 

أحج أىؼ مجاالت البحث السحاسبى فى الؾقت الحاضخ نغخًا لجورىا فى تعغيؼ تسثل األصؾل غيخ السمسؾسة       
األصؾل مؽ جانب الجيات السيشية تمػ لسحاسبية التى تشاولت لحا فقج تعجدت اإلصجارات ا، قيسة السشذآت 

بذكل كسى ، إال أن تخكيد تمػ اإلصجارات أنرب بذكل أساسى عمى  عة لمسعاييخ السحاسبية لقياس قيستياالؾاض
تقجيؼ نساذج لقياس األصؾل غيخ السمسؾسة التى يتؼ إقتشائيا ، لحا فقج اتجو البحث السحاسبى إلى التخكيد عمى 

 ما يعخف بخأس السال الفكخى . أواألصؾل غيخ السمسؾسة السؾلجة داخميًا يسة ق
تعج مؽ أىؼ الخكائد التى يتؼ االعتساد عمييا فى أى دولة نغخًا أما بالشدبة لمؾحجات غيخ اليادفة لمخبح ف     

، ونتيجة لحلػ فقج اتجيت  ألفخاد السجتسع جتساعية واالقترادية والرحيةالتشسية االلجورىا السؤثخ والستدايج فى 
بالقرؾر فى البحؾث السحاسبية نحؾ تشغيؼ العسمية السحاسبية فى ىحا السجال ، حيث اتدست السعاييخ السحاسبية 

العسمية السحاسبية فى تمػ  زع أسذ وقؾاعج تحكؼت فمؼمعالجة السعامالت فى الؾحجات غيخ اليادفة لمخبح 
   مى الؾحجات اليادفة لمخبح.تخكيدىا بذكل أكبخ عنرب او ، الؾحجات 

ذات لحا فإن قياس قيسة األصؾل غيخ السمسؾسة فى الؾحجات غيخ اليادفة لمخبح مؽ السجاالت البحثية     
فى تمػ الؾحجات لتؾسع و لجسعيات األىمية فى السجتسع مؽ ناحية ، األىسية نغخًا لمجور السؤثخ الحى تمعبو ا

 غيخ الستشامى لألصؾل سايديج مؽ الجور، م الخجمات السقجمة مشيا لتحديؽاستخجام تكشؾلؾجيا السعمؾمات 
 مؽ ناحية أخخى. تمػ الؾحجاتالسمسؾسة فى تعغيؼ قيسة 

 :مذكمة الجراسة 
أدى التظؾر السدتسخ و الستدايج فى تكشؾلؾجيا السعمؾمات إلى ما يعخف بعرخ السعخفة ، والحى أثخ عمى      

مؽ يج األصؾل السعخفية أو ما يعخف باألصؾل غيخ السمسؾسة ، والتى تعج السشذآت بذكل جؾىخى مؽ خالل تدا
، حيث ترل السعمؾمات تكشؾلؾجيا خاصة تمػ التى تعتسج بذكل كثيف عمى أىؼ محخكات القيسة ألى مشذأة و 
% مؽ قيستيا ، فبالخجؾع إلى القيسة الدؾقية 60السشذآت إلى أكثخ مؽ تمػ ندبة األصؾل غيخ السمسؾسة فى 

ل تمػ السشذآت ، بل قج كل جؾىخى عؽ القيسة الجفتخية ألصؾ تمػ السشذآت يتزح أن القيسة الدؾقية ليا تديج بذل
مثل شخكة مايكخوسؾفت القيسة الدؾقية ليا أضعاف القيسة الجفتخية نغخًا لقيسة األصؾل غيخ السمسؾسة بيا  تتجاوز
) إذ بمغت  8006عام فى نياية قيسة الجفتخية ليا أضعاف ال أكثخ مؽ ثالثةالقيسة الدؾقية ليا  تخظتوالتى 

، وبالتالى فإن األصؾل مميؾن دوالر (  836,637مميار دوالر والقيسة الجفتخية ليا  608,710الدؾقية ليا  ةالقيس
غيخ السمسؾسة لتمػ السشذآت تذكل جدءًا مؽ القيسة الحقيقية ليا ، مسا يجل وجؾد أصل مدتتخ يشبغى أن يغيخ 

صخ األصؾل فى القؾائؼ السالية لتمػ السشذآت ، إال أن السعاييخ السحاسبية سؾاء الجولية أو السرخية ال ضسؽ عشا
ل بالذيخة السقتشاة وال تعتخف باألصؾ إال عتخف ال تتعتخف باألصؾل غيخ السمسؾسة إال بقجر ضئيل مشيا حيث 

يخ مؽ السشذآت ، وال تعتخف إطالقًا بذخوط معيشة يرعب تحقيقيا فى كث الشاتجة عؽ البحؾث والتظؾيخ إال
 باألصؾل غيخ السمسؾسة السؾلجة داخميًا ومؽ أىسيا رأس السال الفكخى .  
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السشذآت بمغ عجدىا األصؾل غيخ السمسؾسة لتمػ قيسة مؽ الشساذج لقياس  الكثيخوقج قجم العجيج مؽ الباحثيؽ      
األصؾل غيخ قيسة ، اعتسج بعزيا فى قياس  نسؾذج 28( إلى Sveiby , 2010كسا أشار أحج الباحثيؽ )

ت ، أما الجدء القيسة الدؾقية لمسشذآالسمسؾسة عمى الخبح السحاسبى السحقق ، و اعتسج البعض اآلخخ عمى 
 األخيخ فقج اعتسج عمى مؤشخات إلدارة تمػ األصؾل وليذ لتحجيج قيستيا.

أساسى إلى تحقيق ربح ، كسا أنو ليذ ليا قيسة نغخًا ألن الؾحجات غيخ اليادفة لمخبح ال تدعى بذكل       
سؾقية ، وبالتالى فإن الشساذج السعتسجة عمى الخبح السحاسبى وكحلػ القيسة الدؾقية ال ترمح لمتظبيق عمى 
الؾحجات غيخ اليادفة لمخبح ، أما الشساذج السعتسجة عمى مؤشخات فيى ال تقجم قيسة لألصؾل غيخ السمسؾسة وإنسا 

 تدتخجم فقط إلدارة تمػ األصؾل والحفاظ عمييا .تؾفخ مؤشخات 

التى تداىؼ فى تحقيق الخفاىية مؽ الؾحجات تعج الؾحجات غيخ اليادفة لمخبح وبخاصة الجسعيات األىمية       
جتساعية لمسؾاطشيؽ الستمقيؽ لخجماتيا ، وعمى ذلػ فإن قؾائسيا السالية تعج محط أنغار السانحيؽ ومقجمى اال

األصؾل غيخ السمسؾسة وإدراج قيستيا فى القؾائؼ السالية لتمػ الؾحجات تعج ذات قيسة حا فإن قياس األمؾال ، ل
مسانحيؽ ومقجمى األمؾال ، حيث إن عجد تمػ الؾحجات عؽ تقييؼ وخاصة لأىسية لسدتخجمى تمػ القؾائؼ السالية 

ومقجمى األمؾال عمى اتخاذ قخاراتيؼ  السانحيؽقجرة ق ؾ أصؾليا غيخ السمسؾسة وعخضيا ضسؽ قؾائسيا السالية سيع
 .(Milon ,2017)وخاصة فيسا يتعمق بسشح التسؾيل لتمػ الؾحجات مؽ عجمو والتأثيخ عمييا 

األصؾل غيخ السمسؾسة فى الؾحجات اليادفة لمخبح ، إال إن ذلػ لؼ قيسة عمى الخغؼ مؽ وجؾد نساذج لقياس       
تأدية خجماتيا فى أن يتؼ الخغؼ مؽ أنيا وحجات كثيفة السعخفة يتظمب يستج نحؾ الؾحجات غيخ اليادفة لمخبح ، ب

، كسا تتزسؽ جسيع أنؾاع وأشكال تمػ الؾحجات مسا يتظمب تحديؽ خجماتيا باستسخار وقت مشاسب وجؾدة عالية 
 أصؾاًل غيخ السمسؾسة حيث تعتسج جسيع أشكال تمػ الؾحجات عمى العشرخ البذخى ، ومؽ ثؼ فإن تمػ الؾحجات

جسيعًا تذتخك فى وجؾد رأس السال البذخى وىؾ أحج أنؾاع األصؾل غيخ السمسؾسة بذكل أساسى ، وتختمف فيسا 
 .بيشيا فى وجؾد األنؾاع األخخى لألصؾل غيخ السمسؾسة بإختالف درجة اعتسادىا عمى تكشؾلؾجيا السعمؾمات

أىسية لتمػ الؾحجات مؽ  دفة لمخبح يعج ذاالؾحجات غيخ اليااألصؾل غيخ السمسؾسة فى قيسة لحا فإن قياس      
أجل إدراج ذلػ األصل السدتتخ فى القؾائؼ السالية ليا ، إال أن السحاوالت التى تست فى ىحا الذأن )كسا سيتزح 
مؽ خالل الجراسات الدابقة( ، اعتسجت عمى تقجيؼ مؤشخات إلدارة تمػ األصؾل ، ولؼ تقجم نسؾذجًا لقياس تمػ 

األصؾل غيخ السمسؾسة فى الؾحجات غيخ اليادفة قيسة ، وعمى ذلػ فإن تقجيؼ نسؾذج لقياس  األصؾل بذكل كسى
لمخبح وخاصة فى الجسعيات األىمية يسثل ضخورة وخاصة فى عل عجم وجؾد نساذج لقياس تمػ األصؾل ، وعمى 

 ذلػ فإن الجراسة تدعى لإلجابة عمى التداؤليؽ التالييؽ :

جمة لقياس قيسة األصؾل غيخ السمسؾسة فى الؾحجات غيخ اليادفة لمخبح ومجى ما مجى فعالية الشساذج السق -0
 صالحيتيا لمتظبيق عمى األنؾاع السختمفة لمؾحجات غيخ اليادفة لمخبح ؟

األصؾل غيخ السمسؾسة فى قيسة يل يسكؽ بشاء نسؾذج لقياس إذا كانت إجابة الدؤال الدابق بالشفى ف -8
 كسى ؟الؾحجات غيخ اليادفة لمخبح بذكل 
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 : ىجف الجراسة

فى الؾحجات غيخ مقتخح لقياس قيسة األصؾل غيخ السمسؾسة محاسبى نسؾذج يتسثل ىجف الجراسة فى " تقجيؼ      
" ، ولتحقيق ذلػ الجسعيات تمػ مؽ خالل دراسة حالة عمى إحجى الجسعيات األىمية  وتظبيقو عمىاليادفة لمخبح 

 ية التالية :اليجف فقج تؼ تقديسو إلى األىجاف الفخع

األصؾل غيخ السمسؾسة فى الؾحجات غيخ قيسة تحجيج مجى صالحية الشساذج السقجمة مؽ الباحثيؽ لقياس  -0
 اليادفة لمخبح .

 فى الؾحجات غيخ اليادفة لمخبح . مقتخح لقياس قيسة األصؾل غيخ السمسؾسةمحاسبى نسؾذج تقجيؼ  -8
األصؾل غيخ السمسؾسة فى الؾحجات قيسة قياس لالسقتخح القيام بجراسة تظبيقية الختبار مجى فعالية الشسؾذج  -1

 .الجسعيات األىمية الل تظبيقو عمى إحجى غيخ اليادفة لمخبح وخاصة فى الجسعيات األىمية مؽ خ

 : أىسية الجراسة

 تتحقق أىسية الجراسة عمى السدتؾييؽ التالييؽ :     

طمع ًا لشجرة الجراسات )فى حجود ما العخبية نغخ : حيث تسثل الجراسة إضافة لمسكتبة اعمى السدتؾى العمسى  -
األصؾل غيخ السمسؾسة فى الؾحجات غيخ اليادفة لمخبح )كسا سيتزح قيسة عميو الباحث( والتى قامت بقياس 

 مؽ خالل عخض الجراسات الدابقة( .
غيخ  مقتخح لقياس قيسة األصؾلمحاسبى نسؾذج عمى السدتؾى العسمى : حيث تدعى الجراسة إلى تقجيؼ  -

لمخبح وخاصة فى الجسعيات األىمية ، ومؽ ثؼ مداعجة تمػ الؾحجات فى فى الؾحجات غيخ اليادفة  السمسؾسة
بسا يشعكذ و السالية لتمػ الؾحجات  القؾائؼمؽ جؾدة  يديج، مسا ليا األصؾل غيخ السمسؾسة قيسة قياس 

 .تمػ الؾحجات وواضعى الدياسات فىمقجمى األمؾال السانحيؽ و باإليجاب عمى قخارات 

 حجود الجراسة : 
 مايمى :ستقترخ الجراسة عمى      

خاصة و فى الؾحجات غيخ اليادفة لمخبح  مقتخح لقياس قيسة األصؾل غيخ السمسؾسةمحاسبى نسؾذج تقجيؼ  -0
مؾحجات غيخ اليادفة لمخبح ، نغخًا لمظبيعة الخاصة األنؾاع األخخى لدون غيخىا مؽ فى الجسعيات األىمية 

تمػ الؾحجات حيث تختمف السعالجة السحاسبية فى الجسعيات األىمية عؽ الؾحجات أنؾاع مؽ ع نؾ لكل 
  .جسيعًا وحجات غيخ ىادفة لمخبح  ة وعؽ الجامعات عمى الخغؼ مؽ أنياالحكؾمي

ستقترخ الجراسة التظبيقية عمى دراسة حالة نغخًا لرعؾبة الحرؾل عمى عجد مؽ القؾائؼ السالية لعجد مؽ  -8
، مؽ ناحية أخخى ال تتفاوت قؾائسيا السالية لمجسعيات األىمية بشذخ حيث ال يؾجج إلدام ات األىمية الجسعي

السسارسة السحاسبية بيؽ تمػ الجسعيات ، وبالتالى فإن حالة واحجة تكفى لؾجؾد نغام محاسبى مؾحج صادر 
 .عؽ وزارة التزامؽ اإلجتساعى 
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 :  مشيجية الجراسة

 ألساسى لمجراسة وكحلػ أىجافيا الفخعية فقج اعتسج الباحث عمى السشيجيؽ التالييؽ : تحقيقًا لميجف ا     

حيث قام الباحث باستخجامو فى إعجاد اإلطار الشغخى لمجراسة وصياغة ومذكمة السشيج االستشباطى :  -
ت وفخوض الجراسة مؽ خالل مخاجعة ما أمكؽ التؾصل إليو مؽ مخاجع عمسية سؾاء عخبية أو أجشبية ذا

األصؾل غيخ السمسؾسة قيسة االىتسام بسؾضؾع الجراسة ، والتى ساعجت فى تحجيج الشساذج السختمفة لقياس 
األصؾل غيخ السمسؾسة فى قيسة فى الؾحجات غيخ اليادفة لمخبح ، ومؽ ثؼ صياغة الشسؾذج السقتخح لقياس 

 .وخاصة فى الجسعيات األىمية الؾحجات غيخ اليادفة لمخبح 
العالقة بيؽ الديادة فى تقخائى : وقج اعتسج عميو الباحث مؽ خالل القيام بجراسة تظبيقية الختبار السشيج االس -

مع قيسة األصؾل غيخ مداىسات السانحيؽ ومقجمى األمؾال واشتخاكات األعزاء االيخادات بعج استبعاد 
ؾسة فى الؾحجات غيخ األصؾل غيخ السمسقيسة مجى فعالية الشسؾذج السقتخح لقياس ، و  السمسؾسة لمؾحجة

 اليادفة لمخبح وخاصة فى الجسعيات األىمية .

 :  خظة الجراسة

 لتحقيق ىجف الجراسة سؾف يتؼ تشغيؼ الستبقى مشيا عمى الشحؾ التالى :      

 أواًل : الجراسات الدابقة .

 فخوض الجراسة . ثانيًا :

 .يادفة لمخبحنساذج قياس قيسة األصؾل غيخ السمسؾسة فى الؾحجات الثالثًا : 

 الشسؾذج السقتخح لقياس قيسة األصؾل غيخ السمسؾسة فى الؾحجات غيخ اليادفة لمخبح .رابعًا : 

 : الجراسة التظبيقية : خامداً 

 الخالصة والشتائج والتؾصيات والتؾجيات البحثية السدتقبمية .

 السخاجع .

 : أواًل : الجراسات الدابقة
بقة التى تعخضت لألصؾل غيخ السمسؾسة فى الؾحجات غيخ اليادفة لمخبح ت الجراسات الداتعجدت وتشؾع      

يتشاول قدسيؽ أساسييؽ القدؼ األول و ى تمػ الؾحجات ، وعمى ذلػ فإنو يسكؽ تقديؼ الجراسات إل وفقًا ألنؾاع
يخ األصؾل غيخ السمسؾسة فى الؾحجات غيخ اليادفة لمخبح بذكل عام ، أما القدؼ الثانى فيتشاول األصؾل غ

 كسا يمى : ، وذلػ  لمؾحجات غيخ اليادفة لمخبح السختمفة السمسؾسة فى األنؾاع 
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 الجراسات التى تعخضت لألصؾل غيخ السمسؾسة فى الؾحجات غيخ اليادفة لمخبح بذكل عام ::   القدؼ األول

بذكل عام سؾاء  مؽ الجراسات لألصؾل غيخ السمسؾسة فى الؾحجات غيخ اليادفة لمخبح األولتعخض القدؼ      
مؽ خالل األصؾل غيخ السمسؾسة بذكل مباشخ أو مؽ خالل أحج عشاصخىا وىؾ رأس السال الفكخى ، ومؽ بيؽ 

 03( والتى قجمت تقخيخًا عؽ الشتائج السدتخمرة مؽ Bradburn & Coakes, 2004تمػ الجراسات دراسة )
مكة الستحجة والتى تؼ فييا استخجام مفاىيؼ رأس حالة مؽ دراسة تجخيبية عمى الؾحجات الخجمية الكبيخة فى السس

السال الفكخى والثقافى كأدوات تحميمية لتفديخ البيانات الستعمقة باألصؾل غيخ السمسؾسة ، حيث قامت الجراسة 
بتحجيج الخوابط والعالقات بيؽ قيسة ىحه األشكال مؽ رأس السال مؽ خالل تحجيج أصؾليا ووعائفيا ، وقج انتيت 

رأس السال الفكخى قج يسثل ورطة فى بعض الؾحجات وخاصة فى القظاع العام حيث تفتقخ إلى أن تظؾيخ الجراسة 
 ىى التىالعجيج مشيا إلى اإلدارة أو الخبخة لقياس قيستيا واإلفراح عشيا ، كسا أن عجد قميل مؽ تمػ الؾحجات 

ستثسار فى األصؾل غيخ السمسؾسة ، وأرجعت حاولت إجخاء تحميل لالستثسار والعائج لجعؼ الفؾائج السترؾرة عؽ اال
األصؾل غيخ السمسؾسة ، وإن كان ىحا القرؾر عمى قيسة الجراسة ىحا القرؾر إلى االرتباك حؾل طخيقة قياس 

 مدتؾى الؾحجة ، فال يسكؽ التفاؤل بذأن اإلفراح عؽ القيسة الحقيقية عمى السدتؾى القؾمى .

رأس السال الفكخى فى السشغسات التحقيق فى وجؾد ( نحؾ Colauto et al., 2011بيشسا اتجيت دراسة )     
إلى جانب مقارنة الشتائج التى سيتؼ التؾصل إلييا بالشتائج التى تؼ  مشو غيخ الخبحية فى البختغال ومؾقف مجيخييا

سة مع الشتائج التؾصل إلييا فى السشغسات غيخ الخبحية فى البخازيل ، وقج انتيت الجراسة إلى اتفاق نتائج الجرا
إلييا فى السشغسات غيخ الخبحية فى البخازيل ، حيث أشارت نتائج الجراسة إلى ميل السشغسات التى تؼ التؾصل 

غيخ الخبحية فى البختغال إلى السؾافقة عمى مقتخحات تحجيج العشاصخ الستعمقة بخأس السال البذخى ، ورأس السال 
يث رأس السال البذخى ىؾ الفئة األكثخ أىسية ، حأن الشتائج إلى  الييكمى ، ورأس مال العالقات ، كسا أعيخت

بيجف تحجيج العشاصخ الستعمقة بخأس السال البذخى ، رأس السال الييكمى ، رأس  استخجمت الجراسة قائسة استبيان
يتعمق  مال العالقات ، وقج تؼ االعتساد عمى مقياس ليكخت لمكذف عؽ درجة اتفاق أو عجم اتفاق السجيبيؽ فيسا

 بالبيانات السقتخحة .

( فقج سعت نحؾ وضع ترؾر لسفيؾم التفاعل بيؽ السعخفة التشغيسية ورأس Neagu, 2013أما دراسة )      
السال البذخى داخل السشغسات غيخ الحكؾمية لتحقيق التسيد مؽ خالل وصف اآللية التى يتؼ مؽ خالليا االبتكار 

عخفة دور رأس السال البذخى فى إدارة السعخفة ، وما ىى العؾامل التى تؤثخ وتؾليج القيسة االجتساعية مؽ خالل م
إدارة السعخفة وكيف يؤثخ االبتكار السختبط بإدارة السعخفة عمى تؾليج قيسة لمسجتسع مؽ خالل دراسة حالتيؽ عمى 

تقخار السالية وعجم اس السشغسات غيخ الحكؾمية الخومانية ، وقج انتيت الجراسة إلى أن االفتقار إلى السؾارد مؽ
يتؼ دراسة رأس السال  ن لمسشغسات غيخ الحكؾمية الخومانية ، كسا أنو الالسؾارد البذخية ىسا القيجان الخئيديا

السعخفى فى السشغسات غيخ الحكؾمية الخومانية ، وأن عسميات إدارة السعخفة تتؼ مؽ خالل السؾارد البذخية السجربة 
 دة وذات القجرة عمى السشافدة .تجريبًا جيجًا وعالية الجؾ 

( عمى أىسية رأس السال البذخى مؽ خالل سعييا إلى التأكيج عمى Dyczkowski, 2013كسا أكجت دراسة )    
واإلفراح بذكل صحيح عؽ رأس السال البذخى فى السشغسات غيخ الحكؾمية البؾلشجية والقياس أىسية االعتخاف 
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الحكؾمية البؾلشجية مقارنة بحالة نغخائيؼ األلسان احة لمسشغسات غيخ مؽ خالل تحميل لمسؾارد البذخية الست
والبخيظانييؽ ، وعخض الظخق التى تسكؽ مؽ تقجيخ رأس السال البذخى وتقييسو فى بيئة غيخ تجارية ، بسا فى ذلػ 

ج ذو أىسية الشدب السدتخجمة لخصج تظؾر رأس السال البذخى ، وقج انتيت الجراسة إلى أن رأس السال البذخى يع
ن ولجعؼ قجرتيا عمى التشافذ ، كسا أألى مشغسة وخاصة لمسشغسات غيخ اليادفة لمخبح بدبب ميدانيتيا السحجودة 

قياس قيسة رأس السال البذخى يعتسج عمى مالحغة السجيخيؽ لمعالقة بيؽ االستثسارات فى رأس السال البذخى 
 دًا مؽ السؤشخات السختبظة بخأس السال البذخى .لسشغسة غيخ حكؾمية وأدائيا ، حيث قجمت الجراسة عج

خأس السال الفكخى فى السشغسات االجتساعية فى لنغخة عامة فقج قامت ( Agoston, 2014دراسة ) أما      
الة لمسؾارد التشغيسية تمعب رومانيا ، وقج انتيت الجراسة إلى أنو مؽ أجل تظؾيخ رأس السال الفكخى فإن اإلدارة الفع

يسًا لمغاية ، كسا يعتسج تظؾيخ رأس السال الفكخى عمى معخفة السؾعفيؽ ومذاركتيؼ لمخؤية وقيسة السشغسة ، م دوراً 
كسا يسارس مدتؾى تحفيد السؾعفيؽ تأثيخًا معتجاًل عمى األداء التشغيسى ، ويتسثل التأثيخ األقل فى تشسية رأس 

 ترال والحكؼ الحاتى .الالخومانية فى أبعاد التعاون وا السال الفكخى فى السشغسات
( ألىسية تحجيج األصؾل غيخ Milon, 2017واستكسااًل ألىسية األصؾل غيخ السمسؾسة فقج تعخضت دراسة )     

السمسؾسة فى السشغسات غيخ الخبحية مؽ حيث صمتيا بتقجيؼ طمب الحرؾل عمى تسؾيل وفيؼ ما يفعمو مقجمى 
سيا ، وقج انتيت الجراسة إلى أنو إذا بجأ مقجمى األمؾال فى التعخف األمؾال بذأن فيؼ األصؾل غيخ السمسؾسة وتقيي

عمى األصؾل غيخ السمسؾسة وقياسيا فديكؾنؾن قادريؽ عمى اتخاذ السديج مؽ القخارات الدميسة بذأن السشغسات 
كؾن تمػ التى يختارون تسؾيميا ، باإلضافة إلى أنو سيزيف قيسة إلى السشغسات غيخ الخبحية السجتسعية وقتسا ت

السشغسات قادرة عمى تحجيج أصؾليا غيخ السمسؾسة وإدراجيا فى قؾائسيا السالية والتى يتؼ استخجاميا عشج طمب 
 التسؾيل .

خ اليادفة لمخبح ألصؾل غيخ السمسؾسة فى األنؾاع السختمفة لمؾحجات غيل تعخضتالقدؼ الثانى : الجراسات التى 
 :، وكحلػ كسايمى مجاالت ة إلى أربع ، وقج تؼ تقديؼ تمػ الجراسات

لألصؾل غيخ السمسؾسة فى الجامعات سؾاء كان ذلػ بذكل مباشخ  قج تعخضمؽ الجراسات و  األولالسجال      
et al.,  Secundoأو مؽ خالل أحج عشاصخىا وىؾ رأس السال الفكخى ، ومؽ بيؽ تمػ الجراسات دراسة )

مسؾسة فى مؤسدات التعميؼ العالى وتقجيؼ إطار لمقياس إلى ( والتى سعت إلى مشاقذة دور األصؾل غيخ الس2010
جانب تظبيق تؾضيحى فى إحجى السؤسدات اإليظالية لمتعميؼ العالى والبحث العمسى ، وقج انتيت الجراسة إلى أن 
إنذاء األصؾل غيخ السمسؾسة ىؾ جؾىخ ميسة التعميؼ والبحث ، وبالتالى فإن تحجيج وقياس رأس السال الفكخى 

 ىحه السؤسدات ، حيث قامت الجراسةالتؾجيو االستخاتيجى واألداء داخل الن أولؾية تذغيمية لتقييؼ التؾافق بيؽ يسث
بإجخاء دراسة حالة ، وانتيت إلى أن تحميل السؤشخات الفخدية واتجاىاتيا يجل عمى وجؾد عالقة بيؽ مكؾنات رأس 

يسى ، رأس مال العالقات ، وذلػ مؽ خالل عجد مؽ رأس السال البذخى ، رأس السال التشغ وىىالسال الفكخى 
 السؤشخات التى استخجمتيا الجراسة .

تؾضيح مفاىيؼ السعخفة وإدارة السعخفة ورأس السال الفكخى فى  نحؾ( 8000دراسة )الياللى ،  بيشسا اتجيت     
السختمفة التى يسكؽ  السؤسدات برفة عامة ومؤسدات التعميؼ العالى برفة خاصة ، وتحجيج األساليب والظخق 
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، تحجيج الستظمبات استخجاميا فى قياس العائج عمى االستثسار فى رأس السال الفكخى فى مؤسدات التعميؼ العالى 
األساسية لتشسية رأس السال الفكخى فى مؤسدات التعميؼ العالى ، باإلضافة إلى تقجيؼ نسؾذج مقتخح لقياس رأس 

ؤسدات التعميؼ العالى ، وقج انتيت الجراسة إلى أن مكؾنات رأس السال الفكخى السال الفكخى وإدارتو وتشسيتو فى م
تتزسؽ رأس السال البذخى ، رأس السال الييكمى ، رأس مال العسيل ، رأس مال العالقات ، رأس مال التججيج ، 

 . وقج قامت الجراسة بؾضع عجد مؽ الستغيخات لكل نؾع مؽ األنؾاع الدابقة باعتبارىا مؤشخات لو
( نفذ اتجاه الجراسة الدابقة مؽ خالل سعييا إلى Todericiu & Serban, 2015اتجيت دراسة ) كسا     

خاصة فى السؤسدات استكذاف دور رأس السال الفكخى فى السشغسات الحجيثة فى الؾقت الحاضخ برفة 
ج ميدة تشافدية لمسشغسات فى التعميسية مثل الجامعات ، وقج انتيت الجراسة إلى أن قياس رأس السال الفكخى يع

ن قياس رأس السال الفكخى يجمب تغيخات إدارية وثقافية وتشغيسية السشافدة والشجرة لمسرادر ، كسا أعالؼ تدداد فيو 
ويدسح بالتخظيط وإدارة السؾارد غيخ السمسؾسة بسا يتؾافق مع استخاتيجية السذخوع لخمق القيسة ، وىؾ ما يسكؽ أن 

ات فى تحديؽ تقييؼ أصؾليا غيخ السمسؾسة وقياسات األداء وتخريص السؾارد ومسارسة القياس تدتفيج مشو الجامع
السخجعى ، حيث صسست الجراسة تقخيخًا لؾحجة رأس السال الفكخى يحتؾى عمى أربعة أجداء مختمفة ترؾر اإلطار 

سدة ، ممخص السؾارد الجاخمى لمسؤسدة ، كسا تسثل أداة قياس مخجعى وتتكؾن تمػ األجداء مؽ رؤية السؤ 
واألنذظة غيخ السمسؾسة ، نغام مؤشخات لألنذظة والسؾارد غيخ السمسؾسة ، نغام لإلفراح عؽ السؤشخات ، كسا 
يتكؾن ىحا الشغام مؽ خظؾات ومؤشخات أساسية وعامة ، ولكؽ مؽ الزخورى لكل جامعة أن تجج الظخيقة 

 لشتائج التى تكؾن مفيجة لفيؼ الؾضع بذكل عام فى أوروبا.السشاسبة لتقييؼ أصؾليا وإيجاد طخيقة لإلفراح عؽ ا

( إلى تظؾيخ نسؾذج لقياس رأس السال Loyarte et al., 2018تجاه فقج سعت دراسة )لشفذ االواستكسااًل       
الفكخى لسداعجة مجيخى مخاكد التجريب مؽ أجل تغييخ القيسة السترؾرة لسذاريع البحث والتظؾيخ مؽ خالل البحث 

الشساذج السختمفة لتقييؼ األصؾل غيخ السمسؾسة ، وقج انتيت الجراسة إلى صياغة نسؾذج باالستشاد إلى معادلة  فى
تقييؼ رأس السال حيث يتؼ نسؾذج سكانجيا ونسؾذج إدفيشدؾن ومالؾن واليتشخ لتحجيج قيسة رأس السال الفكخى ، 

لخجؾع إلى نسؾذج اليتشخ ، وتختيب تمػ السؤشخات الفكخى مؽ خالل عجد مؽ السؤشخات التى تؼ وضعيا مؽ خالل ا
وإعظائيا أوزان ندبية وفقًا لمشساذج السخجعية لسؤشخات رأس السال البذخى والييكمى والعالقات وتحجيج قيسة لتمػ 

 السؤشخات وفقًا لتمػ األوزان .

أثيخ رأس السال مؽ خالل دراسة مجى تتجاه ( نفذ االOmowumiodeniyi, 2018أيزًا أخحت دراسة )     
الفكخى عمى أداء الجامعات الحكؾمية فى نيجيخيا ، وذلػ مؽ خالل تقييؼ تأثيخ رأس السال البذخى ورأس السال 
الييكمى ورأس مال العالقات عمى أداء الجامعات الشيجيخية ، وقج انتيت الجراسة إلى أن رأس السال البذخى ورأس 

تأثيخ إيجابى كبيخ عمى أداء عيشة التعميؼ واألداء البحثى لمجامعة ،  يعاً ال الييكمى ورأس مال العالقات ليا جسالس
وىحا يعشى أن االستثسار الكافى والحفاظ عمى رأس السال الفكخى مؽ قبل الجامعات الحكؾمية الشيجيخية مؽ شأنو 

داء الجامعات أن يديؼ فى تحديؽ أدائيا ، كسا أن مكؾنات رأس السال الفكخى ليا تأثيخ إيجابى كبيخ عمى أ
 الحكؾمية الشيجيخية .
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الؾحجات ذات السشافع العامة واألجيدة مؽ الجراسات لألصؾل غيخ السمسؾسة فى  الثانىالسجال  بيشسا تعخض     
( والتى سعت إلى تحجيج وقياس Serrano Cinca et al., 2003، ومؽ بيؽ تمػ الجراسات دراسة ) الحكؾمية

، وقج انتيت الجراسة إلى أن طخق  ات ذات السشافع العامة واألجيدة الحكؾميةالؾحجاألصؾل غيخ السمسؾسة فى 
السظبقة فى الذخكات الخاصة مثل نسؾذج القيسة الدؾقية ، الظخق السعتسجة عمى العائج عمى األصؾل أو القياس 

 فىكؽ تظبيقيا ال يس السحاسبى السحققتعتسج عمى الخبح والتى حقؾق السمكية أو القيسة االقترادية السزافة 
فميذ مؽ السشظقى أن يتؼ الدؤال عؽ القيسة الدؾقية لسجمذ ، الؾحجات ذات السشافع العامة واألجيدة الحكؾمية 

، وتخى  تمػ الؾحجاتالسجيشة أو قدؼ الذخطة ، كحلػ مفاىيؼ الخبح والذيخة واألسساء التجارية المعشى ليا فى 
ظاقة األداء الستؾازن ، لحا فقج رأت الجراسة أن اإلدارة الجيجة لألصؾل ىؾ بلالستخجام الجراسة أن الشسؾذج األمثل 

عمى تحقيق أىجافيا ، وأن ىشاك أربعة أنؾاع الؾحجات ذات السشافع العامة واألجيدة الحكؾمية غيخ السمسؾسة تداعج 
سال الييكمى ، وىى التشغيؼ الجاخمى والخارجى ، رأس ال بتمػ الؾحجاتمؽ األصؾل غيخ السمسؾسة ذات الرمة 

 رأس السال البذخى ، االلتدام االجتساعى أو البيئى .

( فقج ىجفت إلى بحث إمكانية االعتساد عمى أطخ بجيمة لمتقخيخ Guthrie et al., 2004أما دراسة )      
امة الؾحجات ذات السشافع العوبخاصة تمػ السختبظة بخأس السال الفكخى والتى ربسا تكؾن مفيجة عشج تبشييا فى 

، وقج انتيت الجراسة إلى أن إطار التقاريخ السالية التقميجية تعظى سخدًا غيخ كامل ألنذظة واألجيدة الحكؾمية 
ط االقترادى يشتج عشو عجد متدايج مؽ السذاكل البيئية واالجتساعية وأنو ال يتؼ التقخيخ االسشذأة ، كسا أن الشذ

ية ، وأن أساليب القياس السدتخجمة فى القظاع الخاص ال يسكؽ عشيا فى سياق اإلطار التقميجى لمتقاريخ السال
لؾضع إطار لمتقخيخ عؽ رأس السال و ، الؾحجات ذات السشافع العامة واألجيدة الحكؾمية استخجاميا وتظبيقيا فى 

 .تمػ الؾحجاتافية والسداءلة فى الذفتعديد يجب فيؼ األداء التشغيسى و فإنو  الفكخى 

( إلى تحجيج وقياس وإدارة األصؾل غيخ السمسؾسة باعتبارىا السرادر Ramirez, 2010) دراسةبيشسا سعت      
مسا سيتيح لإلدارة معخفة أكثخ تفرياًل عؽ تمػ االستثسارات االستخاتيجية التى ستداعجىؼ ، القيسة السحتسمة لخمق 

مسؾاطشيؽ بتقييؼ األنذظة التى تقؾم وستدسح ل، فى ميستيؼ الستسثمة فى تقييؼ وزيادة الشذاط واالنجازات والكفاءة 
بيا اإلدارة مؽ أجل تحديؽ رضاىؼ وزيادة رفاىيتيؼ ، لحا فقج قامت الجراسة ببشاء نساذج إدارة رأس السال الفكخى 
فى صؾرة مجسؾعة مؽ السؤشخات التى مؽ شأنيا أن تبمغ عؽ االنجازات السؾضؾعة مؽ خالل العشاصخ غيخ 

ذاء نسؾذج إلدارة رأس السال الفكخى فإنو يجب إجخاء تحميل مفرل لمكيان العام السمسؾسة ، وبالتالى عشج إن
وتحجيج أىجافو االستخاتيجية ثؼ تحجيج العؾامل أو السؾارد غيخ السمسؾسة السختبظة مباشخة باألىجاف ويتؼ جسعيا فى 

تحجيج مؤشخ لكل عشرخ  رأس السال البذخى ، رأس السال الييكمى ، رأس مال العالقات ثؼ ة مجسؾعات وىىثالث
غيخ ممسؾس مع إجخاء مخاجعات دورية لمشسؾذج ليتكيف مع التغيخات السحتسمة التى تحجث فى الكيان العام ، وقج 

فإن السعخفة الؾحجات ذات السشافع العامة واألجيدة الحكؾمية انتيت الجراسة إلى أنو نتيجة لحخكة إصالح 
 أحج سبل نجاحالفكخى مسيدة التشافدية لمكيانات العامة ويعج رأس السال واألصؾل غيخ السمسؾسة السرجر الخئيدى ل

قج يكؾن الؾحجات ذات السشافع العامة واألجيدة الحكؾمية كخى فى رأس السال الفقياس ن تمػ الكيانات ، إال أ
 التحقيق والتظبيق . صعب
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يؾم رأس السال الفكخى وعشاصخه ( فقج اتجيت نحؾ إلقاء الزؾء عمى مف8002أما دراسة )سعجاوى ،         
األساسية ومجاخل قياسو واختبار العالقة بيؽ تكشؾلؾجيا السعمؾمات ورأس السال الفكخى بعشاصخه الثالثة رأس السال 
البذخى  ، رأس السال الييكمى  ، رأس مال العالقات فى وزارة األوقاف والذئؾن اإلسالمية بجولة الكؾيت ، وقج 

جؾد عالقة ارتباط طخدية بيؽ تكشؾلؾجيا السعمؾمات ورأس السال الفكخى لمؾزارة بعشاصخه الثالثة انتيت الجراسة إلى و 
، وأن تأثيخ تكشؾلؾجيا السعمؾمات عمى رأس السال الييكمى فى الؾزارة ىؾ األكثخ وضؾحًا يميو رأس مال العالقات 

خجام تكشؾلؾجيا السعمؾمات عمى ميارات ثؼ أخيخًا رأس السال البذخى مسا يعج مؤشخًا عمى محجودية تأثيخ است
 وقجرات العامميؽ فى األجيدة الحكؾمية .

( فقج تشاولت شخح تأثيخات األصؾل التشغيسية غيخ السمسؾسة عمى Keshvarz et al., 2017بيشسا دراسة )     
لذباب والخياضة مؾعف مؽ مؾعفى وزارة ا 853ريادة األعسال ، وذلػ مؽ خالل استبيانات تؼ تقجيسيا لعيشة مؽ 

جتساعى ، استبيان لخأس البذخى ، استبيان لخأس السال اال فى إيخان ، وتتكؾن االستبيانات مؽ استبيان لخأس السال
السال الشفدي وريادة األعسال ، وذلػ لتحجيج األصؾل التشغيسية غيخ السمسؾسة ، وقج أعيخت الشتائج أن متؾسط 

اتيا كانت كبيخة أعمى مؽ السعتاد ، وكان ىشاك ارتباط كبيخ بيؽ األصؾل األصؾل التشغيسية غيخ السمسؾسة ومكؾن
التشغيسية غيخ السمسؾسة وجؾانبيا مع ريادة األعسال ، وعميو فإن تحديؽ األصؾل التشغيسية غيخ السمسؾسة فى 

 وزارة الذباب والخياضة فى إيخان فعال فى تعديد روح السبادرة وريادة األعسال.

ألصؾل غيخ السمسؾسة فى األنجية الخياضية ، ومؽ بيؽ تمػ تشاول امؽ الجراسات نحؾ  الثالثال واتجو السج     
عتخاف بعقؾد العبى كخة القجم االوالتى سعت نحؾ البحث عؽ شخعية ( Brommer, 2011الجراسات دراسة )

مييا فى السعاييخ عتخاف السشرؾص عحيث التفى ىحه األصؾل بسعاييخ االكأصؾل غيخ ممسؾسة فى السيدانية ، 
د العبى كخة القجم وتحقيق رتباط مباشخ بيؽ االستثسار فى عقؾ ، حيث ال يؾجج االجولية إلعجاد التقاريخ السالية 

قترادية فى السدتقبل ، كسا سعت الجراسة أيزًا إلى إثبات العالقة بيؽ االستثسار فى عقؾد العبى كخة فؾائج ا
نتائج الجراسة إلى أن االستثسار فى عقؾد العبى كخة القجم يديؼ فعميًا فى  القجم واألداء السيجانى ، وقج أعيخت

حتسال ، كسا أن عجم االعتخاف يعات العقؾد فإنو يقمل مؽ ىحا االزيادة احتسال األداء الجيج عمى العكذ مؽ مب
 باألصؾل غيخ السمسؾسة يقمل مؽ جؾدة السيدانية.

قتشاء التأثيخ اإليجابى لخسسمة تكاليف اتجيت نحؾ استذكاف فقج ا( Goshunova, 2013أما دراسة )      
حتخافية ، وقج انتيت الجراسة إلى وجؾد تأثيخ لخأس سة عمى كفاءة أنجية كخة القجم االالالعبيؽ كأصؾل غيخ ممسؾ 

ألداء ن قيسة الالعبيؽ ليا تأثيخ إيجابى عمى مؤشخات الشجاح واعمى أداء أنجية كخة القجم ، حيث إالسال البذخى 
 السالى لمشادى .

إلى تحميل ومقارنة كيفية تدجيل قيسة ( Bengtsson & Wallström, 2014بيشسا اتجيت دراسة )     
الالعبيؽ لسعخفة نؾع السعمؾمات التى يفرح عشيا كل نادى فى قؾائسو السالية مؽ وجية نغخ السدتثسخ ، وىل 

قيقية وعادلة ألفزل وضع مالى لألنجية األوروبية ، وقج اإلجخاءات السحاسبية الحالية واإلفراح تؾفخ رؤية ح
أعيخت نتائج الجراسة وجؾد اختالف بيؽ األنجية فى نؾعية السعمؾمات التى يفرح عشيا بدبب نقص نساذج 

ستفادة مؽ الالعبيؽ السحمييؽ ، حيث اليتؼ تدجيل الالعبيؽ بظخيقة صحيحة نتيجة نقص ييؼ وإمكانية االالتق
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التقييؼ نغخًا الستخجام األنجية لشسؾذج التكمفة التاريخية وطخيقة إىالك القدط الثابت ، وعمى ذلػ فإن خيارات إعادة 
لسخجح أن اإلجخاءات السحاسبية الحالية لتدجيل الالعبيؽ التعكذ الؾضع السالى الحقيقى والعادل لمشادى ، ومؽ ا

ة لالعبيؽ السدجميؽ ، كسا ال تؾجج وسيمة لتدجيل لالعبيؽ بسؾجب العقج القيسة الجفتخيتتجاوز القيسة الدؾقية 
 ندبة كبيخة مؽ مجسؾع الالعبيؽ . ن الالعبيؽ السحمييؽ فى السيدانية عمى الخغؼ مؽ أنيؼ يسثمؾ 

تجاىيا نحؾ تقجيؼ ( الشتيجة الدابقة مؽ خالل اKulikova & Goshunova, 2014وقج أيجت دراسة )     
حتخافية ، يؽ الذباب فى نؾادى كخة القجم االالبحث نحؾ تظؾيخ تدجيل الالعبمجسؾعة مؽ االقتخاحات العمسية فى 

حيث تؼ تظؾيخ نغؼ السحاسبة لسعالجة تدجيل العبى كخة القجم بذكل جيج ، إال أنو قج تؼ إىسال حداب تكاليف 
ذكل كاف فى الالعبيؽ الذباب الحيؽ تؼ إعجادىؼ داخميًا ، مسا يؤدى إلى أال تشعكذ حرة كبيخة مؽ األصؾل ب

نغؼ السحاسبة والتقاريخ السالية لشادى كخة القجم ، وقج انتيت الجراسة إلى أن االستثسارات فى الالعبيؽ الذباب 
تسثل رصيجًا يتذكل عمى مخ الدشيؽ فى األكاديسيات الخياضية ، وىؾ قادر عمى تؾليج فؾائج اقترادية كجدء مؽ 

مؾثؾق لألصؾل السؾلجة داخميًا ، واقتخحت الجراسة أن يتؼ رسسمة تذكيمة الشادى ، إال أنو يرعب وجؾد تقييؼ 
ن باب ، حيث إتكاليف تجريب الالعبيؽ السحمييؽ مؽ خالل ما يتؼ إنفاقو عمى األكاديسيات الخياضية لتجريب الذ

 نغؼ تجريب العبى كخة القجم مؽ الذباب ىؾ األساس لشجاح نادى كخة القجم ألن العبى فخق الذباب ىؼ أساس
 الفخق الكبخى .

الشتيجتيؽ الدابقتيؽ مؽ خالل بحثيا عسا إذا كانت ( Akhlaque & Flouti, 2016أيزًا أيجت دراسة )     
المؾائح الحالية والستظمبات السحاسبية كافية لشؾادى كخة القجم الدؾيجية وتقجم قيسة عادلة وحقيقية لسؾاردىا البذخية 

التقاريخ السالية فى كخة القجم ال تعكذ القيسة الحقيقية لالعبيؽ ، حيث مؽ الالعبيؽ ، حيث وججت الجراسة أن 
تفرح األنجية عؽ العبييا كأصؾل غيخ ممسؾسة ولكؽ ما يتؼ اإلفراح عشو ىؾ قيسة عقؾد الالعبيؽ الستعاقج 

 معيؼ أما الالعبيؽ الحيؽ تؼ تخقيتيؼ لمعب فى الفخيق األول ال يتؼ أخحىؼ فى االعتبار .

ومؽ بيؽ تمػ ألصؾل غيخ السمسؾسة عمى السدتؾى القؾمى ، لمؽ الجراسات  الخابعالسجال  تعخض خاً وأخي     
( والتى اتجيت نحؾ تظؾيخ مشيجية مشاسبة لقياس رأس السال الفكخى عمى 8000الجراسات دراسة )زىخان ، 

حجيج متغيخات كل مكؾن مؽ السدتؾى الكمى ، مؽ خالل تحجيج السكؾنات الفخعية لخأس السال الفكخى الكمى ، وت
مكؾنات رأس السال الفكخى الكمى ، تحجيج األوزان الشدبية لمستغيخات داخل كل مكؾن مؽ مكؾنات رأس السال 
الفكخى الكمى ، قياس قيسة كل مكؾن مؽ مكؾنات رأس السال الفكخى الكمى مع دمجيؼ معًا لرياغة السؤشخ العام 

الجراسة إلى أن مكؾنات رأس السال الفكخى الكمى ىى رأس السال البذخى  لخأس السال الفكخى الكمى ، وقج انتيت
الكمى ، رأس السال الييكمى الكمى ، رأس السال الدؾقى الكمى ، رأس السال الستججد الكمى ، وأن ىشاك عالقة 

السال الكمى  ارتباط طخدية فيسا بيؽ السكؾنات الفخعية لخأس السال الفكخى وبعزيا البعض وفيسا بيشيؼ وبيؽ رأس
مقاسًا بالشاتج السحمى اإلجسالى السعجل بالقؾة الذخائية لمشقؾد ، باإلضافة إلى وجؾد تأثيخ ىام لمسكؾنات الفخعية 

السالية الكمية لمجولة ، وأن رأس السال الييكمى لو  لخأس السال الفكخى الكمى مؽ حيث السداىسة فى تحقيق الثخوة
بذخى وأخيخًا رأس السال الثخوة يميو رأس السال الدؾقى ثؼ رأس السال الأكبخ درجة مداىسة فى تحقيق تمػ 

 الستججد.
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قياس رأس السال الفكخى عمى ( نحؾ تقجيؼ تقييؼ ألداة hleåSthle & åSt, 2012بيشسا سعت دراسة )     
نقظة  ، وقج انتيت الجراسة إلى وجؾد Corrado , Hulten & Sichelالسدتؾى القؾمى والتى طؾرتيا شخكة 

ضعف حاسسة فى الشسؾذج والحى يقؾم عمى تقجيخ القيسة الخأسسالية لألصؾل غيخ السمسؾسة ثؼ يجمج ىحه القيسة 
الشقجية فى وعيفة االنتاج عؽ طخيق زيادة رأس السال وحداب تأثيخ رأس السال الججيج ، وبالتالى فإن القيسة 

وبالتالى فإن الشسؾذج يعتسج عمى رأس السال ويفذل فى  الخأسسالية لألصؾل غيخ السمسؾسة الججيجة غيخ معخوفة ،
 الشغخ عبخ جؾىخ األصؾل غيخ السمسؾسة .

متحجيجات التى تحجث عشج وضع ( فقج تعخضت ل2015ėUžien&  ėJanuškait ,أما دراسة )      
ختمفة لقياس رأس االستخاتيجيات القائسة عمى قياسات رأس السال الفكخى القؾمى ، فعمى الخغؼ مؽ أن ىشاك طخق م

ال تدتخجم عادة بيؽ صانعى الدياسة كأداة لقخارات اإلدارة االستخاتيجية لديادة القجرة  إال إنياالسال الفكخى القؾمى 
التشافدية لمجولة ، حيث قارنت الجراسة بيؽ الظخق السختمفة لقياس رأس السال الفكخى القؾمى ، والتى انتقجتيا 

لمتظبيق ، وقج انتيت الجراسة إلى أن ىشاك فجؾة كبيخة بيؽ الباحثيؽ األكاديسييؽ صالحيتيا  مالجراسة ورأت عج
وواضعى الدياسة تتسثل فى ضعف الؾعى بسفيؾم رأس السال الفكخى لجى واضعى الدياسات ، القزايا الستعمقة 

نو ال يؾجج حل فخيج بالسشيجية ، تغييخ صؾرة القيادة ، القزايا الستعمقة بالتعاون ، كسا انتيت الجراسة إلى أ
لمسذكمة وأن االقتخاحات لمحل تكسؽ فى زيادة عجد السشذؾرات السخررة لقزايا رأس السال الفكخى وإثخاء قؾاعج 

 البيانات الؾطشية واإلحراءات عؽ رأس السال الفكخى .
 :  لجراسات الدابقة يتزح مايمىاعخض مؽ خالل      

األصؾل غيخ السمسؾسة أو أحج مكؾناتيا وىؾ رأس السال الفكخى أن غالبية الجراسات تشاولت العالقة بيؽ  -0
ومكؾناتو بأحج أنؾاع الؾحجات غيخ اليادفة لمخبح سؾاء كانت جامعات أو قظاع عام أو وزارات وىيئات 

مسا يجل عمى ، حكؾمية أو وحجات غيخ ربحية بذكل عام أو بتأثيخ تمػ األصؾل عمى السدتؾى القؾمى 
 .ؾل غيخ السمسؾسة باختالف نؾع الؾحجات غيخ اليادفة لمخبح اختالف تخكيبة األص

، وإنسا قجمت عجدًا األصؾل غيخ السمسؾسة بذكل كسى قيسة لؼ تقجم أى مؽ الجراسات الدابقة نسؾذج لقياس  -8
مؽ السؤشخات والتى ال تعجو عؽ كؾنيا أدوات إلدارة تمػ األصؾل حتى مع الجراسة التى استخجمت تمػ 

ت ليا أوزان ندبية وحؾلت تمػ األوزان إلى قيؼ كسية مؽ خالل الخجؾع إلى نساذج مخجعية ، السؤشخات ووضع
ن استخجام تمػ الشساذج السخجعية ال يرمح بالزخورة مع الحالة التى تؼ فييا التظبيق ، حيث قج تكؾن تمػ فإ

لجراسة ، كسا أن تمػ الجراسة تظبيق لتمػ اا البيئة عؽ بيئة الالشساذج تؼ وضعيا وتظبيقيا فى بالد تختمف فيي
ة ، فإن ما يسكؽ أن الؾحجات غيخ اليادفة لمخبح ذات طبيعة مختمف ونغخًا ألنتؼ تظبيقيا فى مخاكد التجريب ، 

، حيث تختمف أنؾاع ىحه الؾحجات لؽ يالئؼ األنؾاع األخخى مؽ الؾحجات غيخ اليادفة لمخبح  يظبق عمى أحج
 عؽ الجسعيات األىمية عؽ الؾزارات والؾحجات الحكؾمية . طبيعة الجامعات والسخاكد البحثية

األصؾل غيخ قيسة عمى ذلػ فإن الجراسات الدابقة لؼ تقجم نسؾذجًا كسيًا يسكؽ أن يدتخجم لقياس       
 . إلى تقجيسو السمسؾسة فى الؾحجات غيخ اليادفة لمخبح وخاصة فى الجسعيات األىمية وىؾ ما تدعى الجراسة

 



- 15 - 
 

  : وض الجراسةًا : فخ ثاني
فى ضؾء مذكمة وىجف الجراسة وعخض وتقييؼ الجراسات الدابقة والعخض الدابق لمشسؾذج السقتخح أمكؽ      

 لمباحث صياغة فخوض الجراسة عمى الشحؾ التالى :
األصؾل غيخ السمسؾسة فى الؾحجات اليادفة لمخبح قاصخة نحؾ تظبيقيا فى قيسة تعج الشساذج الحالية لقياس  -0

 بذكل عام وفى الجسعيات األىمية بذكل خاص. ات غيخ اليادفة لمخبحالؾحج
خاصة فى فى الؾحجات غيخ اليادفة لمخبح و  األصؾل غيخ السمسؾسةقيسة الشسؾذج السقتخح لقياس يعج  -8

 فعااًل فى تقجيخ قيسة تمػ األصؾل . الجسعيات األىمية
قياس قيسة األصؾل غيخ لى لمشساذج الستاحة الختبار الفخض األول سيتؼ اختباره مؽ خالل التحميل السشظق

  بظخيقة كسية ، وذلػ كسايمى :  هتعحر اختبار ل نغخاً ، السمسؾسة 
 

 ًا : نساذج قياس قيسة األصؾل غيخ السمسؾسة فى الؾحجات اليادفة لمخبح :ثالث
ليادفة لمخبح ، وقج لؾحجات اتعجدت الشساذج السقجمة مؽ الباحثيؽ لقياس قيسة األصؾل غيخ السمسؾسة فى ا     

 ; Rodov & leliarert , 2002: ) اوىس يؽ أساسييؽذجنسؾ عجد مؽ الباحثيؽ تمػ الشساذج فى أجسل 
Lagroste et al., 2010 ; Osinski et al., 2017)   

قيسة ألصؾل غيخ السمسؾسة بالفخق بيؽ النسؾذج القيسة الدؾقية : ويقؾم ىحا الشسؾذج عمى قياس قيسة ا -0
مسشذأة وقيستيا الجفتخية ، ويعتسج فى قياس القيسة الدؾقية لمسشذأة عمى سعخ الديؼ فى سؾق الدؾقية ل

 األوراق السالية مزخوبًا فى عجد أسيؼ الذخكة .
ىا باالعتساد عمى الخبح السحاسبى سؾاء بقيستو ؤ الشساذج السعتسجة عمى الخبح السحاسبى : وىى نساذج تؼ بشا -8

ومؽ أمثمة تمػ ، قترادى لتحؾيمو مؽ ربح محاسبى إلى ربح ا تعجيالت عميو السحققة كسا ىؾ أو بعج إجخاء
 الشساذج :

األصؾل غيخ السمسؾسة مؽ خالل قدسة قيسة نسؾذج معجل العائج عمى األصؾل : ويقؾم الشسؾذج عمى قياس  -
شاعة التى الخبح السحقق قبل الزخائب عمى إجسالى أصؾل السشذأة ومقارنة الشتائج بالعائج السحقق فى الر

تعسل فييا السشذأة ، ثؼ ضخب الفخق فى متؾسط أصؾل السشذأة لحداب الجخل الستحقق مؽ األصؾل غيخ 
 السمسؾسة ثؼ خرسيا بسعجل فائجة لتحجيج قيسة األصؾل غيخ السمسؾسة .

قترادى مؽ ى تحؾيل الخبح السحاسبى إلى ربح انسؾذج القيسة االقترادية السزافة : ويقؾم الشسؾذج عم -
الل إجخاء عجد مؽ التعجيالت لسعالجة التذؾىات التى يعانى مشيا الخبح السحاسبى ، ومؽ ثؼ تحجيج القيسة خ

نتيا بالقيسة االقترادية السزافة فى مجال الرشاعة ، وتحجيج ر السزافة لمسشذأة والتى يتؼ مقااالقترادية 
 ل إلى قيسة األصؾل غيخ السمسؾسةمؾصؾ الفخق الحى يتؼ ضخبو فى مقمؾب ندبة القيسة االقترادية السزافة ل

فئة مؽ الجراسات عمى القياس غيخ السالى لألصؾل غيخ السمسؾسة مثل الجراسات التى اعتسجت  تاعتسجكسا     
عمى عجد مؽ السؤشخات لقياس األداء فى أربعة جؾانب أساسية وىؼ  األداء الستؾازن والحى يقؾم نسؾذج بظاقةعمى 

الء ، جانب العسميات الجاخمية ، جانب األداء السالى ، جانب التعمؼ والشسؾ ، ومؽ خالل جانب العالقات مع العس
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تمػ الجؾانب تقؾم السشذأة بتخجسة استخاتيجياتيا إلى أىجاف تذغيمية تكؾن مختبظة بالدمؾك واألداء ، ومؽ ثؼ فيى 
لكل مؽ األصؾل السمسؾسة وغيخ تقؾم بسخاقبة أداء األصؾل غيخ السمسؾسة مؽ خالل استخاتيجيات خمق القيسة 

 السمسؾسة .

ومؽ خالل عخض الشساذج الدابقة لقياس قيسة األصؾل غيخ السمسؾسة فى الؾحجات اليادفة لمخبح يتزح     
قرؾر تمػ الشساذج نحؾ استخجاميا فى قياس قيسة األصؾل غيخ السمسؾسة فى الؾحجات غيخ اليادفة لمخبح  ، 

 وذلػ لألسباب التالية :

الؾحجات غيخ اليادفة  اعتسج الشسؾذج األول عمى القيسة الدؾقية لمسشذآت وىؾ ما اليسكؽ تظبيقو فى -0
 نو ليذ ليا قيسة سؾقية .لمخبح حيث إ

اعتسج الشسؾذج الثانى عمى الخبح السحاسبى السحقق سؾاء بقيستو السحققة كسا ىى أو بعج إجخاء  -8
نيا ال تيجف إلى الؾحجات غيخ اليادفة لمخبح حيث إ التعجيالت عمييا وىؾ أيزًا ما يتشافى مع ىجف

تحقيق ربح ، ومؽ ثؼ ال يؾجج بيا ربح محاسبى محقق وعمى ذلػ فإن الشساذج السعتسجة عمى الخبح 
 السحاسبى ال يسكؽ تظبيقيا فى الؾحجات غيخ اليادفة لمخبح .

عمى عجد مؽ السؤشخات السالية وغيخ  الحى يقؾم نسؾذج بظاقة األداء الستؾازن  تاعتسجأما الجراسات التى     
مؽ األساس لمخقابة عمى  فحلػ الشسؾذج معجالسالية لسخاقبة أداء األصؾل غيخ السمسؾسة وليذ لتحجيج قيسة ليا ، 

عشاصخ األصؾل غيخ السمسؾسة والحفاظ عمى نسؾىا واستسخاريتيا ، ومؽ ثؼ فال يسكؽ استخجاميا فى الؾحجات 
تمػ فى  ميا فى أغخاض الخقابة وتقييؼ أدائيااألصؾل ، ولكؽ يسكؽ استخجاتمػ قيسة  غيخ اليادفة لمخبح لقياس

 الؾحجات.
وعمى ذلػ فإن تمػ الشساذج تعج قاصخة نحؾ استخجاميا فى قياس قيسة األصؾل غيخ السمسؾسة فى الؾحجات      

خًا ألن الجسعيات األىمية ليذ غيخ اليادفة لمخبح ، وىؾ ما تأكج أيزًا مؽ خالل عخض الجراسات الدابقة ، ونغ
ليا قيسة سؾقية وال تيجف إلى تحقيق ربح ومؽ ثؼ ليذ ليا ربح محاسبى محقق ، وعميو فإن الشساذج الدابقة 
لقياس قيسة األصؾل غيخ السمسؾسة فى الؾحجات اليادفة لمخبح ال يسكؽ تظبيقيا فى الجسعيات األىمية أيزًا ، 

األصؾل غيخ قيسة الشساذج الحالية لقياس ألول مؽ فخوض الجراسة بأن يسكؽ القؾل برحة الفخض ا ومؽ ثؼ
وفى بذكل عام  السمسؾسة فى الؾحجات اليادفة لمخبح تعج قاصخة نحؾ تظبيقيا فى الؾحجات غيخ اليادفة لمخبح

لقياس قيسة األصؾل غيخ السمسؾسة فى  مختمفالجسعيات األىمية بذكل خاص ، مسا يتظمب تقجيؼ نسؾذج 
 وذلػ كسا يمى وىؾ ما سؾف تقتخحو ىحه الجراسة ات غيخ اليادفة لمخبح وخاصة فى الجسعيات األىمية ، الؾحج
 : األصؾل غيخ السمسؾسة فى الؾحجات غيخ اليادفة لمخبحقيسة : الشسؾذج السقتخح لقياس  رابعاً 
ات العاممة فى مجال والخاص بتشغيؼ عسل الجسعيات وغيخىا مؽ السؤسد 8005لدشة  50عخف القانؾن رقؼ     

بأنيا " كل جساعة ذات تشغيؼ مدتسخ ، يتؼ تأسيديا الجسعيات األىمية  العسل األىمى مؽ خالل السادة األولى مشو
مرخية أو مشيسا معًا بحج أدنى عذخة  وفقًا ألحكام ىحا القانؾن وتتألف مؽ أشخاص طبيعييؽ أو اعتبارية

كسا حجد القانؾن مؽ خالل السادة الخابعة عذخ مشو أنذظة عسل  أشخاص وتيجف إلى مسارسة العسل األىمى " ،
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الجسعيات األىمية فى مجاالت التشسية والخعاية االجتساعية لمسجتسع ، وذلػ وفقًا لخظة الجولة واحتياجاتيا التشسؾية 
 (.8005 ، 50وأولؾياتيا )القانؾن رقؼ 

السخكد السالى ، حداب االيخادات والسرخوفات ، حداب تتسثل القؾائؼ السالية لمجسعيات األىمية فى قائسة      
، وعمى ذلػ فال يؾجج مؽ بيؽ تمػ القؾائؼ قائسة دخل حيث ال )قائسة التجفقات الشقجية( السقبؾضات والسجفؾعات 

عؽ ذلػ الخبح ، ويقؾم ومؽ ثؼ ال يتؼ إعجاد قائسة تعبخ  يؾجج ربح محاسبى فتمػ الؾحجات غيخ ىادفة لمخبح
مداىسات السانحيؽ ومقجمى بعج استبعاد الديادة فى اإليخادات استخجام  تعتسج عمىالسقتخح عمى فمدفة الشسؾذج 

فى االيخادات بذكل عام  الديادة نإقيسة األصؾل غيخ السمسؾسة ، حيث  قياسفى األمؾال واشتخاكات األعزاء 
أخخى ، أى أن الديادة فى إيخادات ؾليج فى تإلى السال االحتياطى والحى يدتخجم فى العام السقبل  يتؼ إضافتيا

إيخادات العام الحالى متختبة أو نتيجة إليخادات العام الساضى ، وبالتالى فإن تمػ اإليخادات عبارة عؽ سمدمة 
 .متختبة عمى بعزيا البعض 

يادة فى الد فى الؾحجات اليادفة لمخبح يسكؽ أن تقاس مؽ خالل ونغخًا ألن قيسة األصؾل غيخ السمسؾسة       
ولكؽ يؾجج لمخبح فى الؾحجات غيخ اليادفة أرباح الفعمية عؽ متؾسط الرشاعة ، وبسا أنو ليذ ىشاك  األرباح

ت لمجسعيات األىمية ، فإنو صعؾبة الحرؾل عمى متؾسط الديادة فى اإليخادازيادة فى اإليخادات ، باإلضافة إلى 
نحخاف لتحجيج اال بياالستؾقعة ومقارنتيا الديادة فى اإليخادات  الفعمية لتقجيخإليخادات االديادة فى  استخجاميسكؽ 
ية الفعم الديادة فى اإليخادات الستؾقعة وؽ نحخاف بياالفتخاض أن عمى ايقؾم الشسؾذج  فإن وعمى ذلػ، بيشيسا 

فقات التجتمػ  مجسؾع قيؼ خرؼومؽ ثؼ فإن ،  خالل العامصؾل غيخ السمسؾسة األالتجفق الشقجى مؽ سثل قيسة ي
 : خظؾات الشسؾذج السقتخح فى اآلتى وعمى ذلػ تتسثل ،ل فى نياية السجة ؾ األصىحه  خالل مجة معيشة ىى قيسة

 خالل العام .تحجيج الديادة فى اإليخادات  -0
 .لمجسعيةتحجيج مداىسات وتبخعات السانحيؽ ومقجمى األمؾال والؾاردة فى حداب اإليخادات والسرخوفات  -8
 مؽ تبخعات السانحيؽ فى األعسال الخيخية لمجسعية . تحجيج ماتؼ استخجامو -1
استبعاد ماتؼ استخجامو مؽ تبخعات السانحيؽ فى األعسال الخيخية لمجسعية مؽ مداىسات وتبخعات السانحيؽ  -2

ومقجمى األمؾال ليشتج الديادة فى تبخعات السانحيؽ ومقجمى األمؾال غيخ السدتخجمة فى األعسال الخيخية 
 لمجسعية .

 . لمجسعية مداىسات األعزاء )مقابل االشتخاك( والؾاردة فى حداب اإليخادات والسرخوفات تحجيج -3
طخح الديادة فى تبخعات السانحيؽ ومقجمى األمؾال غيخ السدتخجمة فى األعسال الخيخية لمجسعية باإلضافة  -4

فى اإليخادات بعج  إلى مداىسات األعزاء )مقابل االشتخاك( مؽ الديادة فى إيخادات العام ليشتج الديادة
أى يتبقى فقط اإليخادات مؽ األنذظة مداىسات السانحيؽ ومقجمى األمؾال واشتخاكات األعزاء استبعاد 

 .السختمفة التى تقؾم بيا الجسعية 
لعجد مؽ مداىسات السانحيؽ ومقجمى األمؾال واشتخاكات األعزاء تحجيج الديادة فى اإليخادات بعج استبعاد  -5

 ؽ خسذ سشؾات متتالية ) سمدمة زمشية (.دشؾات ال تقل عال
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اإليخادات الفعمية تحجيج الديادة فى اإليخادات الستؾقعة باستخجام أحج الشساذج اإلحرائية ومقارنتيا بالديادة فى  -6
 .نحخاف بيؽ الديادة فى اإليخادات الستؾقعة والفعميةلمحرؾل عمى اال

اإليخادات  الديادة فى بيؽ اتنحخافالاقيؼ  مجسؾع خرؼمؽ خالل تحجيج قيسة األصؾل غيخ السمسؾسة  -7
) إذا باستخجام معجل الخرؼ السعمؽ لجى البشػ السخكدى لعجد ال يقل عؽ خسذ سشؾات  والفعمية الستؾقعة

يخجع الدبب فى و ، كان ىشاك معجل خرؼ واحج أو متؾسط لسعجالت الخرؼ فى حالة تعجدىا خالل العام ( 
عساًل بسا جاء فى السعاييخ السحاسبية سؾاء السرخية أو الجولية وذلػ عؾام ال تقل عؽ خسدة أ بألسجة اتحجيج 

 14الجولى رقؼ نخفاض قيسة األصؾل " و السعيار السحاسبى " ا 10السحاسبى السرخى رقؼ وخاصة السعيار 
ؽ ولكالسجة عؽ خسذ سشؾات  تديجأال بسؼ ، وذلػ عشج تقجيخ التجفقات الشقجية لألصل والحى يحسل نفذ اال

، ( 8005مجمذ معاييخ السحاسبة الجولى ، ؛  8003)وزارة االستثسار ، يسكؽ زيادتيا مع تحجيج مبخر ذلػ 
السجة كمسا كان ذلػ أفزل لمحرؾل عمى نتيجة إحرائية أفزل مؽ ناحية  كمسا زادت ويخى الباحث أنو

 .التقجيخ 
حتياطى زيادة السال االو الجسعية األىمية األصؾل غيخ السمسؾسة بالقيسة الدابق تحجيجىا فى ميدانية  إدراج -00

 بشفذ القيسة .
إعادة قياس قيسة األصؾل غيخ السمسؾسة سشؾيًا لتحجيج مجى التغيخ الحى يظخأ عمى قيسة تمػ األصؾل سؾاء  -00

نخفاضًا ، وإعادة تدجيل األصل وفقًا لمقيسة الججيجة ، عمى أن تدجل تمػ التغيخات ارتفاعًا أو االتغيخ كان 
، ويخى الباحث أن تدجيل تمػ التغيخات ضسؽ السال االحتياطى سيؾفخ  ب اإليخادات والسرخوفاتفى حدا

لسدتخجمى القؾائؼ السالية لمجسعية وخاصة لسقجمى األمؾال والسانحيؽ معمؾمات مفيجة عؽ األصؾل غيخ 
لتمػ الؾحجة مؽ عجمو السمسؾسة والتغيخ فييا ، مسا سيداعجىؼ عمى اتخاذ قخارات رشيجة بذأن تقجيؼ التسؾيل 

زيادة قيسة األصؾل غيخ السمسؾسة فى  عمىوسيكؾن دافع إلدارة الؾحجة عمى تحقيق مخدود إيجابى يشعكذ 
 السيدانية ، ويؤدى إلى إلى زيادة مداىسات السانحيؽ ومقجمى األمؾال .

لمخبح وخاصة  خظؾات قياس قيسة األصؾل غيخ السمسؾسة فى الؾحجات غيخ اليادفةويؾضح الذكل التالى 
 مشسؾذج السقتخح :فى الجسعيات األىمية وفقًا ل
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تحجيج الديادة فى اإليخادات بعج استبعاد مداىسات السانحيؽ ومقجمى األمؾال واشتخاكات 
 ال تقل عؽ خسذ سشؾات متتالية ) سمدمة زمشية (لعجد مؽ الدشؾات  األعزاء

 

عج استبعاد مداىسات السانحيؽ ومقجمى األمؾال تحجيج الديادة فى اإليخادات الستؾقعة ب
 لكل عام مؽ أعؾام نفذ الفتخة باستخجام أحج األساليب اإلحرائية واشتخاكات األعزاء

 

مقارنة الديادة فى اإليخادات الستؾقعة بالديادة فى اإليخادات الفعمية لمحرؾل عمى االنحخاف 
 بيؽ الديادة فى اإليخادات الستؾقعة والفعمية

 

تحجيج قيسة األصؾل غيخ السمسؾسة مؽ خالل خرؼ مجسؾع قيؼ االنحخافات بيؽ الديادة فى 
اإليخادات الستؾقعة والفعمية لعجد ال يقل عؽ خسذ سشؾات باستخجام معجل الخرؼ السعمؽ 

 لجى البشػ السخكدى 

وخاصة فى قياس قيسة األصؾل غيخ السمسؾسة فى الؾحجات غيخ اليادفة لمخبح ( خظؾات 1شكل رقؼ )
 مشسؾذج السقتخحالجسعيات األىمية وفقًا ل

ولمتحقق مؽ فعالية الشسؾذج السقتخح فإنو يشبغى تظبيقو عمى الجسعيات األىمية والتى تسثل أحج أنؾاع الؾحجات      
 غيخ اليادفة لمخبح وذلػ كسايمى 

 : خامدًا : الجراسة التظبيقية
ة فى الؾحجات غيخ األصؾل غيخ السمسؾسقيسة سؾذج السقتخح لقياس تظبيق الش إلىتيجف الجراسة التظبيقية      

 ، وذلػ مؽ خالل دراسة حالة عمى إحجى الجسعيات األىمية .وخاصة فى الجسعيات األىمية اليادفة لمخبح 
 : خظؾات الجراسة التظبيقية

 تتسثل خظؾات الجراسة التظبيقية فى : 
 :  ع البياناتيجست -0
مؽ عام  عذخ سشؾات متتالية اعتباراً  ى الجسعيات األىمية لسجةلخجؾع لمقؾائؼ السالية إلحجقام الباحث باحيث       
قام الباحث  ، كساحتى وقت إعجاد الجراسة (  8007) لعجم صجور القؾائؼ السالية لعام  8006حتى عام  8007

ل إلى قيسة الستغيخ األساسى بتجسيع قيؼ الستغيخات التى يتزسشيا الشسؾذج السقتخح ، و إجخاء عجة خظؾات لمؾصؾ 
 الحى سيدتخجم فى التحميل ، وذلػ كسا يمى :

 لكل عام مؽ األعؾام العذخة .تحجيج الديادة فى اإليخادات  -
 . لكل عامتحجيج مداىسات وتبخعات السانحيؽ ومقجمى األمؾال  -
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 تحجيج ماتؼ استخجامو مؽ تبخعات السانحيؽ فى األعسال الخيخية لمجسعية لكل عام . -
 حجيج الديادة فى تبخعات السانحيؽ ومقجمى األمؾال غيخ السدتخجمة فى األعسال الخيخية لمجسعية لكل عام .ت -
 تحجيج مداىسات األعزاء )مقابل االشتخاك( لكل عام . -
بحيث يتبقى مداىسات السانحيؽ ومقجمى األمؾال واشتخاكات األعزاء تحجيج الديادة فى اإليخادات بعج استبعاد  -

 لكل عام.ادات مؽ األنذظة السختمفة التى تقؾم بيا الجسعية وذلػ فقط اإليخ 
 : تحميل البيانات -8
فى تحجيج الديادة فى اإليخادات الستؾقعة اإلحرائى جشكيد  –حيث قام الباحث باستخجام نسؾذج بؾكذ      

خالل سمدمة ت األعزاء باستخجام الديادة فى اإليخادات بعج استبعاد مداىسات السانحيؽ ومقجمى األمؾال واشتخاكا
لفاعميتو فى إيجاد القيؼ الستؾقعة ، ويخجع الدبب فى اختيار الباحث لحلػ الشسؾذج نغخًا سشؾات  00زمشية مجتيا 

 وذلػ كسايمى :لمستغيخ الدابق خالل سمدمة زمشية معيشة ، 
 جشكيد[ –بؾكذ  نسؾذج] ستخجام الدالسل الدمشيةاب التحميل

ي الكثيخ ثبتت كفاءتيا ودقة نتائجيا فأ ىحرائية التساليب والشساذج التشبؤية اإلمؽ األ وضع الباحثؾن عجداً      
يعتسج  ، و جيشكشد( - )بؾكذ نسؾذجو التي تؼ االعتساد عمييا في ىحه الجراسة  الشساذجمؽ السجاالت ومؽ تمػ 

 Box -Jenkinsشد( )جيشك -حتسالية والتي تجعى )نساذج بؾكذعمى مجسؾعة مؽ الشساذج اال الشسؾذجىحا 
models العامة  الشساذج ىحجإتعج كسا ، ( وتدتعسل في تسثيل بيانات الدمدمة الدمشية الخاصة بغاىخة معيشة

كثخ تقجمًا السيسة واأل الشساذجيجاد التؾقعات السدتقبمية لقيؼ الغاىخة في السدتقبل ضسؽ حجود معيشة وىي مؽ إل
حغيت باىتسام كبيخ ألفزميتيا في  ، وقجاعمية في العجيج مؽ الحاالت كثخ قؾة وفخخى وتعج األاأل الشساذجمؽ 

اتيا عمى ثبتت كفاءتيا ودقة نتائجيا في مجال تظبيقيا وقجر أنيا خخى وذلػ ألؤية األالتظبيق أكثخ مؽ الشساذج التشب
ية وغيخ السؾسسية (، السؾسس ، دمشية )السدتقخة والغيخ السدتقخةنؾاع وحاالت الدالسل الأالتكيف ومخونتيا لجسيع 

التشبؤ  لشساذجفزاًل عؽ أنيا ال تفتخض وجؾد نسط معيؽ في بيانات الدمدمة قبل تظبيقيا كسا ىؾ الحال بالشدبة 
 .] (Brockwell & Davis,2006) السجاليج مؽ التفريل في ىحا د ] لمس االخخى 
 جشكشد -بؾكذ  نسؾذجوفيسا يمي تؾضيح لخظؾات      

 عخف عمى الشسؾذج وتحجيج رتبتو:الخظؾة األولى: الت
 ىرتباط الحات، وتعتبخ دالة اال ستقخار الدمدمة الدمشيةاى مجى فىحه السخحمة يتؼ التحكؼ في      

Autocorrelation Function (ACF) ىالجدئ ىرتباط الحاتودالة اال Partial Autocorrelation Function 
(PACF) مقارنة ىاتيؽ الجالتيؽ  يتؼ، حيث  مدمة وتحجيج رتبة الشسؾذجؽ في تحجيج نسؾذج الديؽ أساسيتيأدات

 ىرتباط الحاتيكؾن شكمو قخيبًا ججًا مؽ شكل االالحي  ى ، واختيار الشسؾذج الشغخ  السقجرتيؽ مؽ واقع بيانات العيشة
 . ىوالجدئ

 الخظؾة الثانية: تقجيخ معالؼ الشسؾذج: 
طخيقة  يخ ىحه السعالؼ إحجى طخيقتيؽ ىساج وتدتخجم عادة لتقجتيجف ىحه السخحمة إلى تقجيخ معالؼ الشسؾذ     

 Least Squaresأو طخيقة السخبعات الرغخى  Maximum Likelihood Method اإلمكان األعغؼ
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Method  نحخافات أو األخظاء أقل ما سعالؼ التي تجعل مجسؾع مخبعات االوفي الظخيقتيؽ يتؼ تقجيخ مقجرات ال
، حيث  األولىجشكشد الظخيقة  –بؾكذ نسؾذج ، ويدتخجم ى التؾزيع طبيعالبيانات تتبع  كؽ وذلػ بافتخاض أنيس
فسؽ األفزل استخجام طخيقة ، لحا إذا كانت الدمدمة السجروسة مدتقخة وخاصة نتائج جيجة  ىن ىحه الظخيقة تعظإ

 .اإلمكان األعغؼ
 السخحمة الثالثة:  فحص الشسؾذج:

أكج مؽ أن الشسؾذج الحي تؼ اختياره مظابق لبعض االختبارات اإلحرائية ومؽ تيجف ىحه السخحمة إلى الت     
 .tاالختبار السدتخجم مع طخيقة السخبعات الرغخى مثل اختبار  ؾوى اختبار معالؼ الشسؾذج ،أىؼ ىحه االختبارات

 السخحمة الخابعة: مخحمة التشبؤ:
وقبل تقجيخ  ، متشبؤ بقيؼ الستغيخات العذؾائيلام ما سبق السخحمة األخيخة حيث يتؼ استخج ىتعج ىحه السخحمة ى     

مداىسات السانحيؽ ومقجمى بعج استبعاد  اتنساذج التشبؤ بالستغيخ الخاص بعيشة البحث و ىؾ الديادة فى اإليخاد
يق ستقخار(  الدمدمة  ليحا الستغيخ وذلػ عؽ طخ ا) ، سؾف يتؼ التأكج أواًل مؽ سكؾن األمؾال واشتخاكات األعزاء 

، حيث يتؼ رفض الفخض العجمي القائل بعجم سكؾن الدمدمة الدمشية إذا كان  Dickey-Fullerتظبيق اختبار 
ة إما وتعتبخ الدمدمة الدمشية غيخ ساكش% 73والعكذ صحيح وذلػ بجرجة ثقة  0,03مدتؾى السعشؾية أقل مؽ 

 . فى كمييسااالتجاه العام أو التبايؽ أو  ىف
 يؾضح أىؼ نتائج االختبار لمستغيخات:وفيسا يمي ججول      

 Dickey - Fuller( نتائج تظبيق اختبار 1)رقؼ ججول 

 اسؼ الستغيخ
 لو الستغيخ بعج أخح الفخق األ

 P.Value قيؼ االختبار
مداىسات السانحيؽ بعج استبعاد  اتالديادة فى اإليخاد

 z ومقجمى األمؾال واشتخاكات األعزاء 
4,11 0,000 

مدراىسات السرانحيؽ ومقرجمى بعرج اسرتبعاد  اتالديرادة فرى اإليرخادبالشدبة لستغيرخ  أنوؽ الججول الدابق يتزح م     
 .مبياناتلول األن استقخار وسكؾن الدمدمة تؼ بعج أخح الفخق إف،  z األمؾال واشتخاكات األعزاء 

مدرراىسات السررانحيؽ بعررج اسررتبعاد  اتالدمشيررة لمستغيررخ الخرراص بالديررادة فررى اإليررخاد ةدررمالدموبعررج أن تررؼ تدرركيؽ      
 ىرتبراط الرحاتذج التشبرؤ وذلرػ بتحجيرج دالرة اال، سؾف يقؾم الباحث بتقجيخ نسؾ ومقجمى األمؾال واشتخاكات األعزاء 

(ACFوكررحلػ دالررة اال )ى الجدئرر ىرتبرراط الررحات(PACF معتسررجًا فرري ذلررػ عمررى سمدررمة زمشيررة ليررحه الستغيررخات تررؼ )
لدرشؾية التري تظرخأ عمرى الستغيرخ، سكؽ دراسة التغيرخات اي، وذلػ حتى  Dickey-Fullerتدكيشيا مؽ خالل اختبار 

 الستغيخ. االتشبؤ بيحسكؽ ي، وبالتالي  تالشى تأثيخ بعض القيؼ الذاذةو 

 قبل وبعج التدكيؽ تؼ تقجيخ معمسات الشسؾذج الخاصة بكل متغيخ كسا يمي: غيخبعج رسؼ الدمدمة الدمشية لمست     
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لمتعرررخف عمرررى  وذلرررػ ( 0) شررركل لمبيانرررات الفعميرررة لمغررراىخة محرررل االىتسرررام خرررالل الررردمؽ  ىلخسرررؼ البيرررانا يرررتؼ :أواًل 
مرؽ عجمررو ، أو عرجم ثبرات التبررايؽ ، أو  Trend الخررائص السسيردة لمدمدرمة الدمشيررة مرؽ حيرث وجررؾد اتجراه عرام

 ىأي أن الخسرؼ البيران ، لعسميرةضسؽ الدمدمة أو غيخ ذلػ مؽ السذراكل ا  Outliers وجؾد قيؼ مفقؾدة أو قيؼ شاذة
 . إلى التعخف عمى أسباب عجم االستقخار إن وجج لمدمدمة يؤدى

 

 

 

 

 

 

 

 بعج استبعاد مداىسات السانحيؽ ات( بيانات الدمدة الدمشية لستغيخ الديادة فى اإليخاد2)رقؼ شكل 
 األعزاءواشتخكات ومقجمى األمؾال 

 ايج متخدد عشج الشياية.د ة غيخ مدتقخة مع تالدمدة الدمشي نأ( 8) رقؼالحع مؽ شكل يو 

كسررا ول األخررح الفررخق أكشت بعررج ة سررمفررإن الدمدرر  ((0)رقررؼ جررجول )  Dickey-Fullerبشرراء عمرري اختبررار 
  . مدمدمةلثخ االتجاه العام أ ىختفا( حيث 1) رقؼىؾ مؾضح بذكل 

 

 

 

 

 

 
 

مداىسات السانحيؽ بعج استبعاد  ات( بيانات الدمدة الدمشية لستغيخ الديادة فى اإليخاد3)رقؼ شكل 
 ولاأل أخح الفخق  بعجومقجمى األمؾال واشتخاكات األعزاء 
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 (  3) ،( 2كسا ىؾ مؾضح بالذكميؽ ) PACFىالجدئ ىرتباط الحاتاالو  ACF ىمؽ دالة االرتباط الحات كلخسؼ وب

 

 

 

 

 

 

 

 

مداىسات السانحيؽ بعج استبعاد  اتلستغيخ الديادة فى اإليخاد  ACF( دالة االرتباط الحاتي 4)رقؼ شكل 
 ولومقجمى األمؾال واشتخاكات األعزاء بعج التدكيؽ بأخح الفخق األ 

 

 

 

 

 

 

 
 

مداىسات السانحيؽ بعج استبعاد  اتلستغيخ الديادة فى اإليخاد PACF ىالجدئ ى( دالة االرتباط الحات5)رقؼ شكل 
 خق االولبعج التدكيؽ بأخح الفومقجمى األمؾال واشتخاكات األعزاء 

 ىالجدئررر ىرتبررراط الرررحاتودالرررة اال ىسرررأبذررركل تتشررراقص و تشقظرررع   ACFن  دالرررة االرتبررراط الرررحاتي أ يتزرررح
PACF وبالترررالي يسكرررؽ تؾصررريف الدمدرررمة الخاصرررة بيرررحا الستغيرررخ بأنيرررا تتبرررع نسرررؾذج  تشقظرررع بعرررج الفجرررؾة الثانيرررة ،

ARIMA (2,1,0) ي: ، وبالتالي يكؾن الشسؾذج الخاص بيحا الستغيخ كسا يم 
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21 1.001-1.062   tttz                                    (0) 

 حيث كانت نتائج الشسؾذج كالتالي 

Final Estimates of Parameters 

Type Coef SE Coef T-Value P-Value 

AR   1 -1.062 0.239 -4.44 0.003 

AR   2 -1.001 0.312 -3.21 0.015 

 قيؼ الحع أنيالسخفقة لمشسؾذج اإلصجار الثامؽ عذخ  Minitabاإلحرائى  مجالبخناعمى مخخجات  بشاءً       
P-Value  األخظاء  نبأ ىالفخض العجمبسا يعشى قبؾل  0,03 مؽ ختبار السعشؾية أقل دائساً ال لجسيع السعالؼ

 . وىحا يذيخ إلى جؾدة الشسؾذج السقتخح ومالئستو لتسثيل البيانات،  يةعذؾائ

 : التشبؤ بالستغيخ استخجام الشسؾذج في

مداىسات السانحيؽ ومقجمى األمؾال ستبعاد ابعج  اتمديادة فى اإليخادلفيسا يمي ججول بالقيؼ الستؾقعة      
ذلػ و ،  نحخافاتاالتمػ ومجسؾع  الفعمىو  الستؾقعاالنحخاف بيؽ يؼ الفعمية و الق ىضافة إلباإلواشتخاكات األعزاء 

 .ذج الدابقسؾ التشبؤ بيا باستخجام الش ىعم ءً ابش
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 التشبؤ بالستغيخ ( 2)رقؼ  ججول

 الدشة
بعج  القيؼ الفعمية

 الفخق األول
القيؼ السقجرة 

 بالشسؾذج
 االنحخاف

ولأال يسكؽ التشبؤ لؾجؾد فخق  7116,852- 8007  

8000 06047,718 06058,763 1,038450 

8000 21055,081 21060,102 2,870 

8008 40534,204 018281,350 50445,04 

8001 85246,453 15657,450 00200 

8002 021406,058 828000,206 76201,13 

8003 84733,030 848,181 -84478,6 

8004 18080,671 87511,010 -8165,54 

8005 066420,817 811627,260 23807.82 

8006 28080,006 44785,880 82604,80 

 880281,5215 نحخافاتمجسؾع اال

 

 :  يج قيسة األصؾل غيخ السمسؾسة لمجسعية األىميةتحج

صرؾل غيرخ األالترجفق الشقرجى مرؽ سثرل قيسرة ييرة الفعم الستؾقعرة ولديرادة فرى اإليرخادات اؽ نحخاف بياال نغخًا ألن     
قرريؼ  خرررؼ مجسررؾعمررؽ خررالل  فتررخةلكررل سمسؾسررة الصررؾل غيررخ ألاقيسررة يسكررؽ حدرراب إنررو ف، خررالل العررام السمسؾسررة 

وقرج ،  باسرتخجام معرجل الخررؼ السعمرؽ لرجى البشرػ السخكردى و الفعميرة بيؽ الديادة فى اإليخادات الستؾقعة  اتنحخافاال
حيرررث بمرررغ  ) 8006قرررام الباحرررث باسرررتخجام متؾسرررط لسعرررجالت الخررررؼ السعمشرررة لرررجى البشرررػ السخكررردى خرررالل عرررام  

 065830,52تبمرغ  8006 غيرخ السمسؾسرة فرى نيايرة عرام، وعمى ذلػ فإن قيسرة األصرؾل  ( %06,83متؾسظيا 
 .جشيو 

جشيرررو  8515137وبسقارنرررة قيسرررة األصرررؾل غيرررخ السمسؾسرررة بقيسرررة أصرررؾل الجسعيرررة األىميرررة ككرررل والترررى تبمرررغ      
% ، وبرررالخجؾع إلرررى إرشرررادات اإلتحررراد 4,6يتزرررح أن ندررربة األصرررؾل غيرررخ السمسؾسرررة إلرررى إجسرررالى األصرررؾل تبمرررغ 

% مرؽ قيسرة األصرؾل 1-0أىسية إذا كانت قيسترو تسثرل مرؽ  يعج ذاألصل الجولى لمسحاسبيؽ والتى أشارت إلى أن ا
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(Bellandi, 2018 ومررؽ ثررؼ فررإن قيسررة األصررؾل غيررخ السمسؾسررة الشاتجررة تعررج ذات أىسيررة ندرربية ومررؽ ثررؼ يجررب ، )
     . القيسةحتياطى بشفذ زيادة السال االو القيسة فى ميدانية الجسعية األىمية تمػ ب ياإدراج

قررج جرراءت سررمبية ، وذلررػ  8004،  8003نحخافررات لعررامى ل االنحخافررات الدررابقة أن االمررؽ خررالكسررا يالحررع      
فرإن الديرادة  ومرؽ ثرؼ،  8002بذكل كبيخ عرؽ عرام  8003عام نغخًا النخفاض الديادة فى اإليخادات الفعمية خالل 

الديرررادة فرررى نخفررراض فرررى ولكرررؽ بشدررربة أكبرررخ مرررؽ االأيزرررًا  نخفزرررتا  8003خرررالل عرررام فرررى اإليرررخادات الستؾقعرررة 
رتفرراع الديررادة فررى وعمررى الررخغؼ مررؽ ا، نحررخاف برريؽ الفعمررى والستؾقررع جرراء سررالبًا وبالتررالى فررإن االاإليررخادات الفعميررة 

 إلررىالدرربب فررى  ذلررػ يخجررع و ، أيزررًا نحررخاف برريؽ الفعمررى والستؾقررع جرراء سررالبًا إن االإال  8004اإليررخادات فررى عررام 
، وىرؾ مرا يؤكرج  8004،  8003خرالل عرامى ة ومؽ ثؼ فرى قيستيرا نخفاض التجفق الشقجى لألصؾل غيخ السمسؾسا

 .ألصؾل غيخ السمسؾسة التجفق الشقجى لالديادة فى اإليخادات بالتغيخ فى عمى ارتباط 

  ى : تلتحميل الدابق لمستغيخات يتزح اآلمؽ ا:  التعميق عمي الشتائج          

جشكيررد فرري تقررجيخ قيسررة الديررادة فررى  -بررؾكذ نسررؾذج سررتخجاماسرراد عمرري نسرراذج الدالسررل الدمشيررة بيسكررؽ االعت -0
 .األعزاءاشتخاكات و ومقجمى األمؾال بعج استبعاد مداىسات السانحيؽ  اتاإليخاد

مدرررراىسات السررررانحيؽ ومقررررجمى األمررررؾال بعررررج اسررررتبعاد  اتالديررررادة فررررى اإليررررخادن أاتزررررح مررررؽ التحميررررل الدررررابق  -8
الفخق برر حرررائياً إسمسؾسررة و الررحي ترؼ التعبيررخ عشررو ال خغيررصررؾل تعررؾد لمتغيررخ فرري قيسرة األواشرتخاكات األعزرراء 

 الفعمي و السقجر. افنحخ االبيؽ 

مداىسات السانحيؽ ومقجمى األمؾال بعج استبعاد  اتالديادة فى اإليخادن أاتزح مؽ التحميل الدابق  -1
ثؼ  دبقويسمسؾسة لمعام الدابق و العام الحي الغيخ صؾل قيسة التغيخ في األتتأثخ بواشتخاكات األعزاء 

رتباط الحاتى الجدئى والتى تشقظع بعج ، وقج اتزح ذلػ مؽ خالل دالة اال بعج الفتخة الدمشية ؽذلػ م ىيتالش
األصؾل غيخ السمسؾسة وتأثيخىا عمى قيسة الديادة فى قيسة وىؾ ما يؤكج عمى أىسية قياس ،  الفجؾة الثانية

 .اإليخادات

غيرررخ صرررؾل لأل قيسرررة الترررجفق الشقرررجىتؾقرررع و الفعمررري فررري تقرررجيخ نحرررخاف بررريؽ السيسكرررؽ االعتسررراد عمررري قررريؼ اال  -2
 .خالل العام سمسؾسةال

الفخض الثانى القائل بأنو " يعج الشسؾذج السقتخح صحة قبؾل ب وفى ضؾء الشتائج الدابقة فإنو يسكؽ القؾل     
ىمية فعااًل فى تقجيخ خاصة فى الجسعيات األفى الؾحجات غيخ اليادفة لمخبح و  األصؾل غيخ السمسؾسةقيسة لقياس 

 قيسة تمػ األصؾل " ، حيث تؼ مؽ خالل الشسؾذج تقجيخ قيسة األصؾل غيخ السمسؾسة فى الجسعيات األىمية .

، وىؾ ما يتفق مؽ نغخيات القياس السحاسبي لقياس ومؽ ثؼ يسكؽ القؾل بتحقق اليجف الخئيدى لمجراسة    
اإليخادات عؽ السرخوفات ، وحداب التغيخ فى قيسة  قيسة األصؾل غيخ السمسؾسة عؽ طخيق رسسمة فائض

 ىحه األصؾل سشؾيًا.
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 أمخيؽ أساسييؽ وىسا :إال أنو يجب مالحغة   

أن الشتيجة الدابقة التى تؼ التؾصل إلييا مؽ خالل الجراسة التظبيقية يرعب مقارنتيا بالجراسات الدابقة نغخًا  -0
خ السمسؾسة فى الؾحجات غيخ اليادفة ياألصؾل غقيسة لقياس ت الدابقة لشسؾذج لعجم تقجيؼ أيًا مؽ الجراسا

وخاصة فى الجسعيات األىمية ، وبالتالى ال يسكؽ مقارنة الشتائج التى تؼ التؾصل إلييا مؽ خالل الجراسة 
 التظبيقية بشتائج أى دراسة مؽ الجراسات الدابقة األخخى.

الجسعيات األىمية بذكل عام  خ السمسؾسة عمىاألصؾل غيقيسة أنو يسكؽ تظبيق الشسؾذج السقتخح لقياس  -8
السحاسبية ال تختمف بيؽ الجسعيات األىمية وبعزيا البعض ، وبالتالى فإن ما يسكؽ ن السعالجة حيث إ

 تظبيقو عمى إحجى الجسعيات يسكؽ تظبيقو عمى باقى الجسعيات .
 : الخالصة والشتائج والتؾصيات والتؾجيات البحثية السدتقبمية

الشسؾ الستدارع فى تكشؾلؾجيا السعمؾمات وعيؾر عرخ السعخفة إلى تغييخ ىيكل األصؾل فى السشذآت  أدى     
، فبعج أن كان لألصؾل السمسؾسة اليج العميا فى السشذآت عيخت األصؾل غيخ السمسؾسة ، والتى تجاوزت قيستيا 

يؽ إلى وضع نساذج لتقجيخ قيسة تمػ فى بعض الذخكات أضعاف القيسة الجفتخية ، وىؾ ما دفع العجيج مؽ الباحث
األصؾل فى الؾحجات اليادفة لمخبح إال أن ذلػ لؼ يستج نحؾ الؾحجات غيخ اليادفة لمخبح ، ونغخًا لعجم قياس قيسة 

ى الؾحجات غيخ اليادفة لمخبح فإن السعمؾمات السقجمة لسدتخجمى القؾائؼ السالية ستكؾن غيخ تمػ األصؾل ف
تالى عمى قخاراتيؼ ، فتقجيؼ معمؾمات عؽ األصؾل غيخ السمسؾسة فى الؾحجات غيخ مكتسمة مسا سيشعكذ بال

اليادفة لمخبح وبخاصة فى الجسعيات األىمية سيسكؽ مقجمى األمؾال مؽ اتخاذ قخارات رشيجة بذأن تقجيؼ التسؾيل 
السمسؾسة فى  األصؾل غيخقيسة مؽ عجمو لتمػ الؾحجات ، لحا فقج ىجفت الجراسة إلى تقجيؼ نسؾذج لقياس 

 الؾحجات غيخ اليادفة لمخبح وخاصة فى الجسعيات األىمية .
ولتحقيق ذلػ اليجف فقج تؼ تقديؼ الجراسة إلى أربعة أجداء رئيدية ، حيث تشاول الجدء األول الجراسات      

يخ السمسؾسة تشاول القدؼ األول الجراسات التى تعخضت لألصؾل غ يؽ رئيدييؽسقدالدابقة والتى تؼ تقديسيا إلى 
فى الؾحجات غيخ اليادفة لمخبح بذكل عام ، أما القدؼ الثانى مؽ الجراسات فقج تشاول األصؾل غيخ السمسؾسة فى 
األنؾاع السختمفة لمؾحجات غيخ اليادفة لمخبح ، وقج تؼ تقديؼ الجراسات فى ىحا القدؼ إلى أربعة مجاالت تعخض 

الؾحجات ذات  والجامعات أنؾاع الؾحجات غيخ اليادفة لمخبح مثل كل مجال مشيا لألصؾل غيخ السمسؾسة فى أحج 
لجدء الثانى مؽ الجراسة فقج ، أما اقؾمى السدتؾى ال واألصؾل غيخ السمسؾسة عمىالسشافع العامة واألنجية الخياضية 

ات اليادفة لشساذج قياس قيسة األصؾل غيخ السمسؾسة فى الؾحجالجدء الثالث  تعخض ، بيشساتشاول فخوض الجراسة 
األصؾل غيخ السمسؾسة فى الؾحجات غيخ اليادفة قيسة لشسؾذج السقتخح لقياس لمخبح ، أما الجدء الخابع فتشاول ا

مجراسة التظبيقية والتى تؼ خالليا تظبيق ل الخامذالجدء  تعخض، وأخيخًا لمخبح وخاصة فى الجسعيات األىمية 
 الشسؾذج السقتخح عمى إحجى الجسعيات األىمية .

 وقج أعيخت نتائج الجراسة مايمى : 

أسفخت نتائج الجراسات الدابقة وعخض نساذج قياس قيسة األصؾل غيخ السمسؾسة فى الؾحجات اليادفة لمخبح  -0
األصؾل غيخ السمسؾسة فى قيسة تعج الشساذج الحالية لقياس " بأنو الفخض األول القائل صحة قبؾل عؽ 
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بذكل عام وفى الجسعيات األىمية  يقيا فى الؾحجات غيخ اليادفة لمخبحالؾحجات اليادفة لمخبح قاصخة نحؾ تظب
 .بذكل خاص " 

فى حجود ما اضظمع الؾحجات غيخ اليادفة لمخبح ) تعخضت لألصؾل غيخ السمسؾسة فىلؼ تقجم الجراسات التى  -8
خاصة فى و ل غيخ السمسؾسة فى تمػ الؾحجات األصؾ قيسة نسؾذجًا يرمح الستخجامو فى قياس عميو الباحث( 

 لجسعيات األىمية ، وإنسا اكتفت بتقجيؼ مؤشخات إلدارة تمػ األصؾل .ا
األصؾل غيخ السمسؾسة فى الؾحجات غيخ اليادفة لمخبح قيسة تتسثل خظؾات تظبيق الشسؾذج السقتخح لقياس  -1

 اآلتى : فى وخاصة فى الجسعيات األىمية 
 خالل العام .تحجيج الديادة فى اإليخادات  -
 .لمجسعيةسات وتبخعات السانحيؽ ومقجمى األمؾال والؾاردة فى حداب اإليخادات والسرخوفات تحجيج مداى -
 .نحيؽ فى األعسال الخيخية لمجسعيةتحجيج ماتؼ استخجامو مؽ تبخعات السا -
استبعاد ماتؼ استخجامو مؽ تبخعات السانحيؽ فى األعسال الخيخية لمجسعية مؽ مداىسات وتبخعات السانحيؽ  -

مؾال ليشتج الديادة فى تبخعات السانحيؽ ومقجمى األمؾال غيخ السدتخجمة فى األعسال الخيخية ومقجمى األ
 لمجسعية .

 .لمجسعيةتحجيج مداىسات األعزاء )مقابل االشتخاك( والؾاردة فى حداب اإليخادات والسرخوفات  -
يخية لمجسعية باإلضافة إلى طخح الديادة فى تبخعات السانحيؽ ومقجمى األمؾال غيخ السدتخجمة فى األعسال الخ -

مداىسات األعزاء )مقابل االشتخاك( مؽ الديادة فى إيخادات العام ليشتج الديادة فى اإليخادات بعج استبعاد 
 .مداىسات السانحيؽ ومقجمى األمؾال واشتخاكات األعزاء 

لعجد مؽ ات األعزاء مداىسات السانحيؽ ومقجمى األمؾال واشتخاكتحجيج الديادة فى اإليخادات بعج استبعاد  -
 الدشؾات ال تقل عؽ خسذ سشؾات متتالية ) سمدمة زمشية (.

اإليخادات الفعمية الديادة فى ب ومقارنتياباستخجام أحج الشساذج اإلحرائية اإليخادات الستؾقعة الديادة فى تحجيج  -
 .والفعمية اإليخادات الستؾقعةالديادة فى نحخاف بيؽ اال لمحرؾل عمى

اإليخادات الستؾقعة الديادة فى نحخافات بيؽ االقيؼ مؽ خالل خرؼ مجسؾع صؾل غيخ السمسؾسة تحجيج قيسة األ -
) إذا كان ىشاك  لعجد ال يقل عؽ خسذ سشؾات باستخجام معجل الخرؼ السعمؽ لجى البشػ السخكدى والفعمية 

 .معجل خرؼ واحج أو متؾسط لسعجالت الخرؼ فى حالة تعجدىا خالل العام (
حتياطى زيادة السال االو ل غيخ السمسؾسة بالقيسة الدابق تحجيجىا فى ميدانية الجسعية األىمية األصؾ  إدراج -

 بشفذ القيسة .
أ عمى قيسة تمػ األصؾل سؾاء إعادة قياس قيسة األصؾل غيخ السمسؾسة سشؾيًا لتحجيج مجى التغيخ الحى يظخ  -

فى الججيجة ، عمى أن تدجل تمػ التغيخات  نخفاضًا ، وإعادة تدجيل األصل وفقًا لمقيسةكان ارتفاعًا أو ا
 .حداب اإليخادات والسرخوفات

 :نتائج الجراسة التظبيقية أعيخت  -2
تتأثخ بعج استبعاد مداىسات السانحيؽ ومقجمى األمؾال واشتخاكات األعزاء  اتالديادة فى اإليخادن أ -

بعج الفتخة  ؽذلػ م ىثؼ يتالش ويدبقسمسؾسة لمعام الدابق و العام الحي الصؾل غيخ بقيسة التغيخ في األ
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سا يؤكج عمى أىسية قياس قيسة األصؾل غيخ السمسؾسة وتأثيخىا عمى قيسة الديادة فى م،  الدمشية
 .اإليخادات

فى  األصؾل غيخ السمسؾسةقيسة الفخض الثانى القائل بأنو " يعج الشسؾذج السقتخح لقياس صحة قبؾل  -
 جسعيات األىمية فعااًل فى تقجيخ قيسة تمػ األصؾل " .خاصة فى الالؾحجات غيخ اليادفة لمخبح و 

 :  فى ضؾء الشتائج الدابق يؾصى الباحث باألتى     

حاسبية أن تقؾم لجشة معاييخ السحاسبة السرخية وكحلػ مجمذ معاييخ السحاسبة الجولية بتعجيل السعاييخ الس  -0
 التالى :السرخية والجولية ، وذلػ عمى الشحؾ 

 بحيثالؾحجات تمػ عالقة بالؾحجات غيخ اليادفة لمخبح جدءًا خاصًا ب يار محاسبى ذىل معأن يتزسؽ ك -
أو يتزسؽ السعالجة السحاسبية لمسعامالت التى تتؼ فى الؾحجات غيخ اليادفة لمخبح وتجخل فى نظاق السعيار ، 

صة ، وبالتالى ن لتمػ الؾحجات طبيعة خاحيث إمؾحجات غيخ اليادفة لمخبح ل مدتقلمعيار  تخريصأن يتؼ 
عمى الؾحجات غيخ اليادفة لمخبح ، وذلػ عمى فإن ما يشظبق عمى الؾحجات اليادفة لمخبح ال يشظبق بالزخورة 

، وخاصة بعج تؾقف معيارًا خاصًا بالؾحجات غيخ اليادفة لمخبح  أفخدتالتى و غخار معاييخ السحاسبة األمخيكية 
 & IASBجولى ومجمذ معاييخ السحاسبة السالية األمخيكى السذخوع السذتخك بيؽ مجمذ معاييخ السحاسبة ال

FASB . والحى كان يتزسؽ جدءًا خاصًا بالؾحجات غيخ اليادفة لمخبح 
مؽ خالل تعجيل تعخيف األصل وشخوط االعتخاف لجة داخميًا أن يتؼ االعتخاف باألصؾل غيخ السمسؾسة السؾ  -

يا تسثل قيسة كبيخة مؽ قيسة الؾحجات التى نذأت حيث ال يجؾز أن تبقى غيخ معتخف بيا عمى الخغؼ مؽ أن
 فييا .

"  81األصؾل غيخ السمسؾسة وإدراجو ضسؽ السعيار السحاسبى السرخى رقؼ قيسة تبشى الشسؾذج السقتخح لقياس  -
كشسؾذج لقياس سؼ والحى يحسل نفذ اال 16الجولى رقؼ األصؾل غيخ السمسؾسة " ، السعيار السحاسبى 

تبشى الشسؾذج ، وكحلػ ة فى الؾحجات غيخ اليادفة لمخبح وخاصة فى الجسعيات األىمية األصؾل غيخ السمسؾس
نخفاض قيسة األصؾل " ، السعيار السحاسبى الجولى رقؼ " ا 10سعيار السحاسبى السرخى رقؼ الالسقتخح ضسؽ 

فى جدء نخفاض قيسة األصؾل غيخ السمسؾسة ، وذلػ ل نفذ االسؼ ، وذلػ فيسا يتعمق باوالحى يحس 14
 .، أو فى معيار مدتقل لمؾحجات غيخ اليادفة لمخبح داخل تمػ السعاييخخاص بالؾحجات غيخ اليادفة لمخبح 

جتساعى بتبشى الشسؾذج السقتخح وإلدام الجسعيات بتظبيقو بعج عقج دورات تجريبية أن تقؾم وزارة التزامؽ اال  -8
بح القؾائؼ السالية لتمػ الؾحجات معبخة بأقخب ما لمسحاسبيؽ فى تمػ الجسعيات عمى الشسؾذج السقتخح حتى تر

يكؾن لمؾاقع االقترادى لمؾحجة ، ومؽ ثؼ تؾفيخ معمؾمات مفيجة لمسانحيؽ ومقجمى األمؾال تداعجىؼ فى اتخاذ 
 قخاراتيؼ بذأن مشح التسؾيل لتمػ الؾحجات مؽ عجمو .

 : كسا يؾصى الباحث الباحثيؽ بإجخاء السديج مؽ الجراسات عؽ تقجيؼ

 فى الؾحجات الحكؾمية . مقتخح لقياس قيسة األصؾل غيخ السمسؾسةمحاسبى نسؾذج  -0
ة وخاصة بالشدبة لمشاشئيؽ ، فى األنجية الخياضي مقتخح لقياس قيسة األصؾل غيخ السمسؾسةمحاسبى نسؾذج  -8

و القيسة العقج أ محجدة مؽ خاللن قيسة األصؾل غيخ السمسؾسة بالشدبة لالعبيؽ الستعاقج معيؼ تكؾن حيث إ
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ن فميذ ليؼ قيسة سؾقية أو قيسة تعاقجية يسكؽ االعتساد فى تحجيج قيسة األصؾل غيخ أما الشاشئؾ ، الدؾقية 
 السمسؾسة بالشدبة ليؼ .

 .فى الجامعات السرخية  مقتخح لقياس قيسة األصؾل غيخ السمسؾسةمحاسبى نسؾذج  -1
 السدتؾى القؾمى لجعؼ التشافدية الجولية .عمى  مقتخح لقياس قيسة األصؾل غيخ السمسؾسةمحاسبى نسؾذج  -2
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