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االشخاصشركاتمالبرأسكحصةالفرديالبشريالفكريالمالرأس

مالك حسین الحافظ
كلیة المنصور الجامعة

: المستخلص 

رأس المال الفكري الذي عّده اغلى موجودات ا) Ralph Stayer(بھ الیوم الى ما اسماه 
استقطابھا وتوجیھھا للمشاركة بقیادة العملیة االنتاجیة في شركات االشخاص بعد تقییم رأسمالھا البشري الفردي وعلى 

.االشخاص من المشاركة بالعمل الى المشاركة برأس المال
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:المقدمھ

ویبتكرویبدعیتطورفاصبحالھائلھالقدراتتلكتعالىاهللامنحھحینالمخلوقاتبینمتمیزهمكانھنسانياالللفكر
تمیزعصرالىوصلتحتىتزایدفيوالمجتمعاتاالفرادلدىالمعرفيالتراكمنتیجةومازالتالبشریھفتقدمت

) المعرفھعلىقائماقتصاد(الدولمنالعدیدصادیاتاقتعلىانعكستمتجددهفكریھلمنظوراتوفقاوالتسارعبالحماس
والخبراتوالمھاراتوالقدراتالمواھبوتوظیفواستقطابالبشریھامكاناتھااستثماركیفیةعرفتالتيالدولتلك

ھاواقتصادیاتمعارفھافيكبیرهفجوهولدتبحیثالحدودعبرالخالقھالمتمیزهواالفكارالمعارفتلكعلىالحاصلھ
ذلكتجسدوقدالتقلیدیھومواردھاثرواتھاعلىتعتمدالزالتالتيتلكوبینلدیھااالقتصادیھالوحداتمستوىعلى
اصبحالذيالبشريالفكرلعصرالحقیقیھاالنتقالھانھا) ...الدفتریھ/ السوقیھالقیمھمعیار(السوقیھاسھمھاقیمفي

وانماعامبشكلالعاملھالقوىلیسوتأھیلوتدریبواالعدادوالتخطیطللتقدمالحاكموالعنصروغایتھاالتنمیھھدف
قدراتھامساحةلزیادةوانماوانتاجیتھاكفائتھالزیادةلیسوامكاناتھابقدراتھاالمتمیزهالمفكرهالفئھتلكعلىالتركیز

المستویاتاعلىاساسوعلىالمتطورهیلوالتاھالتدریبومراكزالعلميالبحثمراكزففتحتواالبتكاریھاالبداعیھ
لھاصناعھوالفكريالبشريالمالراسمفھومواصبحبلالنجاحمستلزماتلھاوھیأتاالستشاریھالمكاتبوشجعت
فياثباتھاینبغياستثماراتوجعلھابھاباألعالنالتحولبدأحیثالكمیھوانماالوصفیھلیسومقاییسھامقوماتھا

ملموسھغیراصولبشكلاالقتصادیھللوحداتالمالیھالمراكزفيعنھاواالبالغوالتقریرواالفصاحاسبیھالمحالدفاتر
وھذالالفرادالفكريالمالبراسالمشاركھخاللمنالنقدياوالعینيالماليالمالراسمثلمثلھرأسمالبشكلاو

مالراسفيكحصھالبشريالماللراسالمحاسبیھاآتواالجرالتقییمعملیةوضعویحاولالبحثھذاالیھمایسعى
.الخصوصوجھعلىاالشخاصشركات

االطار العام للبحث

:مشكلة البحث/ اوآل 

:تكمن مشكلة البحث في

: على المستوى النظري_1
البشري انصبت على

شركات االشخاص التي تتالئم سماتھا مع طبیعھ ھذا النوع من ر
.بالعمل فقط

فالمشكلھ تتفرع الى شقین االول ینصب في كیفیة تقییم الفكر البشري الفردي وتحویلھ : اما على المستوى التطبیقي_ 2
.الى حصھ مالیھ لتشارك في راس مال شركات االشخاص

والثانیھ في مدى اعتراف المحاسبین بعملیة الت
.المال البشري واقتراح القیود المحاسبیھ المالئمھ لھا
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ھدف البحث/ ثانیآ 

یھدف البحث الى التوصل الى

1_)
 (

2_
.رؤؤس االموال المادیھ عند القناعھ بمشاركھ راس المال البشري الفردي كحصھ في راس  مال شركات االشخاص

3_)entry(
)disclosure()

accounting reports(

:البحثاھمیة/ ثالثآ

العملياو) الفكريالمالرأس(الفكريالمستوىعلىكانتاناكادیمیھمحاولھھكونفيالبحثھذااھمیھتكمن
البشريالمالراسبربطوذلكالشركاتمنالنوعھذابمثلالمتمثلھالمعرفھاقتصادیاتیخدم) المحاسبیھاألجراآت(

منللعدیداجتھاداتوطرح. ھافیمالیھحصھوجعلھ) عینیھاونقدیھ(االشخاصشركاتمالبرأستقییمھبعدالفردي
التنویعوتشجیعالمالیھالقوائمفيعنھواالفصاحالشركھمالراسفيكحصھلتثبیتھالمحاسبیھالمعالجھطرق

واتخاذالتخطیطفيالمتمیزینمنالنوعھذابمشاركة) فكریھكمحفظھ(االقتصادیھالوحداتاداراتمجالسفيالفكري
.القرارات

:البحثرضیاتف/ رابعآ

بشكلوالبشريعامبشكلالفكريالمالرأسلمفھومكافيوضوحعدمھنالكبأنمفادھاالتياالولىالفرضیھ-
.المحاسبیھالتقاریرفيعنھواالفصاحاقرارهدونحالالمحاسبونلدىخاص

.الفرديالبشريالمالورأساالشخاصشركاتوخصائصسماتبینایجابیھعالقةفھناكالثانیھالفرضیھ-
شركاتفيمالیھحصةجعلھعلىالفرديالبشريالمالرأستقییمالثرامكانیةفھناكالثالثھالفرضیھ-

.االشخاص

: البحثمنھج/ خامسآ

منتمالبحثتطلبھامجردهافكارالباحثطرحبموجبھتمالذياالستنباطيالمنھجعلىالبحثاعتمد
.وصیاتوالتالنتائج
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الفكريالمالرأسومنظومةالمعرفھ: االولالمبحث

:المعرفھمفھوم/ اوآل

القدرهاالقتصادیھللوحداتاعطىھاماعامآلھناكاناالخیرهاالونھفيالفكريالمالرأسبدراسةالمھتمونوجد
الیومیعرفبماعنھاومانتجالمعرفھھوالعاملھذاالتنافسیھالقدرهامتالكوفيوالنمووالتطوراالستمرارعلى

الدولاقتصادیاتعلىالتاثیرذاتالمعرفیھالمؤسساتلعصرالحقیقھالثورهالمعرفھتعدلذاالفكريالمالبراس
فیھاانعدمتمعرفیھموسساتالىواالنتاجیھباالنتاجاالھتماممجردمنتحولتالتىواالفراداالقتصادیھوالوحدات

وعرفھلذابھاالخاصھالمعرفھتولیدفياالقتصادیھالوحداتبینالتنافسنتیجھوالحلولالمشاكلبینفھالمسا
.البشریھوالحكمھوالخبرهوالمعلوماتوالقیمالتجاربمنخلیطاواالمتزاجحصیلھانھاعلى) 1)(المطیران(

)2:(الىالمعرفھتعریفقسمفقدقیسأما

عملھاداءكیفیةحوللالنساناالداریةاالنظمةفھمھووالفلسفيالتعریف-1

التعریف العام باعتبار ان المعرفھ ھي حقیقة او ظرف لمعرفة شيء ما یكسب من خاللھ الخبره واالحتكاك باالخرین-2

اعة من وجھة نظر االعمال ان المعرفھ ھي دلیل االعمال لالفراد الذین یستطیعون من خاللھا اطالق االحكام وصن-3
.القرارات التي تطلبھا اعمالھم الیومیھ

التي بحثت عن مصدر المعرفھ في المنظمھ ) ادارة المعرفھ المنظمھ(في BOUTITS)(2)2000(ومن دراسة 
من التعاریف السابقھ فقد خرج . والتي توصلت الى استنتاج مفاده ان مصدر المعرفھ في المنظمھ ھو راس المال الفكري

:الى 

ھم القادرون على ایجاد المعرفھ حصرآ) المورد البشري(فراد ان اال-أ

انھ یتضمن المعرفھ الصریحھ والضمنیھ-ب

.لغرض االستفاده والمشاركھ بالمعرفھ البد من توفر البنیتین التحتیھ والفوقیھ-ج

ھ بعد دمجھا ان البیانات والمعلومات ھي لیست معرفھ لكن بجمعھا وتحلیلھا ومعالجتھا یمكن ان تكون معرف- د
.بالخبرات

)3: (رفھ الى قسمینعویقسم الباحثون الم

)      tacit  kuowledge: (المعرفھ الضمنیھ/ االول

وھي الكامنھ في عقول البشر ومن الصعب اخراجھا والمشاركھ بھا او نشرھا وحفظھا بقواعد بیانات ومن الصعب 
نھا معرفھ فردیھ متأصلھ تعتمد على الخبره وتشیر الى الحدس القول بھا وایصالھا للغیر وتحویلھا بالتكنلوجیا ا

.والبدیھیھ وقد تنتقل بالتفاعل االجتماعي والعلمي

(explicit knowledge):المعرفھ الصریحھ/ الثاني

وھي المعرفھ التي توصف بالمظاھر الخارجیھ ویمكن التعبیر عنھا والتحدث بھا وامكانیھ فھما واستبدالھا وتناقلھا
).قواعد بیانات : كتابھ:رسم(بالعدید من الوسائل 
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ولكن البد من القول ان كل من المعرفھ الضمنیھ والصریحھ یكمالن الیوم بعضھما االخر وعند دمجمھا في اى وحده 
یومیھ وھذا اقتصادیھ ینتج عنھا االفكار المبدعھ واالبتكارات وھذا مایعمل بموجبھ الباحثون بتكوین االبتكارات الجدیده ال

ھي ) تنافسي- تنظیمي-تقني-بشریھ(النوع من المعارف الضمنیھ والصریحھ  التي ان توفرت في الوحدات االقتصادیھ 
التي یطلق علیھا براس المال الفكري اما ما یمتلكھ االفراد من معارف ضمنیھ فیطلق براس المال البشري حتى وان كان 

اي یمتلك راس مال بشري  یمنحھ القدره على التوظیف وحتى المشاركھ براس الفرد خارج نطاق الوحده االقتصادیھ 
دتولیاالقتصادیھ الىمال الوحده  االقتصادیھ كما یھدف الیھ الباحث لذا یسعى االفراد والوحدات

(kuowledge  generation)المعرفھ

الفكريالمالراسمفھوم/ثانیآ
االقتصادیھالوحداتاقتصادیاتالداءاالساسالمحركباعتبارهالفكريالمالسبرااالھتمامیزداداخربعدیوم

:الىتقسیمھیمكنلذاواالفراد

القوميالفكريالمالرأس-أ

المؤسساتيالفكريالمالرأس-ب

الفرديالبشريالفكريالمالرأس-ج

بالمواردوصفھمنالمھتمینمنالعدیدانالحظالفكريالماللراسالتعاریفمنالعدیدعلىالباحثاطالعوعند
والھیكليالتنظیميالمالرأسمنكلمعھربطمنومنھماالقتصادیھالوحداتفي) البشريالمالراس(البشریھ

بیناتفاقشبھھناكانالباحثالحظالتيمكوناتھخاللمنالفكريالمالراسمفھوماختصارویمكنوالتنافسي
)4: (منیتكوناالقتصادیھالوحداتمستوىعلىالفكريالمالراسانعلىالباحثین

:البشريالمالراس-1

ولكنھوالتحسیناالبتكارمصدریمثلوھووالتحدیدواالبتكارلعمالئھاحلواللتوفیرالالزمھالشركاتمستخدميقدرات
المعارفھذهوبزیادهالمستخدمینرفلمعاالشركھباستخدامینمووھوالقیاسعلىاالصعبھونفسھالوقتفي

:الھیكليالمالراس-2

نوعیھیتضمنكماالسوقمتطلباتلمواجھھالتنظمیھالقدراتذلكفيبماالبشريالماللراساالرتكازیھالبنىوھو
والتوثیقموالمفاھیالتقنیھالمعلوماتوقواعدالشركھاموالوروؤسالیھاالوصولوامكانیھالتقنیھالمعلوماتنظم

منالشركھتمكینعلىقدرتھمدىعلىقیمتھوتعتمدالصلبھومادتھاللشركھالتنظیميالھیكلیمثلوھوالتنظیمي
البشريالمالراساستخداموتحریكأستثمار

:العمالءالمالراس-3

مالبراسالبعضاسماهوقدومجھزیھابزبائنھایتمثلونوالذینالشركھمعھمتتعاملالذینالناسمعالعالقھوھو
بینالتفاعلواناالیراداتخاللمنالمقیاسعلىواالسھلالفكريالمالراسمكوناتبینقیمھاالعلىوھوالعالقات

للشركھالكليالفكريالماللراسالحقیقیھالقیمھتحدیدعلىتساعدوالتيالفكريالمالراس\الثالثھالمكوناتھذه
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المبحث الثاني

رأس المال الفكري البشري

:Human Capitalمفھوم رأس المال البشري / اوآل 

(المتمیزین التي تتصف بالمھارات والقدرات الفردیة التي ال یمكن نقلھا أو تحویلھا لآلخرین بسھولة 
 (

) () 5)(البنا(الوحدات اإلقتصادیة، وھنا یؤكد 

للحصول على میزة تنافسیة بقدر ما یتاح لھا من قدرات ومعارف وخبرات للعنصر البشري الذي تملكھ المنظمة

) 6(إن نجاح إدارة الموارد البشریة ھو الع
)MBO

، إال أن ھذه النظریاتBSCوبطاقة توزان األھداف JITونظام اإلنتاج الفوري TOMالشاملة 

) (
ناك العدید من التعاریف التي تطرقت لرأس المال البشري ومنھا تعریف العنزي وصالح وھ.العنصر الھام للتقدم والتنمیة

)7 (
ثروتھا المادیة واالقتصادیة

(د بأنھ القدرات االنتاجیھ لألفرا: 8)) (youndt(وعرفھ 
.زیادة القیمة االقتصادیة للمنظمھ

) 9المفرجي وصالح (ویرى 
المنظمات كبیر ایجاد البدیل عنھم بوصفھم النجوم التي تمیز المنظمھ عن باقي 

الذي عرفھ بانھ الثروة الحقیقھ غیر الملموسھ والتي الیمكن تقدیر قیمتھا بثمن النھ مقدره ) 11احمد السید الكردي(اما

االساس الذي تنبثق منھ كل المعارف و
المتسمھ بالتعقید

) 11) (ھیجان(واكد
.جتمعاتھم والعالم بأسرهاالسھام في اداء المنظمات التي یعملون بھا وبالتالي االسھام في تطور م

.المال الفكري بل ھو اھم مكوناتھ
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: العقول المتمیزة واإلبداع واإلبتكار/ثانیآ 

أس المال البشري فأنھما یمثالن قدرة العاملین على التوصل إلى ما من أھم مكونات ر) 12(أن كل من اإلبداع واإلبتكار
فبھما تضاف قیمة أكبر وأسرع من المنافسین في سوق المنتج وھي األول على مستوى ) عملیة أو منتج(ھو جدید 

بشكل أسرع وھنا المنظمة في التوصل إلى األفكار الجدیدة والتطبیقیة وإلى المنتج الجدید وبالتالي الوصول إلى العمالء 
بأن اإلبداع تلك ) 13) (فراس(وھنا یؤكد ) من ال یتجدد یتبدد(تتحقق المیزة التنافسیة ومنح قیمة مضافة إلى المنظمة 

القدرات التجدیدیة الخالقة التي تسعى إلى إمتالكھا المنظمات والتي ستسھم في تحقیق المیزة التنافسیة وھذا ما ینبغي 
ء العاملون المتمیزون اللذین یمتلكون تلك القدرات الفردیة التي تصب في صالح المنظمة أن یعمل على تحقیقھ ھؤال

وھذا یعني أن تلك المعارف واإلمكانیات الفردیة ینبغي أن تكون منتجة وتضیف قیمة جدیدة وخیر ما یضرب مثال على 
قیة منتجة ذوات قیمة عندما یعمل ذلك ذلك العامل المبدع الذي یتقن العزف على البیانو بمھارة عالیة وموھبة موسی

العامل في إنتاج آلة البیانو أو یعمل في فرقة موسیقیة ففي ھذه الحالة تصبح مھارتھ في العزف تصب في صالح 
الشركة أو الفرقة الموسیقیة وھذا ینطبق على الكیمیائي المخترع لدواء جدید فأن تم إنتاجھ وإستفاد منھ الزبائن تحول 

) stewart)(14:( بشري وفكري، وفي ھذه الحالة أن عملیة التحویل لألفكار ینبغي أن تتسم بكل منإلى رأس مال

)التوجد لدى منافسیك(أي ال یوجد من یملك نفس القدرات واإلمكانیات لدى الغیر : التمیزیة-
. إنھا إضافة إستراتیجیة یمكن أن یدفع العمیل ثمنًا مقابل الحصول علیھا-

تأكید أن رأس المال البشري یتمثل بفئة من العاملین الذین یصعب إیجاد بدیل عنھم أو أن الشركة بأمس كما ینبغي ال
الحاجة إلیھم باإلستقطاب والتوظیف وھم الذین یمنحون الشركة تلك المیزة التنافسیة الحقیقیة وتوظیفھا فقد إكتشف 

ركات عقول متمیزة مدفونة لم یتم اإلصغاء إلیھا واإلستفادة البحث العلمي أن ھناك العدید من العاملین في العدید من الش
من قدراتھا وخیر مثل یضرب على ذلك المندوب للمبیعات الذي یتعامل مع العمالء على مر السنین ویشكل خزین معرفي 

زة نتیجة تملكھا بالزبائن اللذین ھم الیوم غایة أي وحدة إقتصادیة والعمل قدر اإلمكانات على تحویلھا إلى الفئة المتمی
نحو التنوع في المھارات إلى قدرات معرفیة تضیف قیمة إلى المنظمة، كما وأن التوجھ الحالي للمنظمات المتمیزة ھو

والقدرات البشریة لمواجھة التقدم واإلبداعات التقنیة المتالحقة لیس على مستوى المنظمة فحسب إنما حتى على 
.مستوى الفرد الواحد

: المعارف الضمنیة إلى معارف صریحةتحویل/ثالثآ 

إتضح لنا مما سبق أن ھناك عالقة جدیة بین المعرفة الضمنیة والمعرفة الصریحة على مستوى الوحدات اإلقتصادیة 
حیث تمثل المعارف الضمنیة رأس المال البشري والذي یعد المصدر األساسي لتولید المعرفة، بینما المعارف الصریحة 

رأس المال الھیكلي والتقني ورأس مال العمالء وبما أن ھناك إقرار من غالبیة الكتاب والباحثین أن تتمثل بكل من 
المعارف الضمنیة تعتبر محور رأس المال الفكري وھو الذي تدور حولھ رؤوس أموال منظومة رأس المال الفكري في 

خزنة في عقول العاملین لیست عملیة سھلة فقد الوحدات اإلقتصادیة إال أن عملیة إستخراج تلك المعارف الضمنیة الم
تتفاعل مكونة رأس المال التقني والھیكلي من خالل وضع جمیع اإلمكانیات تحت تصرف مثل ھؤالء األفراد 

الضمنیة ونقلھا لآلخرین في المنظمة أي تحویلھا إلى معارف صریحة، لذا على والمتمیزون إلستخراج تلك المعارف
صادیة العمل بالعدید من الوسائل التحفیزیة للعمل على إستخراج تلك المعارف من عقول األفراد لدیھا إدارة الوحدة اإلقت

ووضعھا في متناول اإلدارة والعاملین وبذلك یمكن خلق عملیة تفاعل وتأثیر بین رأس المال البشري المالك للمعارف 
كانت اإلدارة فاعلة في إستغالل تلك الخبرات ، فكلما)المعارف الصریحة(الضمنیة ورأس المال الفكري والتقني 

والمھارات واألداء المعرفي الناجم عن قدرات عقلیة متقدمة كلما ساھم في عملیة التغییر المستمر في الوحدة 
. اإلقتصادیة
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الـمبحـث الثالـث

طـرق التقییـم واالثبات المحاسبي لـرأس الـمال البشـري الفـردي

:ات األشخاصطبیعة وسمات شرك/اوآل 

...) (تنبع فكرة الشركة من إتفاق شخصین أو أكثر على تكوین مشروع إقتصادي 
) المشاریع الفردیة(إقتصادیة أفضل من تلك األمكانات الفردیة المالیة 

النوع من الوحدات اإلقتصادیة كشركات

) (

إفالسھا أو تراكم خسائرھا إال

نواع شركات االشخاص إال في حالة بالغاطسة أو الغارقة أو المستتره كونھا غیر خاضعة لإلشھار كما ھو علیھ في بقیة أ
.اإلختصام التي قد تصل إلى المحاكم

):15) (الحافظ(ویمكن تلخیص أھم سمات شركات األشخاص بما یلي

1.
. لة تمثل الموارد اإلقتصادیة للشركة ولیس رأسمالھابأصول أحد الشركاء وھذه التشكی

2.
.الشركة باإلضافة إلى حقوق الشركاء وإلتزاماتھم ویجب أن یكون مدونًا ومصادقًا علیھ

3.) (
) (

. كشخصیة معنویة مستقلة
لشروط العقد المبرم وعلى وفقًا ) ربح أو خسارة(یشترك جمیع الشركاء بإقتسام نتیجة أعمال الشركة السنویة .4

. خسائر حیث یقتصر ذلك على الشركاء باألموال فقط
5.

).حجز، إفالس(خارجة عن إرادتھم 
6.

.الشركة في أموال الشركة إال في حالة زیادة األموال عند التصفیة

: النظریة المحاسبیة ورأس المال الفكري/ثانیآ 

) 16(نا إلى العدید من التعاریف التي أوردھا المھتمون بعلم المحاسبة لوجدنا بأنھم متفقونلو رجع

)17 (

خرجات النظام المتمثلة بالتقاریر المالیة قائمة الدخل والمركز المالي ومصادر إستخدام على النظام ككل ویمكن إعتبار م
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) 18(ھي الغرض الذي على أساسھ وضع النظام) األموال
. عیدة عن اإلجتھاد الشخصيھذا النظام نتیجة تعبیره عن أحداث فعلیة تاریخیة حقیقیة معززة بمستندات ب

)19 (

إلتساع أنظمتھا وتعدد 

)
) الملموسة

الم

:أشكالیة واضحة في المعالجات المحاسبیة لألصول الفكریة غیر الملموسة تتمثل في كل من

.صعوبة القیاس والتقییم لتلك األصول المعرفیة-
.إیجاد إجراءات محاسبیة إلثباتھا في الدفاتر-
.اإلفصاح عنھا في القوائم المالیة-

: ألن ھناك عدد من المبادئ المحاسبیة تحول دون مواكبة إقتصادیات المعرفة وقیاس رأس المال الفكري ومنھا

).إثبات وحدة النقد(وحدة القیاس -
.التكلفة التاریخیة-
.الحیطة والحذر-
.األھمیة النسبیة-

.

الم

قیمة تقابل رؤوس األموال الفكریة إال لبعض الموجودات غیر الملموسة والتي التقلیدیین الزالوا یتحدون المنادین بتثبیت

. التقلیدیون وحتى یقروا بالموجودات غیر الملموسة التي تمثل رأس المال الفكري في الوحدات اإلقتصادیة
لصعوبات خاصة تلك التي ترتبط برأس المال البشري واإلبداع واإلبتكار على وجھ فالمعرفیون یقرون بوجود تلك ا

إن ھناك حاجة حقیقیة إلى طرق تقییم ومقاییس أداء جدیدة للوقوف على القیمة ) 4)(أسامة(الخصوص لذى یرى 
ق ھذه وأن الخبرة اإلستراتیجیة لتدقیق رأس المال الفكري ولیس ھناك أفضل من المحاسبین في تحسین عملیة التدقی

والمھارة في تقویم وإدارة رأس المال الفكري یمكن أن یصبحا جوھر مؤھالت المشروع المحاسبي كما یمكن للمشروع 
المحاسبي أن یتحرك على مدى سلسلة من التقویم وھناك في ھذا المجال فرص محاسبیة غنیة وغیر محدودة ولكن 

رورة فھم وإدراك أبعاد رأس المال الفكري الزالت المشكلة قائمة عند المحاسبین حول ض

والطریقة التي یدار بھا وكیفیة مساھمتھ في خلق ثروة الوحدة اإلقتصادیة على المدى القریب والبعید مقرین بأن 
:مشكلة رأس المال الفكري لھا جانبان
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علیھإداري وھذا ما ینبغي على إدارة الوحدات اإلقتصادیة العمل على تكمینھ للرقابة -

.ومحاسبي بالعمل على كیفیة إثباتھ في الدفاتر المحاسبیة واإلقرار بھ واإلفصاح عنھ في التقاریر المالیة-

) (التي تفرض علیھا المعیار المناسب 
)4(:رأس المال الفكري التي تتجسد في القیاس والتقییم واإلثبات من خالل

1.
. المعرفة حیث تشكل المعرفة جزءًا كبیرًا من قیمة المنتج ومن قیمة الشركة

2.

. للشركات والمنظمات
3.

. ة على القیاس الدقیق ألداء المنظمة وقیمتھاالنماذج تزود الشركة بأدوات قیاسیة قادر
4.

.إعتمادًا على الحاضر والمستقبل بینما تركز األسالیب المحاسبیة التقلیدیة على الماضي فقط
أن األسالیب المحاسبیة التقلیدیة تر.5

. القیمةالمعامالت السابقة والتدفقات النقدیة الحقیقیة بینما تركز مقاییس رأس المال الفكري على خلق
6.

. رنة المرجعیة لھتقویم نقاط القوة والضعف فیھ في ضوء عملیة المقا

) (
بالبحث عن نقاط اإللتقاء بین ال

الوحدات اإلقتصادیة والباحث یرى أن تلك الحلول والمعالجات لرأس المال الفكري سنراھ
. التقلیدیون اللذین یرونھ بعیدًا

: الموجودات غیر الملموسة كرأس مال فكري/ثالثآ 

فغرضھا اإلستخدام ) عالمة تجاریة... شراء براءة إختراع (غیر ملموسة سواء كانت منقولة أم غیر منقولة ملموسة أم 

) مصاریف(أعباء 
)20(:الدفاتر وتظھر في المیزانیة العمومیة كموجودات ثابتة

.موجودات ثابتة ملموسة-
. موجودات ثابتة غیر ملموسة-

تنافسیة تنعكس على قدراتھا اإلیر

ل منھما ولكن نرید التأكید أن االستفاده منھا وعدم وضوحھا والنرید في ھذا البحث الخوض في خصائص ومقارنة ك
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)21 (

: مكوناتھ، ولغرض ھذا البحث فیمكن تقسیم الموجودات غیر الملموسة إلى
. ولد مشكلة أمام عملیة التقییم واإلثبات المحاسبيموجودات غیر ملموسة مشتراة وھذه ال ت-
-

.رأس المال البشرياإلقتصادیة والذي من أھم مكوناتھ 

: رأس المال البشري شریك ال أجیر/رابعآ 

). كوحدة معنویة(رأس مال الشركة المادیة التي تقدمھا الشركات باألموال كحصة في

) 3(لعدید منھم ال یمتلك القدرة القیادیةنجد أن ا

.أفضل للعمل على بناء مزایا المنافسة

صحیح أن
المرتبات والمزایا العینیة والمادیة الكبیرة بل قد یشغل العدید منھم وظائف استشاریھ فنیھ واداریة

:ستؤدي إلى

.إشباع حاجات ھؤالء األفراد المتمیزون المادیة والمعنویة.1
.ھتحقیق حریتھ وإستخدام حقھ في اإلنتفاع بقدرات.2
.تحویلھ من أجیر إلى شریك وتحقیق حقھ باإلنتفاع العادل وبقناعتھ بثروة الوحدة اإلقتصادیة.3
4.

. یمتلك رأس مال فكري وحق المالك في ملكیة ثروة الوحدة اإلقتصادیة

: تحقق إال إذا توفر فیھا الخاصیتین األساسیتین وھما

. القدرات القیادیة والفكریة وأن یكون قادرًا على إستخدامھاإمتالكھ لمجموعة من : األولى

: الثانیھ

.تتفاعل مع عناصر اإلنتاج األخرى في الوحدة اإلقتصادیة

ون إلى قیمة المشاركة برأس مال القیادة وھذا یتطلب إمكانیة تحویل قیمة رأس المال البشري الذي یملكھ ھؤالء المتمیز
الشركة، فبعد قیاس تلك األمكانات وإعادة تقییمھا یمكن تحویلھا إلى حصة ملكیة في رأس مال الشركة أي تحویل 
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ستعامل بمثابة إستثمار

ما یقابلھا من رأس مال بشري وأن عملیة التحویل تلك في جانبھا 

و

إشكالیات رأس المال البشري سنقدم بعض اآلراء والمعالجات المحاسبیة بكیف

) 22:81:(علیھ بالم

:الفرديالبشريالمالبرأسشاركھالم/خامسآللشراكة وفي توزیع األرباح بل وحتى في حالة التصفیة     

تكوینعندأماوالقیادیھالفكریھوالقدراتالمؤھالتذواالفراداحدالشراكحقیقیھحاجھھناكانالشركاءیجدعندما
بالمشاركھالفردذلكمعالشركاءھؤالءیتفقفقد) قائمھكوحدات(الشركھعمرخاللحتىاو) التأسیسعند(الشركھ

الحالعلیھھوكمابالدفاترتثبیتھایمكنبحیث) عینياونقدي(ماليمقابللھالیسالمشاركھھذهانماوببعملھ
االمواللروؤسالمالكینھؤالءمعاالتفاقاتتلككانتلذاالشركاءبحصصالمتمثلھالمالیھاالمواللرؤؤسبالنسبھ
ومنالماليومركزھاالمالیھتقاریرھافيالتظھروبالتاليھالمحاسبیالدفاترنطاقخارجعقودعلىاقتصارھاالبشریھ

)15:(بالعملوالمشاركھالعقودھذهمثلماتتضمنھاعادةالتيالشروطتلكاھم

الشركھانشطةبأحدترتبطوخبرهمتمیزآعمآلیقدمان-1

بالعقدتضمینھیتموقدمستمربشكلیؤدیھوانللعملیتفرغان-2

التصفیھوعندالسنویھاالرباحنسبةتحدیدیتمان-3

الشركاءعكسعلىاالرباحفيحصتھمناالرباحتوزیعبمثابةفھيالشھریھاالجوردفععلىاالتفاقیتمان-4
كمسحوباتمحاسبیآتعالجالتيباالموال

قدمھالذيبالجھدیتھتضحھيلھالحقیقیھالخسارهالنالتصفیھعنداوسنویھخسارهأيبعملھالشریكالیتحمل-5
مقابلبدون

فقطبالعملمحدودهومسؤلیتھموصيكشریكیعاملفھوالشركھبدیونمالحقتھالشركھلدائنيالیحق-6

شریكوبعبارهنقديمقابلفبدونظھرواناالمواللشركاءعلیھھوكماالشركھمالرأسمقابلاسمھالیظھر-7
.بعملھ

اقرتھالذيبالعملالشریكلموضوعخالصةھيالسماتاوالخصائصھذه
في واالفصاحبعملھللشریكالمحاسبياالثباتاشكالیھفيالوقوعتجاوزتماالجراءلھذا

اناالالبشريالماللرأسالمالكھمیزهالمتالفئھھذهبمثلباالعترافمھمھكنقلھكانتالباحثیراھاوالتيبعملھ
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باحث لعملمنكانوعماأيتلكنقلالىال ا الىب
:رئیسیتینمشكلتینیواجھقداالجراءوھذاالبشريالفكريالمالوبرأسبالملكیھالمشاركھ

لبشذلك/ االولى تلكاسسطرحريا
الفكرذلكمقابلنقدیھكقیمھالمحاسبینقبلمنبھاواالعتراف

تلكاجراءاتوضع/ 
.علیھاالمتعارف

:البشريالمالبرأسالشریكحصةوتثبیتتقییمطرق/دسآسا
تلكحتىاالشخاصشركاتفي) عینياونقدي(باالموالالشریكحصةتحدیدفيالمحاسبیھالنظریھاماممشكلھالتوجد
التي ھاناالاوالنقدي مقابللھااناالتقییمھااعادةعلىیتفقالتيالعینیھاالموال
انوھنا...البشريمالھبرأسأيبفكرهالشریكحصةتقییمكیفیةھي) البحثموضوعوھو(المحاسبیھالنظریھ

بشري مال رأسفي التي المشكلھھذهلحلتصوراتھمنعددالباحثیطرح نما ال في حتى وا
بشري براس االتي االرباح توزیعنسبةتحدید لطروحات مثل انالى ال التي ا
أيباالموال الشركاءبھایقتنعانیسھلبحیثالقیمتلكتحدیدفياالجراءواضحةللتطبیققابلھتكونانینبغي

:كانتاذایمافالشركھوضعنأخذانعلیناكماذاكاواالجراءبھذاالشركاءقناعةباالعتبارنأخذان

بالنشاطومستمرهقائمھكشركھ–او) التأسیسعند(التكوینبدایةفي-

:التكوینعندالشركاتفيالتقییمطرق/ اوآل
) جدوىدراسة...(ونموھاعوائدھاوضعفيمستقبلياوليتصورلھایكونقدالتكوینعندالشركةانمعروفكماھو
الذيبعملھللشریكالبشريمالبراساالعترافحالةوفيفیھاالستثمارهةالشركمالرأستحددبموجبھوالتي

:اھمھاومنعلیھاتنطبقانیمكنالواحدهالصفقھطرقانالقولیمكنوھنااالستثماراتتلكمنجزءسیعتبر

:التالیھاالسسعلىاالعتمادیتموبموجبھا: الھبةطریقة-1

راسفيحصتھاساسالوقتنفسفيستكونوالتيالبشريالمالبرأسللشریكاالرباحتوزیعنسبةعلىاالتفاق-
الشركھمال

وكأنھاالبشريالمالبراسالشریكالىبالشركةبھاالمشاركیناموالھمروؤسمنجزءعنالشركاءیتنازلان-
اعتبارھاوبالتاليالشریكھذامتلكھایالتيالقیادیھالفكریھاالمكاناتتلكباالموالالشركاءھؤالءقبلمنشراءصفقھ
الحالھنأخذذلكولتوضیحالفكريالمالبرأسوكأعترافمتضامنولیسموصيكشریكولكنبالشركھلھنقدیھحصھ

:التالیھاالفتراضیھ

ردینا200000: دینار300000الشركةمالبراسحصتھماكانتالتيباالموالشركاءومحموداحمدالشریكاناتفق
توزیعنسبةتكونانعلى% 20ارباحتوزیعوبنسبة) بعملھ(البشريالمالراسمقابلعليالشریكمعالتواليعلى

..التواليعلى% 30% : 50بنسبةباالموالالشركاءارباح

بلقمنعلیھالمتنازلعليالشریكمالراسمبلغسیكوناذندینار500000الشركةاموالروؤسمجموعانوبما
:باالموالالشركاء

باالموالالشركاءحصةمنتؤخذوالتيدینار%100000 = 20× 500000

دینار60000% = 20× 300000= منھااحمدحصةوان
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دینار240000مالھرأسمنسیبقىوبالتالي

ینارد160000مالھرأسمنوالباقيدینار40000% = 20× 200000= منھامحمودحصةوان

قبل المن تجد لم االثبات فأن الشركاءاموالروؤسمن) التنازل(الھبةھذهونتیجة
بشري مالھبرأسالشریكاصبححیثوالالمحاسبونالمحاسبیھ نطبق مالي ال وصي شروط ت لم ا

:التاليالقیداثباتیتمالحالھھذهوفي

:ستحقاقاالقید-1

مذكورینمن

احمدالشریكحصة/ ح240000

محمودالشریكحصة/ ح160000

عليالشریكحصة/ ح100000

رأس مال الشركھ/ الى ح 500000

.ثم یتم التسدید نقدآ او عینآ ولكن من قبل الشركاء باالموال فقط: قید التسدید-2

النقدیھ/ من ح500000

موجودات اخرى/ او ح

رأس المال / الى ح500000

الشریك احمد240000

الشریك محمود160000

)بفكره(الشریك علي 100000

وكما یالحظ على الرغم من االعتراف برأس المال البشري الفردي لھذا الشریك كحصة في راس مال الشركة اال انھ لم 
یظھر كقیمة فكره في الدفاتر المحاسبیھ للشركة

وبموجب ھذه الطریقھ الیتم التنازل من قبل الشركاء باالموال عن جزء من اموالھم الى الشریك : تخمینطریقة ال- 2
وانما یتم االحتفاظ بھ وتقدیر قیمة راس مال الشریك البشري من خالل تحدید نسبة توزیع ) كرأس مال بشري(بعملھ

نقطھ وھذا یعني ان نقاط توزیع االرباح للشركاء 1.25االرباح او وزن نسبي لھ كقیمة مقابل راس مالھ الفكري ولتكن 
:وبالتالي ستكون حصة الشریك علي2:3ھي نسبة ) حالھ سابقھ(باالموال 
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اال ان المشكلھ المحاسبیھ في االعتراف بھذه القیمة غیر المالیھ ) موضوعیھ(وان كانت عملیة التقییم واضحة وسھلة
ویتم تثبیتھا كحصھ ..قترح الباحث اعتبارھا كموجودات بشریھ ضمن رأس المال الفكري للشركھوغیر الملموسھ والتي ی

وكما ) استثمارات(للشریك مقابل راس مال الشركة كقید استحقاق ومن ثم اقفال تلك الحصص بموجودات الشركاء 
:مبین

:    قید االستحقاق-1

من مذكورین

حصة الشریك احمد / ح300000

حصة الشریك محمود/ ح200000

حصة الشریك علي/ ح125000

رأس المال/ الى ح625000

الشریك احمد300000

الشریك محمود200000

)بفكره(الشریك علي125000

:                التسدیدقید-2

مذكورینمن

)باالموالالشركاء(النقدیھ/ ح500000

)البشريمالھبرأسالشریك(البشریھالموجودات/ ح125000

مذكورینالى

احمدالشریكحصة/ ح300000

محمودالشریكحصة/ ح200000

عليالشریكحصة/ ح125000

البشریھللمعرفھالمتراكمةالقیمةذاتاالرضمثلمثلھالألندثارخاضعھغیرالموجوداتھذهمثلانالباحثویرى
اقرعندمااھمیةالتقلالملموسھغیرالموجوداتتلكمثلاقراروان..الزمنعبرآخربعدیومآومعارفھقدراتھوزیادة

..لھااریھالجاالسعارلتواكبالموجوداتلتلكتقییماعادةوتمالثانیھالعالمیھالحرببعدبالتضخمالمحاسبون

:طرق التقییم في الشركات القائمة/ ثانیآ
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من سمات شركات االشخاص انھا تأخذ باالساس الشخصي عند التكوین واالنضمام واالنفصال الي شریك وھذا یعني 
افتراضا ان الشریك الجدید برأس المال البشري قد تم االتفاق علیھ من جمیع الشركاء باالنضمام الى الشركھ وبرأس 

لعملیة االنضمام تلك بتجدید ) شروط(ال بشري مقابل حصتھ في رأس مال الشركھ وھذا یتطلب اضافھ فقرات جدیده م
نسبة االرباح لذلك الشریك الجدید المنظم براس مالھ البشري او یتم الغاء العقد السابق واالتفاق على عقد جدید 

واسع المجال للخوض فیھ في ھذا البحث المحدود لما وبشروط تتناسب وامكانات الشركاء المستقبلیھ وھذا موضوع
یتطلب من حصر لحقوق الشركاء واعادة التوزیع اال ان ھذه العملیة المعقده العادة ھیكلة راس المال قد فرضتھا 
الحاجھ والوعي لدى الشركاء القدامى بأستقطاب مثل ھؤالء المتمیزون الذین یمتلكون القدرات الفكریھ والقیادیھ ومن

اھم النقاط التي یمكن ان یطرحھا الباحث لتقییم حصة الشریك المنظم برأس مالھ البشري باالضافھ الى كل من طریقة 
:الھبھ وطریقة التخمین التي یمكن ان یتبناھا الشركاء خاصة في حالة اعادة تكوین الشركة من جدید

االعتماد على القوائم المالیھ بتأریخ االنضمام لتحدید وبموجب ھذه الطریقھ یتفق الشركاء على: طریقة القیمة الفعلیة-1
روؤس اموال الشركاء القدامى وبعد االتفاق على تحدید نسبة الشریك برأس مالھ البشري كنسبة ارباح او حصة براس 

.مال الشركھ فقد تستخدم طریقة الھبھ او التخمین كما بینا ذلك

ھ یتم اعادة تقییم روؤس اموال الشركاء القدامى على ضوء حقوق كل وبموجب ھذه الطریق: طریقة القیمة الحاظرة-2
شریك بتأریخ االنضمام والتي یتم االتفاق على زیادتھا او انقاصھا فیتم منح الشریك براس مالھ البشري نسبھ من 

االرباح وحصھ في رأس مال الشركة على ضوء رؤؤس االموال الجدیده

:وبموجب ھذه الطریقھ یتم تحدید:طریقة الرسملة للقوائم المالیھ-3

رأس مال المستثمر بتأریخ االنضمام فبعد االتفاق على نوعیة تلك االرباح ان كانت ربح عملیات او صافي ربح قبل -
الخ....الضریبھ او بعد الضریبھ في سنة االنضمام او متوسط تلك االرباح لعدد من السنوات 

=رأس المال المستثمر

حقوق الشركاء الفعلیة_ رأس المال المستثمر = ید صافي حقوق الشركاء تحد

برأس مالھ (اعادة توزیع صافي حقوق الشركاء على ضوء نسب توزیع االرباح الجدیده بما فیھا نسبة الشریك الجدید -
)البشري

ابة حصة براس مال الشریك رسملة حصة الشریك على ضوء كل من قیمة تلك االرباح ونسبتھا واعتبار تلك القیمة بمث-
والتي یتم تثبیتھا كما وضحنا في طریقة التخمین بأعتبارھا موجودات بشریھ 

:وبالتالي یكون القید 

الموجودات البشریة/ من ح 

راس مال الشركھ/ الى ح 

راسة الشركة على ضوء دراسات جدوى بعد وبموجب ھذه الطریقھ یتم اعادة د: طریقة الرسملھ بالقیمھ الحالیھ-4
انضمام الشریك براس مالھ البشري وتحدید كل من التدفقات النقدیھ الخارجھ والداخلھ ومعدل العوائد السنویھ ومن ثم 
معدل العائد الداخلي وبعد ذلك استخدام طریقة الرسملھ لتلك االرباح للشركة واعادة توزیعھا على الشركاء ومن خالل 

لعائد الداخلي یمكن التوصل الى قیمة حصة كل شریك براس مالھ البشري  الذي یثبت بالدفاتر كموجودات بشریھمعدل ا

الشركھعلیھستحصلالذيالمتوقعالدخلتقدیریتمالطریقھتلكوبموجب: العادیھغیرلالرباحالرسملةطریقة-5
االنضمامعملیةستضیفھاالتيالعادیةفوقكارباحملستعاوالتيالبشريمالھبراسالجدیدالشریكانضمامنتیجة
علىتوزیعھایمكناالرباحوھذهالمماثلھالشركاتعلیھاتحصلالتياالرباحبمتوسطبمقارنتھاتحدیدھایمكنوالتي

ذلكناوضحكمارسملتھایمكنمنھاالجدیدالشریكحصةتحدیدوبعداالنضمامبعدالجدیدهاالرباحنسبوفقالشركاء
.بشریھكموجوداتوتثبیتھالدفاترفيالبشريمالھرأسقیمةلتحدیدسابقآ
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وظائفتقییمخاللمنالسنویھالرواتبتحدیدفيالبشریھالمواردادارةاستخدمتھاالتيالطرقمن: النقططریقة-6
ویمنحومتطلباتھاللوظیفھاالساسیھواملالعاھمتحدیدیتمبموجبھاالتيالنقاططریقةاالقتصادیھالوحداتفيالعمل

الفردذلككانلوالمثالسبیلفعلى. النقاطتلكوتجمعالوظیفھلھذهالمتوقعالوزنیمثلالنقاطمنعددمنھاعامللكل
البشريمالھوبراسبفكرهكشریكانضمامھالمطلوب

نقطھ300القیاده

نقطھ400الذھنيالمجھود

نقطھ200االبتكار

نقطھ150الخبره

نقطھ100المسؤؤلیھ

نقطھ100العملظروف

نقطھ1250المجموع

قدوالذيدینار125000سیكونالسنويراتبھانیعنيوھذادینار100بالواحدهالنقطھقیمةالتقدیرتمكانوان
.البشريمالھراسعنسیعبرالذيباالموالالشركاءمعاالتفاقوحسبمضاعفتھیتم

الجھازفيخبیرآكانعندماالخاصالنشاطاداراتمعالطویلھتجربتھخاللمنالتأكیدالباحثیودآخرآولیسوأخیرآ
الفكریھروحاتالطھذهمثلعنالشدیدلألسفبعیدهاالداراتتلكانسنواتعشرمنالكثرلألسعارالمركزي

جنوب(النامیھالدولحتىالیھوصلتولماالھائلھالمعرفیھالفجوهتلكتقلیلعلىالعملوعلیھمالمعرفھواقتصادیات
علىمایومآسیفرضالذيبالمستقبلكبیراملناولكنالمعرفیھاقتصادیاتھافيتقدممن) ،الھندالصین،اسیاشرق
السھلمناصبحبعدمااالفرادفھمفوقلیستالمعرفھحیثالفكريالتطورھذایرةبمساالعملالشركاتتلكقادة

القراراتاتخاذعلىالعملالىالشركاتتلكقادةمنمطلوبوما. والصریحھالضمنیھبمعارفھاوالتزودالیھاالوصول
الفكريالمالبرأسالماديالمالرأسمشاركةعلىبالعملافضلشركاتولبناءالمنشودالتغیرذلكالحداثالجریئھ
علىالعملالدولةعلىینبغيكمالشركاتتلكوقیادةالدارةالفكریھبالمحافظالیومعلیھمایطلقوتكوینالبشري
.وضریبیھدخلیھواعفاءاتامتیازاتلمنحھاالمتمیزهالعمالھمنالنوعھذامثلبأدخالالخاصالنشاطتشجیع

ائج والتوصیاتالنت: المبحث الرابع
:على ضوء ماتم طرحھ في ھذا البحث امكن التوصل الى االستنتاجات التالیة:النتائج

1.

البشریة واالبتكاریة العالیة ولما تمتلكھ من رؤیة واضحة مستقبلیة خدمة لرسالة الوحدة االقتصادیة 

2.
.  ة ویعد مصدر المعرفة الصریحة القادر على تكوینھا وتحدیثھا وتطویرھاینبوع المعرفة الضمنی

3. .
روة من  

. المحاسبة ماھي اال نظام یخدم االدارة، أیة ادارة
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. تعدد وتنوع وتعقید وعدم اتفاق حول مقاییس رأس المال الفكري والبشريھناك .4
.وحال دون ابداء وجھات نظرھم في ھذا المقیاس او ذاك ودون االخذ بتلك المقاییس

5.

.برأس مالھا البشري الفردي

ان عملیة اس.6
وتكوین مایطلق علیھ بالمحافظ الفكریة القیادیة التي ھي ھدف ادارة الوحدات االقتصادیة المعرفیة الیوم

7.

االفصاح عنھا في القوائم المالیةكموجودات غیر ملموسة وتثبیتھا في الدفاتر و

8.
اتخاذ واحدة منھا او اكثر اساسا لتحدید حصة الشریك برأس مالھ البشري في ملكیة الشركة لما سیمثلھ من وجود 

.ة عائد وقیمة الوحدات االقتصادیةاستثماري یساھم في تغطی

خرج البحث بعدد من االجراءات المحاسبیة وفقا للنظریة المحاسبیة وعلى اساس القید المزدوج لتثبیت قیمة رأس .9
.المال البشري الفردي كحصة في رأس مال الشركة وبالتالي االفصاح عنھ في قوائمھا المالیة
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:تم التوصل الیھا في االمكان التوصیة بما یليعلى ضوء االستنتاجات التي:التوصیات
1.

. والمعنویة بما فیھا القیادة والملكیة

2. .

للمساعدة وا
لإلفصاح عنھا في القوائم المالیة

3. .

اھمیة كبیرة قیمیة وتنافسیة وسوقیة للوحدات االقتصادیة

4.
سب مع التغییرات الحاصلة في الوحدات االقتصادیة المعرفیھ واالنفاق الكبیر الحاصل الفكري والبشري وفق رؤیة تتنا

.غیر ملموسة وثبتھا في دفاترھا

في الدول ال  (على المستثمرین في شركات االشخاص .5 ) و
اقتصادیات المعرفة بالبحث والوصول الى تلك الفئة المتمیزة بما فیھا المتقاعدة لتحدید جدواھا والعمل على استقطابھا 

ومشاركتھا بملكیة وقیادة تلك الشركات لما فیھ مصلحتھا, وتشجیعھا

6.

. وتنظیمیة

7.

اعفاءات ضریبة لالستثمار بھذا المجا
.لتنویع االختصاص لمجالس ادارت الشركات وعند التاسیس

8.
المتقاعده لما سینتج عنھ من

. علیھ الیوم بالمحفظھ الفكریھ او المعرفیھ

:ینبغي على المحاسبین والجمعیات المھنیة العمل على ..9
-أ

ملموسھ
المساھمھ الجاده بدراسة واقرار احد طرق التقییم لرأس المال الفكري البشري-ب

-ج
مال الشركھ 
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Human Intellectual Capital as a Capital Share

M. H. Alhafeth

Al-Mansour university College

Abstract :
This paper is based on the idea of studying the role of human resources and
the individual human capital represented by the distinguished, leading and
creative group which has taken the responsibility of advancing their society
and its economic units. The group has turned the concept of wealth emanating
from natural resources with its important components and assets into capital
represented by money and other permanent financial realities. Ralph Stayr
refers to this capital today as intellectual capital, regarding it as the most
expensive assets of the companies. Stayer has recommended the attempt to
attract these companies and guide them towards participating in leading the
productive process in individual companies after evaluating their individual
human capital and after suggesting a number of ways for evaluation. He
advocates the idea of turning this capital into a capitalist share in a way that
resembles material shares for those who work financially together. On the
basis of this, the researcher has tried to overcome the problem represented by
the arguments of traditional accountants and to submit certain accounting
remedies that are affirmed in accounting books with the purpose of expressing
them in financial reports, of turning the individual human capital into individual
companies and to guide them from participating in work to participating in
capital.


