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The Effect of Auditor’s Assurance on Intellectual 

Capital (IC) Disclosure on Investors’ Judgements 

An Experimental Study 

 خص انبحثهي

ا  وكيتتتتلحقوتتتترحستتتتوا اح  رحا  تتتت احا  كتتتت يحقوتتتترح خكتتتت احاستتتت البحا اختتتت حار اتتتت  ح  تتتت حرل تتتت ح
ا  ستتت    ياحوا  تتت ح دتتت اح لتتتلي ا ااح ستتت  حا ستتتااوحوستتت ا حاحستتت     .حوستتتلحستتت احا ا ختتت حا ستتت رلااح

ياحا  صتت يياحو تتلي يحاحستت     .حيووتتياحا  تت  خل استت ح ي يايتت حقاتت حاحع  عتتنحقوتترحقيعتت ح تتاحا  
(حيتتت ىحا  دتتت  كواح احستتتوا اح  رحا  تتت اح1:ح)و وصتتتونحا ل استتت حم تتترح ي وقتتت ح تتتاحا ع تتت   ح   اتتت 

(حيتتت ىح2ا  كتتت يح لتتتلاح اتتتاح  وو تتت نح  يتتتل حوي كتتتاحاحق  تتت لحقوياتتت حح رتتت  حستتت ا انحاحستتت     .ح)
رل  حا  وكيلحقورحسوا اح  رحا   احا  ك يحي كاح اح خساح اح ل ااحا وت حا لتوا احا  د  كواح اح

  وكيتتلحقوتترح خكتت احا  ستت    ياحستتوامح لتتلي ا ااح(ح عتت  ح تت  ي ح  عتتويح  ل يتت حا3واحق  تت لحقوياتت .)
(ح ؤليحالا احا   يحا ل ي حا  وكيلحقورحسوا اح  رحا   اح4ألس   حاألسااح وحس ا انحاحس     .ح)

ا  كتت يحم تترحا  تت  ي حقوتترح خكتت احا  ستت    ياوحخيتت ح لىحا  ل ي  يتت حا   تتلاحم تترح يتت ل ح لتتلي ا ااح
س ا حاحس     ح ل  ع حا تلاحويتولح ل يت ح وكيتل.حايع ت ح لىححألس   حاألسااحوا    ي حاحيي ا حقور

ا  ل ي حا   خ ظحم رح ر يضح لتلي ا ااحألست   حاألستااحو  ات ااحالت حاحست     حا  دت ك وح يت ح اح
   حا  ل ي حات  يح ت خ ظحكت اح ك ت ح  عويت حالت ح ت  ي تح تاحا  ل يت حات  يح يت ح  تلا.حك ت حار ات نح

وا    يتتاحا  و تت حقوتترحقرستت ح ل يتت حا  وكيتتلحقوتترحستتوا اح  رحا  تت احا ل استت ح  تت ح ستت وي نحا راتت  ح
ا  ك يحا خك احا  س    يا.حوسلحي منحا ع يي ح  دي حم رح احكاح احا را  حوا    يتاحا  و ت ح اتاح
   ح  عويحقورحقرس ح ل ي حا  وكيلحا خك احا  س    ياوح ي ح اح و حا ع يي حك عنح ساحوضوخً ح

 ظحخيت حكت اح تأح تت  ي ح ت احقوترحكتاح تاحا  ست    ياحا رات امحواألستاحراتت  حالت حظتاحا  ل يت حا  ت خ
حPei and Hamill (2013)وا  ؤ وياحواألساح   يُرحو وح  حي كاح  سي تح احرراحع    حل اس ح

وا   ح د  نحم رح احا  ل ي حا   لاح أح خ وىح  وو    ح كا ح كاحا  س    ياح)ا  خ  الياحو ي ح
حا   ل ي ح ي حا   لا.حا  خ  اليا(ح ل  ع 
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Abstract 

 The research aimed to test the effect of the auditor’s assurance on 

intellectual capital (IC) statements and opinion alternatives on investors’ 

judgements that include; their expectation about stock price and inve-

stment decision. The researcher used an online experimental study on 

Egyptian financial analysts and investment managers. Many results have 

been obtained; First, the participants highly valuate the IC statements, 

and they think that it presents useful and reliable information for the 

investment decision purpose. Second, the participants think that the ass-

urance service on such information of IC can increase their creditability 

and reliability of this information. Third, there is a significant effect of 

the auditor assurance report on the participants’ judgements about stock 

price and investment decision. Finally, alternatives of the assurance 

opinion (conclusion) have significant effect on the investors’ judgements, 

as the report with unmodified opinion leads to increase the estimated st-

ock price and has positive effect on the investment decision comparing 

with declaration of unaudited IC reports. While, the qualified opinion 

report leads to decrease the estimated stock price and has a negative eff-

ect on the investment in the company stock comparing with unaudited IC 

reports. Despite that, the effect of the qualified opinion is more sign-

ificant than the unmodified opinion. The study also tested the effect of 

investor’s experience level and scientific qualifications on the relation-

ship between assurance report of IC and investors judgements.The results 

show that, both experience and qualifications have significant eff-ects on 

the investors’ judgements related to estimating stock price and inves-

tment decision, especially in the case of assurance report with unmodi-

fied opinion. However, this result was less noticeable in the case of ass-

urance reports with qualified opinion.This result can be explained dep-

ending on Pei and Hamill (2013) results, which stated that the mod-ified 

opinion has higher information content to all investors (Professional and 

less nonprofessional), so this type of opinion will affect the judg-ements 

of both types of investors, therefore no significant differences between 

their decisions will be found. 
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 مقدمة -1
حIntellectual capitalا تت احا  كتت حا  خ ستتا حالتت حايوعتت حاألريتت  حاليتت رح  رحا  تت احا  كتت يح     

ليتت رحواإلالصتت  حقتتاحقع صتت ح  رحا قعتتأ.حوقوتترحا تت  اح تتاح اتت ياحاي امحختتواحكي يتت ححواإلالصتت  
 تتاح وتت ححر صتت حالتت حظتتاح خ تتظحا   تت يي حا  خ ستتاي حارصتتودحاحق تت ابحا   ليتتل–ا  تت احا  كتت يح

محح احا ل استت نحالتت ح تت احا  يتت اح كتتلنحقوتترح اح  رحا  تت احا  كتت يحي تتلح ختتلحا  وا تتاحح-ا  ع صتت 
األس ستتي حا  تت ح تتؤلىحم تترحعيتت  ح وحالدتتاحا  عدتتدنحالتت ح خليتت ح  تتلاالا وحخيتت ح عتتأحيستتااحالتتو حالتت ح

 ت حي ت بح   ي حا لل  حا  ع السي حوا لل  حقورحاحس   ا حال حا  ست لااحر صت ح و عدتدنحا  ت ح   تاحالي
 وح وت حا  ت ح   تاحالت حح knowledge-based economy ااي ت حاحس صت لحا لت  احقوترحا    الت 

 , Khafid and Alifa, 2018; Appuhami and Bhuyan)ظت وبحاس صت لي حصت ا ح
2015; Veltri and Bronzetti, 2015; Mondal and Ghosh, 2014; Wang, 

 Nadeem)وستلحستل نحل است حح.(Buallay, 2018)وحا  حيؤليحم رح يت ل حسي ت حا  عدت  ح(2013
et al. 2018; Sydler et al. 2014)ل تيًرحقوترح احا  يت ل حالت حسي ت ح  رحا  ت احا  كت يحح

حح   اطحميي ايً حا أللامحا     ح ود ك حوا    لحقورحاألصواحقا حا   ا.
ستت  عحعختتوحا  تتو  حوي يتتهح تت احاح   تت احا    ايتتلحا ع صتت ح  رحا  تت احا  كتت يحم تترحاح يتت تحا   

ا    اليتتتت حوا  كعو وييتتتت وحوا  تتتت ح  طوتتتتفح تتتتاحا  عدتتتتدنح تتتتواال ح ي وق تتتت اح تتتتاحا  لو تتتت نحح   تتتت اح
 رست   ا حو  ت احاألصتتواحا  و وست حواألصتواحا  ك يتت ح يت حا  و وست .حو تت ىحا  ليتلح تاحا ل استت نح

 Vucicاوضت ح) احاألصواحا  ك ي ح ا  ح  و حال حسي  ا حو   ي ا حسي  حا  ع ص حا  و وس حخي ح
دتت ك ح احعستتا حاألصتتواحا  و وستت حم تترح يتتت حح555 عتتأح تتاحرتتراحل استت ح ي يتتنحقوتترحح2001)

%حقتتت اح62%ح:ح38وح تتتاح خو تتتنح تتت تحا عستتتا حا تتترح1982%حقتتت اح38%ح:ح62ا  و وستتت حك عتتتنح
 .1998%حق اح85%:ح15وح اح خو نحا ر1992

ا خليليتت ح  عظ تت نحو لتتلح   تتفحقوتترح  تت حا  طتتو حظاتتو ح دتتكو حكي يتت ح خليتتلحا لي تت ح
األق تتتتت احخيتتتتت ح صتتتتتاخنح عتتتتت  حاليتتتتتو ح وخوظتتتتت حاتتتتتياحا لي تتتتت حا ستتتتتوسي ح ودتتتتت ك نحوسي  اتتتتت ح

 احا  ت  حح(Carroll and Tansey 2000)وحاللتلح وضت ح (Forte et al. 2017)ا لال  يت 
اياحا لي  حا سوسي حوا لي  حا لال  ي حيت لالحر صت حالت حظتاحاحس صت لي نحا ل   ت حقوترحا    الت وح

التتت حا ستتتا يعي نح تتتاحا لتتت احح1:1خيتتت حك عتتتنحا عستتتا حاتتتياحا لي تتت حا لال  يتتت حوا ستتتوسي ح ودتتت ك نح
ا  دتتت ياحو  تتت حالتتت حاحس صتتت لي نحا ل   تتت حقوتتترحا  صتتتعيهوحمحح عاتتت حاو تتتنح)التتت حوستتتنحاقتتتلالح
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التتتت حاحس صتتتت لي نحا ل   تتتت حقوتتتترحا    التتتت حوا  كعو وييتتتت وحواو تتتتنحح6:1 استتت (حالتتتت حا   وستتتتطحا ل
.حو ظا ح  تحا  يو حاصتو  حMicrosoftال حد ك حح25:1وحك  حاو نحIntelال حد ك حح15:1

يويتت حقعتتل  حيتت احقتت ضحمختتلىحا دتت ك نح وايتتهح وح رعتتل  فحو ظاتت حسي تت ح     تت حيتتلًاح دتتا  ح
 خاح خلحا     ياحا  لويليت ح   ستي حي عاتً ح تاحاحرت ربحاتياحا لتياحا  خا.حوي لح  اواحدا  حا 

حالتت حظتتاح ا ستتوسي حوا لتتياحا لال  يتت ح  عظ تت نحاألق تت اوح يتت ح اح  اتتواحا دتتا  حي تتلح يتت حكتت ب 
ستتي ل حاي تت حاحس صتت لحا لتت  احقوتترحا    التت وحخيتت حححيلتتلاح  تت حا   اتتواح  وو تت نحخليليتت حقتتاح

  ستتتافحالتتت ح وتتت حا  يتتتو حاتتتياحا لي تتت حا لال  يتتت حوا لي تتت حح خ تتتوىحاألصتتتواح يتتت حا  و وستتت حوا  تتت 
 .(Oliveras and Kasperskaya, 2004; Wang, 2013)ا سوسي ح ود ك ح

ماح يتت ل حا  يتتو حاتتياحا لي تت حا ستتوسي حا خليليتت ح ودتت ك نحوا لي تت حا لال  يتت ح اتت ح  كتترحويتتولح
  حا لتتياحا خليليتت حا خ يتت حا تترح طتتوي حا     ستت حا  خ ستتاي حوا  تت ح  يتت حخ تترحاياحقوتترحمظاتت

  عظ تت نحاألق تت احاتت  لوا احا    يتت .حوستتلح رتت ح تت احا  طتتو حا يتت  ييااح   تتاحاح يتت تحاألواحالتت ح
ا  ختت وحنحا  ستت    ح ليتت رحا لتتياحا   ل تت ح  صتتواح تت  كرحا لتتياحا خليليتت ح  صتتواحا  و وستت وح

رحواإلالصت  حقتاح  رحالًحح احسي ا حا لال  ي .ح  ت حاح يت تحا  ت ع حاللتلح   تاحالت حاح   ت احاليت 
ا  تتت احا  كتتت يوحوا  تتت ححح  كستتتا حالتتت حك يتتت ح تتتاحاألخيتتت احا لتتتوا احا    يتتت حع ييتتت ح وليتتتولحا  تتت ح
   ضتتا حا   تت يي حا  خ ستتاي حقوتترحاحق تت ابحا وتت حاألصتتواحو تت ح   ضتتأح تتاحدتت وطحيصتت فح

ح خليلا حال حك ي ح احاألخي ا.
 نحاتتياحاإللا  حوا  ستت    ياحوقوتترحي عتتفحأرتت ح دتت  حا تتا ضحم تترح احقتتلاح    تتاحا   وو تت    

يظاتت حاصتتو  حواضتتخ حالي تت حي  وتت حا حستت     حالتت ح  رحا  تت احا  كتت يح ل  عتت حا حستت     حالتت ح
األصتتتتواحا  و وستتتت حواألصتتتتواحا    يتتتت وح  تتتت حاستتتتافح  تتتت لح  رحا  تتتت احا  كتتتت يحقوتتتترح ستتتت وىح

 تت حا دتت ك وحمضتت ال حم تترح احاإلالصتت  حقتتاح  رحا  تت احا  كتت يح تتيرح تتأح  تت يي ح وحسواقتتلح و ح
    ياحقوتترحستتقوتترحرتتربحاألعتتواعحاألرتت ىح  صتتوا.حوا   تت   حال وتترحا تت  اح تتاحخصتتواحا  

  وو تتت نحادتتت احاألصتتتواحا   ليتتت حواألصتتتواحا    يتتت ح تتتاحرتتتراحا لتتتوا احا    يتتت حا  تتت ح عظ اتتت ح
ا   تتت يي وحمحح اح عتتت  حعتتتل  حالتتت حاإلالصتتت  حا  تتت احا  تتتعظاح   وو تتت نح  رحا  تتت احا  كتتت يح  تتت ح

  ياحقعلح خ و  ح ليتياحسي ت حاألستااحوا لي ت حا خليليت ح ودت ك ن.حوالت ح ت احيرو ح دكو ح و س  
ا ستي  حي كتاحا عظتت حم ترحاإلالصتت  حقتاح  رحا  ت احا  كتت يحكوستيو ح تتاحاإللا  ح  ر تيضحقتتلاح

مضت ال حم ترح  ت حاللتلح دت  حح.(Li et al. 2012)ح    تاحا   وو ت نحو تاح تاح كو ت ح  رحا  ت ا
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Li and Mangena (2014)دكاحاإلالصت  حقتاح  رحا  ت احا  كت يحي ت   حا وا تاحم رح احح
ا ستتو حا  ر و تت ح  تتاح لواتت نحستت  حا ستتااوحوا لي تت حا ستتوسي حم تترحا لي تت حا لال  يتت وحوا  تت ح   تتاح
ضتت طً حقوتترحملا  حا دتت ك نحالي تت حي  وتت حا إلالصتت  حاحر يتت  يوح وضتتخً حم تترح اح عتت  حطواتتً ح

اح صتتخ فحا  صتت   وحو اح  رحا  تت اح   ايتتلًاحقوتترحاإلالصتت  حقتتاح  رحا  تت احا  كتت يح تتاحساتت
حا  ك يح صا ح كوعً ح   ً ح احق وي حرو حا لي  ح ود ك نحو خلي حا   اي حا  ع السي .

وححدتتت ح اح وكيتتتلح  استتتفحا خستتت ا نحقوتتترح احا لتتتوا احا    يتتت ح  اتتت حاصتتتل حقتتتاحا   كتتت ح
ا  تت   ح و عدتت  ح صتتا ح ختتاحعظتت وحوي يتتهح  تت حم تترح اح  استتفحا خستت ا نحيلتتواحاتت  خكاحقوتترح
ستتتر  حا لتتتوا احا    يتتت حالتتت حضتتتومحمطتتت  حمقتتتلالح وتتت حا لتتتوا احا    يتتت حوا تتت يحي   تتتاحالتتت حا  اتتت ل ح

ًححق  تً حوا لتواعياحوا وتوا  ح انحا صتو وحخيت ح ت ىحا  ليتلح تاحا ل است نحا  خ ساي حا  لاو ت حساتوح
 اح  تحا  ا ل حا  خ ساي ح  داحال حمظا  حا لي  حا خليلي ح و عدت  حاخيت حكتاح ت حيت احا   كيت ح
قويتتتأح تتتوحسيتتت رحاألصتتتواحا  و وستتت حاق  تتت لًاحقوتتترح ستتت رحا  كو تتت وحوا  تتت ححح   تتتاح ك تتت ح تتتاح

 تهحح(Delain, 2003; Lev and Zambon, 2003)دت ك حح%ح تاحا لي ت حا خليليت ح و25
التت ح ا ست   حاليت رحواإلالصت  حقتاحقع صت حاألصتواح يت حا  و وست حادت وطحيصت فح واال  ت 

ك ي ح احاألخي ا.حاأل  حا  ىحي  ضح خليً حكاي ًاح   اح اعت حا  خ ستا ح ضت و  حمظات  حا لي ت ح
يحا لتت ا انوحو تت حي ا تتأح تتاح  تت حا خليليتت ح ودتت ك نوح تتاح يتتاح تتوالي ح  وو تت نح ر  تت ح   رتت 

قورحا  اع حوا   ح لواحالو   حال حا  خل ح اح وت حا   وو ت نحا  ت ح وال  ت حا  لت  ي حوا لتوا احكاي ح
حا  خ ساي .

 مشكمة البحث-2
ا  ك يحظاو ح خت وحنحاخ يت حقليتل وحو  تاح تاح  تاح وت حا   اح للحعد حقاح   ي ح  رح

ا  تتتت احا  كتتتت يحقوتتتترح اعتتتت حا  خ ستتتتا حا يتتتت  ياححاح ي  تتتت نحا اخ يتتتت حوا تتتت يحياوتتتتو ح  تتتت ح  ر
ح  يسييا:

   تتتاحالتتت حضتتت و  حسيتتت رحواإلالصتتت  حا  خ ستتتا حقتتتاحقع صتتت ح  رحا  تتت   حاالتجـــاأل ا:ول  
ا  كت يوحخيت ح احقتلاحسي ستا حواإلالصت  حقعات حستلحححي طترحا لي ت حا خليليت ح ودت ك نوحاأل ت ح

اح يتتت تحا اخ تتت ح ي وقتتت ح تتتاحا تتت ىحيتتتؤ  حستتتواً حقوتتترح  رتتت يحا لتتت ا ان.حوستتتلحعتتت  حقتتتاح  تتت ح
حا  خ وحنحسل  ا حا ل اس نحا  خ ساي حال ح   حا صللح   ونحال حدكوياح  يسييا:
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اإلالص  حقاحا ضحقع ص ح  رحا   احا  ك يحك  وو  نحات  لوا احا    يت وح وحك  وو ت نح-أ
  ر ىح  الل حض احا  ل  ي حا سعوي .

 ل  ي حر ص ح   ونحالت حستوا اح  رحاإلالص  حا  س لاحقاحقع ص ح  رحا   احا  ك يحال ح-ب
 .حح (Demartini and Trucco 2016; Lev and Zambon 2003)ا   احا  ك ي

وححدتت ح اح  تتاح  تت حاإلالصتت  حي تت ضح ختتليً ح  تت احا  اعتت وحال  دتتكاحاألواحوا     تتاحالتت ح
مالصتت  حا دتت ك نحقتتاحقع صتت ح  رحا  تت احا  كتت يحالتت حصتتوفحا لتتوا احا    يتت ح وحا  رخظتت نح

ي اح  اي  ا حال حسي  ح  اي  حا لوا احا    ي حككاحوال حضومح   يي ح  اي ت حا لتوا احا      وح
ا    يتتت وح وح احيتتت احاإلالصتتت  حضتتت احا   وو تتت نحاألرتتت ىحا  عدتتتو  ح تتتهحا لتتتوا احا    يتتت حو  تتت ح
ي طوتتفح تتاح  استتفحا خستت ا نحا  خلتت ح تتاح وتت حا   وو تت نحالتت حستتي  ح  اي  تتأح ولتتوا احا    يتت ح

ح س و ي حا   ايتهحادت احا   وو ت نحاألرت ى"."ح725  حا   اي  حا لو  ح سا طالً حال ح   ح  ي
مضت ال حم تترح احاإلالصت  حقتتاحقع صت ح  رحا  تت احا  كت يحالتت ح لت  ي ح ع صتتو ح)ك ختلح ستت  يفح
اإلالصتت  حاحر يتت  ي(ح يضتتً حستتلحيكتتواح تتأح تت  ي حقوتترح لتتلي ح  استتفحا خستت ا نح رطتت حا   اي تت ح

(Demartini and Trucco, 2016) 
   حا دكاحا   ع ح إلالص  حالللحال  ح ي احيليلح  ت احا  اعت ح  لتلياحرتل  نح وكيليت ح رت ىح
    تتاحالتت حا  خلتت ح تتاح تتلىحصتتخ حا ليتت رحوستتر  حاإلالصتت  حالي تت حي  وتت حا ع صتت ح  رح تت اح
ا  كتت يوح  تت حي   تتفحقويتتأحا  ليتتلح تتاحا  ستت ؤحنحا اخ يتت حوا  تت ح    تتاحالتت اح تتاحيلتتواحا  ويتت ح

   اسفحا خس ا نح وليت احات   حا تلو ؟ح ت ح ت ح  ت يي حا  اع ح  نحا    ياحا  وكيل؟ح  ح  ح لوح
سيتتت رحاأللامحا  تتت حيتتت احالتتت حضتتتو ا حا خكتتتاحقوتتترحصتتتخ حا ليتتت رحوستتتر  حاإلالصتتت  ؟ح تتت ح تتت ح
اي امانحق وي حا  وكيل؟ح  ح وحدكاحو خ وىح ل ي حا  وكيل؟حوا  عظ حم رحطاي  ح ت تحا رل ت ح

 يتت حاألطتت ابوحو تتاح تتاحي كتتاح احيتت احا ليتت احااتت حالتت حظتتاحي كتتاحا لتتواحا عاتت حرل تت ح وكيليتت ح ر
 International Standards on Assurance)ا   تتتتت يي حا لو يتتتتت ح و وكيتتتتتلحا  اعتتتتت 

Engagement ISAE 3000).ح
ـــا     وا   تتتاحقوتتترح يتتت ل حك  م اتتت ححقع صتتت ح  رحا  تتت احا  كتتت ي   تتتاحالتتت حملا  حاالتجـــاأل الث

و تت حعتت  حقعتتأح تتاح   يتت ح  اي  اتت حلارويتتً حااتتلبحرل تت حوح(Buallay,2018)وسي  اتت ح و عدتت  ح
ملا  حا  عدتتت  وحو   اتتت ح تتت تحا رل تتت ح تتتاحا رتتتل  نحاحس دتتت  ي حا ر صتتت ح ع  يتتت حاألطتتت ابحاتتتياح
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 وتتت حا رل تتت حالتتت حظتتتاحاإللا  ح)ط  تتتفحا رل تتت (حوا   ايتتتهح) لتتتلاحا رل تتت (.وي كاح احيتتت احمقتتتلالح
ح.ح(International Standards On Related ServicesحISRS 4400  ي  حا   اي  حا لو  ح)

وب ــاً  مــا تقــدم  يمكــن صــيالة مشــكمة البحــث فــ  التســاؤالت ا تيــة والتــ  ســيحاول 
 البحث االجابة عميها  ظريًا أو تجريبيًا 

   ح  حا  د كاحا  خ ساي حا    اط حالي رح  رحا   احا  ك يحواإلالص  حقعأح؟ -1
  كتتت يحقوتتترح دتتتكيو حرتتتل  نح  استتتفح تتت ح تتتوح  تتت حاإلالصتتت  حقتتتاح كوعتتت نح  رحا  تتت احا -2

 ا خس ا ن؟
 تتتت ح تتتتتوح  تتتتت ح وكيتتتتتلح  استتتتفحا خستتتتت ا نحقوتتتتترح لتتتتت  ي ح  رحا  تتتت احا  كتتتتت يحواتتتتتلا احا تتتتت  يح -3

)احستتت ع  ف(حقوتتترح خكتتت احا  ستتت    يا؟حو تتت ح تتتوح  تتت حراتتت  حا  ستتت    ياحو تتت  يوااحا  و تتت ح
 ك   ي انحُ َ ِل  حقورح و حا  رس ؟

 هدف البحث-3
 وكيلح  اسفحا خس ا نحقورح ل  ي ح  رحا  ت احا  كت يوحو  ت ححيس البحا اخ حار ا  ح   

عوعحا   يحا  يحي ض عأح ل ي حا  وكيلحقورح خك احا  س    ياوحمض ال حم رحار ات  ح  ت حقوا تاح
ا    يتتتتتاحا  و تتتتت حوراتتتتت  حا  ستتتتت    ياحقوتتتتترحا  رستتتتت حاتتتتتياح ل يتتتتت ح  استتتتتفحا خستتتتت ا نحو خكتتتتت اح

ايتت .حك تت حيستت البحا اختت ح يضتتً حل استت حا  دتت كاحا  ستت    ياوحو  تت ح تتاحرتتراحا ل استت حا  ي ي
ا    اطتت حاليتت رحواإلالصتت  حقتتاحقع صتت ح  رحا  تت احا  كتت يحو  تت ح  تت حقوتترح دتتكيو حرتتل  نح

   اسفحا خس ا نحو   ح احرراحا د حا عظ يح احا ل اس .
 أهمية البحث-4

يك سفحا اخ ح   ي أحا ر ص ح تاح   يت ح  رحا  ت احا  كت يح عيت  حا دت ك نوحو ت ح ا تأح
 تتاحمالصتت  ح   ايتتلحقتتاح وتت حا  ع صتت ح تتاحساتتاحا دتت ك نحا ستت رلااحطتت  حاإلالصتت  حا  ر و تت وح

 اع حا  خ ستا حوا   اي ت .حوا   ت   حيلتلاحا اخت حمي ات نحعظ يت حو وح  حيرو ح خليً حيليلًاح   اح
ي وقتتت ح تتتاحا  ستتت ؤحنحا    اطتتت حاتتتلو حا   اي تتت حالي تتت حي  وتتت حا إلالصتتت  حقتتتاحو ي يايتتت حقوتتترح 

ا  يت احاألكت لي  حخيت حي ت  حا  يت احقع ص ح  رحا   احا  ك ي.حويك سفحا اخت ح   ي تأحالت ح
 و  يتتلح تتتاحا اختتو حالتتت ح يتت اح  تتت حاإلالصتت  حقتتتاح  رحا  تت احا  كتتت يحقوتترحا  اعتتت حو دتتتكيو ح

ي حرل  نحا  وكيتلحقتاحمالصت  حاإللا  حقتاحقع صت حرل  نح  اسفحا خس ا نوحك   ح   حو   
  رحا  تتت احا  كتتت ي.حال وتتترحا تتت  اح تتتاح اعتتت حا ك يتتت ح تتتاحا ل استتت نح لضتتتي حسيتتت رح  رحا  تتت اح
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ا  كتت يحواإلالصتت  حقعتتأوحمحح احا لويتتاح تتاح وتت حا ل استت نح عتت واح  تت حا رتتل  نحا  وكيليتت ح  وتت ح
 ختتت حل استتت نح ع و تتتنح  تتت حا   وو تتت نوح  تتت حالتتت ح صتتت حوالتتت حختتتلولحقوتتتاحا ا ختتت ح تتتاحييتتتلحا ا

حرل  نحا  وكيلحقورحاإلالص  حقاح  رحا   احا  ك ي.ح
ك تت حيك ستتفحا اختت ح   ي تتأح وياتت نحا  ستت و  حقتتاح عظتتياحا  اعتت وحخيتت حيلتتلاحل تتيًرحقوتترح
   يتتت حلو حا  وكيتتتلحقوتتترح  ع صتتت ح  رحا  تتت احا  كتتت يحوا تتت يحستتتلحي طوتتتفح تتتلرًرح  عظتتتياح وتتت ح

ياتت .حك تت حيك ستتفحا اختت ح   ي تتأحقوتترحا  ستت وىحا  اعتت حا رل تت حختت اح تتوال حا طوتتفحا كتت ال حقو
خي حيدي حم رحويتولح يت حنحواقتل ح  ت احا  اعيتياحالت حخت اح تواال حا طوتفحقوترح وت حا رل ت ح
ا  وكيليتتت وحاأل تتت حا تتت يحي طوتتتفح تتتاحا  اعيتتتياحا   تتتاحقوتتترح تتتوالي حا ك تتت مانحا  اعيتتت حا ر  تتت ح

حإلعي  ح   حا عوعحا   رصدح احا  وكيل.
 م هجية البحث-5

ي   تتلحا ا ختت حقوتترحل استت حعظ يتت حو رتت ىح واحي اتت حقوتترح ستت ؤح أ   خليتت ح تتلبحا اختت 
 ي يايتت وحخيتت ح    تتلحا ل استت حا عظ يتت حقوتترح خويتتاحو ليتتياحا ل استت نحا ستت ال حااتتلبحاحي اتت ح
قوتترح ستت ؤحنحا اختت حا ر صتت حا   دتت كاحا  خ ستتاي حا    اطتت حا  ليتت رحواإلالصتت  حقتتاح  رح

قوترح دتكيو حرتل  نح  استفحا خست ا نوحمضت ال حم ترحادت ل  حالت وضححا   احا  ك يوحو   ح  ت 
ا ل است .ح تتاحيع لتاحا اختت حالت حدتتلأحا  طايلتت ححر ات  حالتت وضحا ل است حو  تت ح تاحرتتراحل استت ح
 ي يايتت حقوتترحقيعتت ح تتاحا  خووتتياحا  تت  يياحو تتلي يحاحستت     حا صتت .حخيتت حي تت حا  دتت  كواح

ا   خوتت حاألو تترحستتوا اح   يتت ح انح ل يتت ح  اي تت ححالتت حا خ  تت حا  ي يايتت حا تت خو ياوحيلتتلاح اتتاحالتت 
 ي ح  لاوح اح ل  ي ح  رحا   احا  ك يحإلخلىحا د ك نح احي احا  خل ح عا ح تاحساتاح  ايتهح
 ستتتت لاوحويطوتتتتفح تتتتعااحاإلي اتتتت حقتتتتاحا تتتتضحاألستتتت و حو لتتتتلياح خكتتتت  ااحا  اعيتتتت حالي تتتت حي  وتتتت ح

 ك ح ختاحا ل است .ح تاحيلتلاح اتاحالت حا وس   ااحاد احس  حا سااحوا ر  حس ا حاحس     حال حا د
ا   خوتتت حا   عيتتت حاال تتت اضح احستتتوا اح  رحا  تتت احا  كتتت يحستتتلحرضتتت نح رل تتت حا  وكيتتتلحويلتتتلاح اتتتاح
 ل ي ح  اسفحا خس ا نحخي ح اح لسياحا  يع حم رح ي وق ياحاألو رحخصونحقورح ل يت حات  يح

ي ات حقوترح ست ؤحنح ي ح  تلاوحوا   عيت حخصتونحقوترح ل يت حات  يح ت خ ظح تاحُيطوتفح تعااحاإل
ادتتت اح لتتتلي  اح ستتت  حا ستتتااحالتتت حضتتتومحا   وو تتت نحا يليتتتل وحوستتت ا حاحستتت     .حويلتتتلاحا لستتتاح

(حوصتتتت ً ح وخ  تتتت حا  ي يايتتتت حواي اما اتتتت حو  يتتتت انحا  صتتتت ياحا  ي ياتتتت حا  ستتتت رلاحالتتتت ح11-3)
حا ل اس .
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 دود البحثـــح -6
اح  رحا  تتت احا  كتتت يحي ختتتللحعطتتت  حا اختتت حاتتت   ح وكيتتتلح  استتتفحا خستتت ا نحقوتتترح لتتت  ي حوستتتوا 

ا  ستت لو حقتتاحا  لتت  ي حا    يتت وحوا   تت   حيرتت فحقتتاحعطتت  حاحر اتت  حا  ي ياتت ح واختت ح  تت حا رتتل  نح
يخــرج ع ــا دراســة أثــر مراجعــة احس دتت  ي ح و  ايتتهحوا    ولتت حا ع صتت ح  رحا  تت احا  كتت يوحكتت   ح
ستت ا انحا  ستت    ياوحو  تت حقوتترحرأس المــال الفكــري فــ  ســياق المراجعــة التقميديــة لمقــوا م الماليــة 

قورحا   اح اح احا ا خ حسي   ضح    حال حاإلط  حا عظت يح واخت حخيت حي  ت ضحا ا خت حأل ت ح
اإلالصتتتتت  حقتتتتتاح  رحا  تتتتت احا  كتتتتت يحقوتتتتترح دتتتتتكيو حرتتتتتل  نح  استتتتتفحا خستتتتت ا نحا  وكيليتتتتت حو يتتتتت ح

 نحقتاحا  وكيلي .حك  حيرت فحقتاحعطت  حا اخت حار ات  حا  وا تاحا  ت حستلح تؤ  حقوترحمالصت  حا دت ك
قع صتت ح  رحا  تت احا  كتت ي.حك تت حير اتت حا اختت ح  تت حاتتلا احا تت  يحقوتترح خكتت احا  ستت    ياوحو  تت ح
اتت    كي حاللتتطحقوتترحاتتليوياح وتت  يحو  تت حا تت  يح يتت حا   تتلاحو ختتلح دتتك احا تت  يحا   تتلاحو تتوحا تت  يح

 يعت ح  تللحا   خ ظوحوا      ح تاحي  ت ضحا اخت ح ك الت حاتلا احا  ل يت حا   تلاحعظت ًاح صت وا ح لستياحا 
ح احا  يع نحا   قي حاخسفح عواعحا  ل  ي حا   ل  حو   حاسافحا ليولحقورحخياحا  يع .

 خليلً ح البحا اخ وحوال حضومحخلولتوحي اح لسياحا اخت حم ترحا  خت و حخطة البحث  -7
 ا    ي :

 المشاكل المحاسبية المتعمقة بع اصر رأس المال الفكري -8
   اواح  رحا   احا  ك ي. 8-1
  كوع نح  رحا   احا  ك يح 8-2
 سي رح  رحا   احا  ك يحواإلالص  حقعأ.ح 8-3
 خدمات مراقب الحسابات بخصوص رأس المال الفكري -9

   اي  حقع ص ح  رحا   احا  ك يحا   ص حقعا حا  لوا احا    ي ح 9-1
  اي تت حقع صتت ح  رحا  تت احا  كتت يحا   صتتت حقعاتت حضتت احا   وو تت نحاألرتت ىحا   االلتتت ح 9-2

 ال حسي  حا   اي  حا  لويلي ح ولوا احا    ي حككا. ولوا احا    ي ح
ح  اي  حسوا اح  رحا   احا  ك يحكرل  ح وكيلي ح ر ي حاألط اب. 9-3
 كرل  نحاس د  ي .ح-  اي  حو ليياح  رحا   احا  ك يحأل  اضحر ص  9-4
  خوياحاي  حا     س حا  اعي حال ح ص . 9-5
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 فروض الدراسة -11
 يةالدراسة التجريبية واالختبارات االحصا  -11
  تا ج الدراسة والتوصيات ومجاالت البحث المقترحة -12
 المشاكل المحاسبية المتعمقة برأس المال الفكري -8

عظتت ًاح وطاي تت حا ر صتت ح  كوعتت نحوقع صتت ح  رحا  تت احا  كتت يحاللتتلحعدتت حقعاتت حا ك يتت ح تتاح
ا يلاحال حا  ك حا  خ سا ح احخي ح  او ا وح كوع  ا وحسي سا حواإلالص  حقعا وحو  ت حقوترح

حا عخوحا     :
 مفهوم رأس المال الفكري   8-1

ححيويلح   يبحواخلح    حقويأح   رحا   احا  كت يوحاتاح اح عت  حا  ليتلح تاحا  خت وحنح
ا عتأحا    الت حا  ت حي كتاح خويوات ححEdvinsson and Sullivan (1996)ح    ي أوحالللحق التأ

ا عتأحكتتاحا   ويتت نحح(Salicru and Perryer, 2007م ترحسي تت .حوق التأحأرتت ح)علتًرحقتتا:ح
واألصتتواحا  تت حححي كتتاحقتت ل ح ؤي اتت حالتت حا  ي اعيتت حا   و يتت وحو  ضتت احكتت   حاألصتتواح يتت ح
ا  و وس حا   حي كاح خليل  حوا   حسلح ظات حالت حا  ي اعيت حا   و يت ح  تاحا  ر ت نحا  ي  يت وح

   يتبح  رحا  ت اححUzliawati et al. (2014)ايع ت ح اعترححا ام حاحر ت اعوحاحستاحا  يت  ي.
وا رات انحوا  ت ح تاحرتراحاست رلا ا ح  تً حي كتاححوا  وكيت حا  ك يت ا  توالحا    اليت حا  ك يحا عأح

حرو حسي  ح و عد  حاحس ص لي .
 The Society of Managementو   التأحي  يت حا  خ ستاياحاإللا يتياحالت حكعتلاح

Canada Accountants ofووكت ح ودت ك وحوا  ت حا عأح ي وق ح احا  ع صت حا    اليت حاح   
ي خلتت ح عاتت ح عتت الهح ستت لاوي وحو  ضتت اح تت تحا  ع صتت احا  كعو وييتت وحق ويتت نحاإللا  وحوخلتتو ح

ا عتأحا  توا لححBrennan (2001)وي  الأح.ح(Carroll and Tansey, 2000)ا  وكي حا  ك ي ح
ايع تت حروتتدحح.ا  ك يتت حا  تت حيتت اح دتتكيوا وحواس ع  اتت وحواستت رلا ا حا تت حيخلتت حسي تت ح قوتترح و عدتت  

Appuhami and Bhuyan (2015)تتاحاستت   اضحا تتضحا    ي تت نحم تترح اح وتت حح 
-organizational knowlا    ي ت نحا لتنحا ضتومحاصتو  ح س ستي حقوترحا    الت حا  عظي يت ح

edgeنحا ا  تت ح تت  رحا  تت احا  كتت يحو كتتلنحقوتترح اح  رحا  تت احا  كتت يحي كتتاحك ختتلحا  كوعتتح 
ح طوي تح احرراحملا  حا    ال حا  عظي ي .ح
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ا عات ح ي وقت ح يت ح  ا ت ح تاحا   ت  بوححDemartini and Trucco (2016)وي  الات ح
وا لتتتل انوحوا دتتتاكي نوحوا   ويتتت نحا  دتتت يوي وحوا  رستتت نحا  عظي يتتت حوا   ليتتت حوا  تتت ح ستتت  احالتتت ح

Buallayو   الأحل اس ح رو حسي  ح و عد  حس ل  حقورحاحس   ا . ا عأح صاحا  دت وعحح(2018) 
 Khafid and   يستي ح ودت ك .حوي  التأحوا  يح صا ح ختلحا  توا لحا   يستي حوا  يت  حا  ع الستي حا

Alifa (2018)حا عأحا  ا   حوا    ال حوا را  حا   حي كاح اح رو ح ي  ح ع السي ح ود ك .ح
و احا    ي  نحا س ال حي ض حقتلاحويتولحا  ت  حقوترح   يتبحواختلح ت  رحا  ت احا  كت يوح

   ي تتأحالتت حالايع تت ح كتت حا تتا ضحقوتترح   ي تتأح تتاحخيتت ح كوع  تتأوح كتت حا تتا ضحايرتت حقوتترح
 خلي حا  عد  حأل لاالا حو   ي حا لل انحا  ع السي .ح    حي  للحا ا خت ح عتأح تاحا   يتلحا   ت ضح

ح  كوع نح  رحا   احا  ك يح احويا حعظ حا ل اس نحا  ر و  .
 مكو ات رأس المال الفكري  8-2

ي تتتلح  رحا  تتت احا  كتتت يحيتتت مح تتت اح تتتاحا لي تتت حا ستتتوسي حألىح عدتتت  وحوستتتلحستتتل نحا  ليتتتلح تتتاح
حMarr et al. (2004) تتحا ل اس نحويا نحعظ ح  ا يعت حختواح كوعت نح  رحا  ت احا  كت ي.حالواللتً ح

  رحا  تتت احا  كتتت يحم تتترحسستتت ياح  يستتتيياحو  تتت ح  رحا  تتت احا ادتتت يحو  رحا  تتت احا ايكوتتت وحيعلستتتاح
حححويتألف رأس المال البشري من ثالثة ع اصر؛

وا  اتت  انحو ستت ا حا   تتاحا  تت حي  وكاتت حوي ضتت اح ستت وىحا   وتتياحوا راتت انحكفــا ة العــاممين  - ح
حا    وياحال حا  عد  .

ويلصلحاا حا تلواالهحوا ختواال حا  ت ح خكتاح صت ال نحا  ت  وياوححآرا  العاممين وتوجهاتهم -فح
 وك   حك  م حاإللا  حا  وي حال حسي ل حا  عد  .

ــة االســتجابة -فح ــة وفوري ويلصتتلحااتت حستتل  حا  تت  وياحالتت حا  عدتت  حقوتترحح Agilityالمرو 
ستت ي ا حا ستت ي  ح و  يتت انحالتت حاي تت حاألق تت احو تت احيوضتت ح و حاحاتتلاعحواحا كتت  حا  تت حاح

 ي   هحاا حا    وواحال حا  عد  .
 أما رأس المال الهيكم  فيتضمن ثالثة مكو ات ر يسية 

ويدتتت احقرستتت نحا  عدتتت  ح تتتهحاألطتتت ابحا ر  ييتتت ح  تتتاحا   تتترموحا  تتتو لياوححالعالقـــات - ح
حا  س   ياوحا خكو  وحوا  ي  ه.

ويلصتتتلحاتتتأح ل التتت حا  عدتتت  وحسواقتتتلحا اي عتتت نحوا  ستتت علانوحا اي كتتتاححالهيكـــل الت ظيمـــ  ح-فح
 ا  عظي ي وحوا ا  حا خ سفحاي  وحا إلض ال حم رحا    ال حا   صو حا ق  احا  عد  .
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ويلصتلحاتأحي يتهحا  دت وق نحا  ست لاوي حا  ت ح عتوىحا  عدت  حا تلرواححوالتطوير  التجديد-فح
الياتتتتت وحويعتتتتتل فح ختتتتتنح  تتتتت حملا  حا اختتتتتو حوا  طتتتتتوي وحوا رطتتتتتطحا يليتتتتتل وحوا  ع يتتتتت نح وح

حا رل  نحا يليل .ح
ك  حستلاحا  ليتلح تاحا ات خ ياحع   يتً ح  كوعت نح  رحا  ت احا  كت يح لستاح  ر ت ح كوعت نوحو ترح

ا ادتتتتت يوحو  رحا  تتتتت احا ايكوتتتتت ح)وي ضتتتتت اح تتتتت حيتتتتت  اطحا لو تتتتت نحا ايكتتتتتاحا  عظي تتتتت ح  رحا  تتتتت اح
ع و يتت ححBontis (1998)ستتلاحال وتترحستتاياحا   تت اح.ح  رح تت احا  رستت نوا   ويتت نحواحا كتت  (وحوح

ح  كوع نح  رحا   احا  ك يحقورحا عخوحا     :
 ا    التت وحا ك تت مانوحا راتت انوح  رحا  تت احا ادتت ي:حوي  تتاحا لي تت حا ك  عتت حالتت حقلتتواحاألالتت الح  تتاح

حخلو حاأللامح......حا خ.
 رحا  تتت احا ايكوتتت :حوي  تتتاح تتت حي التتترحالتتت حا  عدتتت  حا تتتلحاستتت ا  لح  تتت حا  عصتتت حا ادتتت ىوح  تتتاح  

 ا   وي نحا  عظي ي حعظاحا   وو  نوحسواقلحا اي ع نح...........حا خ.
 لياوحا   تتترموحو صتتتخ فح  رح تتت احا  رستتت ن:حو تتترحا  رستتت نحا  تتت ح لي اتتت حا  عدتتت  ح تتتهحا  تتتوح 

 ا  ص   حا   يسييا.
  كوع نح  رحا   احا  كت يحالت حا لطت عحح ًحع و يحMe La Grange (2006)ك  حسلاحح

ا  تت احوا خكتتو  حخيتت ح ضتت بحا تتلحا اي تت حا  تت ح   تتاحالياتت حا  عظ تت وحخيتت حسستتاح  رحا  تت اح
  رح ت احا  رست نحا  ك يحم تراح  رحا  ت احا ادت يوحو  رحا  ت احا ايكوت ح)وا ت يحيعلستاحم ترح

و  رحا   احا  عظي ت حا ت يحيدتي حم ترح  رح ت احاحا كت  حو  رح ت احا   ويت ن(وحو  رحا  ت اح
حا اي  ح)وا  يحي ض اح  رح  احا سو حو  رحا   احا  ؤسس (.

اح خت لحاللتلحستلاححك  حسلاح ر ياحع   يً ح  كوعت نح  رحا  ت احا  كت يح لستاحم ترح  اتهح كوعت ناح
 لستتتتي ً ح تتتت  رحا  تتتت احا  كتتتت يحم تتتترح  ا تتتت حقع صتتتت حقوتتتترحا عختتتتوحح(IFAC)ا تتتتلو  ح و خ ستتتتاياح

ح:(1)ا     
ح
ح

                                                             
 CIMA, “Understanding corporate Value Managing and Reporting Intellectual ٔمالً ػٓ : (1)

capital” Cranfield University, 2003. 
http://www.cimaglobal.com/Documents/ImportedDocuments/tech_techrep_underst

anding_corporate_value_2003.pdf  
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 (1م )ـــــــدول رقـــــــــج
 IFAC 1998لـ  موذج مكو ات رأس المال الفكري وفقًا 

ح(CIMA, 2003) قاًل عن 
  Human Capital رأس المال البشري

  خلو حا    ال 
 ا   ويا 
  ا    ياحا  اع 
  ا لياحا  اعي 
  ا لياحا ع سي 
 ا لل انحوا ك  مانحا    اط حا    ا 
 احاتتتتتلاعوحا لتتتتتل  حقوتتتتترحا  ختتتتتليوحستتتتت ق ح

حاحس ي ا وحا  ي ل .

ح Relation Capitalرأسمال العالقات
  ا  ر  نحا  ي  ي 
 سوا احا   رم 
 وحمحا   رم 
 سعوانحا  و يه 
 احساحا  ي  ي 
 ا   اريدحوا    سلان 
   حا   س نحخلو حاح  ي

ح Intellectual Propertyالممكية الفكرية
 ا امانحاحر  اع 
  خلو حا طا ق 
 خلو حا  ص يا 
  ا  ر  نحا  ي  ي 
  حاألس ا ح)ا   كيا ن(حا  ي  ي

 Infrastructureأصـــول الب يـــة التحتيــــة
Assets ح

   حالوس  حاإللا
   حق وي نحاإللا
   ح ل ال حا  عد
 حعظاحا   وو  ن
 حا داك نعظاح
  حا  رس نحا    ي

ح(Me La Grange, 2006)قورحا عخوحا     ح)علًرحقا:ح لسياح  رحا   احا  ك يحح(Booking)ي ىحوا    اححح
ح
 
 
ح
ح
ح
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ح
ح
ح
ح
ح

ح
ح

 Brooking(   موذج مكو ات رأس المال الفكري لـ 1شكل رقم )
 (Me La Grange 2006 ن) قاًل ع

ح

واتتت  عظ حا تتترحا  لستتتي  نحا  ر و تتت حا  تتت حستتتل ا حا اتتت خ واح تتت  رحا  تتت احا  كتتت يحعيتتتلحقتتتلاحححححح
ا  كتت ي.حال ت حختتياحاق  تلحا تتا ضحقوتترححياحقع صتت ح  رحا  ت استا  ت سااحختتواحدتكاحعاتت   ح  ل

اق  لحا تا ضحايرت حقوترحا  صتعيبحا  ر ت وحواق  تلحا تا ضحا    ت حقوترححا  صعيبحا  ع   و
ا  صتتتعيبحا  اتتت ق وحمحح اح  ظتتتاح وتتت حا ل استتت نحا  لتتتنحقوتتترح كوعتتت نح  رحا  تتت احا  كتتت يح

 ;Demartini and Trucco,2016)ا    اح احار ربح لراحا  صعيب.ح ي ح احا ا ضح
Appuhami and Bhuyan, 2015; Zhanxia et al. 2011)األك ت حيت ىحات احا  لستياحح

اي  قتتً حقويتتأح تتوحا  لستتياحا  ر تت حم تترح  رحا  تت احا ادتت يوحو  رحا  تت احا ايكوتت وحو  رح تت اح
 انحا  رستتت نوحخيتتت حي ضتتت اح  رحا  تتت احا ادتتت يحكتتتاح تتتاحا راتتت  حوا   وتتتياحوا    التتت حوا  اتتت 

وا لل انحواح ي  ت نحوا يواعتفحاحررسيت حواح  ت ااحواحاتلاع.حوي ضت اح  رحا  ت احا ايكوت ح ت ح
ي  وتت حا  ويتت نحا  عدتت  وحواح يتت نوحواحيتت امانوحوا اي كتتاحا  عظي يتت حوا اعيتت حا  خ يتت وحوا    التت ح

 تت ح  تتاحا   ضتت ع حا ألعظ تت حوا وتتوا  حا  عظي يتت وحكتت   ح  رحا  تت احاحا كتت  يحا رتت دحا   عظ
ا ا  ييتتتت نحواألياتتتت  وحوا  ل التتتت حا  عظي يتتتت وحواتتتت امانحاحر تتتت اعحوخلتتتتو حا طا قتتتت حوا  ر تتتت نح
ا  ي  يتتت .ح  تتت ح  رح تتت احا  رستتت نحاليدتتتي حم تتترحا    التتت حا  تتت ح  ضتتت عا حا  رستتت نحا ر  ييتتت ح

وا دتاك نحا خكو يت ح  و عد  وحوا   ح  ض احا  رس نح تهحسعتوانحا ستو وحوا   ترموحوا  تو ليا
حع قي .وا ص

وا  عظ حم ترح كوعت نح  رحا  ت احا  كت يححي ضت ح احا     ست حا  خ ستاي وحواللتً ح و  ت يي ح
ا  خ ساي ح انحا صو وح تاح ست  حا ستيياحكتاحقع صت ح  رحا  ت احا  كت يوحاأل ت حا ت ىحلقت ح

   رحا   احا  ك ي

أصول السوق
Market assets 
الماركات،العمالء،

التعاقدات،قنوات

التوزيع،عقود

 االمتياز

األصول البشرٌة

Human assets 
الخبرات،القدرةعلى

حلالمشكالت،االبداع،

 القدراتاالدارية

أصول الملكٌة الفكرٌة

Intellectual 
property assets 

االسرارالتجارية،العالمات

،ختراعالتجارية،براءاتاال

حقوقالتصميم،حقالمعرفة

know how 

أصول البنٌة التحتٌة

Infrastructure 
assets 

التكنولوجيا،

 المنهجيات،العمليات
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ا  ليتتلح تتاحا ل استت نحم تترحاس تت ا ح طتت ًاح وليتت رحوا  ل يتت حقتتاحقع صتت ح  رحا  تت احا  كتت يوحا تت ح
احُيَ ِكتتاح  تتاح تتوالي حا   وو تت نح ستتلحا  يتتو حاتتياحسي تت حا  عدتت  حا خليليتت حوسي  اتت حا  خ ستتاي وحوا 

ك عتتنح وتت حاألطتت ح  ضتت اح لتت ييرحو ؤدتت انحك يتت ح يتت ح   يتت وح تتوح تت حيتت اح ع و تتأحالتت حا علتت طح
حا    ي .

حقياس ع اصر رأس المال الفكري واإلفصاح ع ها  8-3
 ستتت    حح- طايتتت حا   تتت يي حا  خ ستتتاي  تتتاحرتتتراح- لتتتلاحا     ستتت حا  خ ستتتاي حا  لويليتتت ح

اتت حو  تت حقوتترحقعا  ل يتت ح ختتلول حالتت ح يتت احاحق تت ابحا ع صتت ح  رحا  تت احا  كتت يحوسي ستتا حوح
ا   اح اح ع   حاإلالص  ح ي حا ك  حقاحقع صت ح  رحا  ت احا  كت يحضت احا  لت  ي حا    يت ح

(Abeysekera and Guthrie, 2005) ك يت ح تاح ست  حالت ححوحال    ت يي حا  خ ستاي حح
الضتتًرحقتتاحقع صتت ح  رحا  تت احا  كتت يح–ا ختت حنحا ستتيياحقع صتت حاألصتتواح يتت حا  و وستت ح

ع تتتت ح  طوتتتتفح    و اتتتت حح-األرتتتت ى وقتتتت ل ح تتتت ح  طوتتتتفحا   تتتت يي حقتتتتلاح ستتتت و ح وتتتت حا ع لتتتت نحوا 
ك صتت وال نحالتت حال تت انح خ واتت وح وحستتلح ستت  حا ستتييوا حالتت حظتتاح ي وقتت ح تتاحا دتت وطحوا  تت ح

 .Li and Mangena 2014; Li et al)اح وت حا  ع صت حيصت فح واال  ت حالت حا ك يت ح ت
2012, Wang, 2013)ح تتت   حخ و تتتنحا  ليتتتلح تتتاحا دتتت ك نحق ويتتتً حسيتتت رح وتتت حا  ع صتتت ح.

وا  ل ي حقعا حم  حأل  اضحلارويت ح وحأل ت اضحمقتلالحا  لت  ي حا ر  ييت ح  توالي ح ليي تً ح و توا لح
احا  وا لحا    خ ح ا حر ص حا  ك يت ح عات وحا خليلي ح و عد  وحوسل  حوك  م حملا  ا حقورحاس  ر

ا تت حيستت قلحقوتترح تتوالي ح  وو تت نح ر  تت ح و ستت رل ياحقعتتلحا رتت  حستت ا ا ااحاحستت     ي وحكتت   ح
اللتتلحستتل نحا  ليتتلح تتاحا اختتو حاألك لي يتت حع   يتتً ح ل  ختت ح ليتت رح  رحا  تت احا  كتت يحوا  ل يتت ح

 ,Matos)يتتت رح  رحا  تتت احا  كتتت يحقعتتتأوحو تتتهح  تتت حححيويتتتلح لتتت ييرح ولتتترحا لاتتتواحا  تتت اح ل

ح.(2013
    حي ع واحا ا خت حالت ح ت احا صتللح سترحسيت رحقع صت ح  رحا  ت احا  كت يحالت حكتاح تاح
اإلصتتلا انحا  اعيتت ح انحا صتتو وحوكتت   حا ع تت  فحا  ر و تت حا  تت ح تتاحاس  اخاتت حق ويتتً ح تتاحساتتاح

حا ضحا د ك نوحو ك لي يً ح احسااحا ضحا ل اس نحا اخ ي .
 الفكرية واإلفصاح ع ها وفقًا لممعايير المحاسبية  قياس ا:صول 8-3-1

 IAS)وا تت ىحي طت ا ح ل ياتتً ح تتهحا   يتت  حا تلو  حح23 دت  حا   يتت  حا  صتت يح و خ ستا ح ستتا

(حا احا  عددنحسلح ع  حا  وا لح وح  خ احاح   ا  نح اح يتاحاس عت مح وح طتوي ح وح خستياح38
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ا   تت  بحا  و يتت ح وحا  لعيتت وح وحقعتتلح صتت ياح وحا  خ الظتت حقوتترحا  تتوا لح يتت حا  و وستت ح  تتاح
و ع يتتت حق ويتتت نح وح عظ تتت حيليتتتل وحوكتتت   حا  تتت اريدحوا  وكيتتت حا  ك يتتت وح وحا    التتت حا  ستتتو ح
وا   ت  رنحا  ي  يت حا تت حالت ح  تت حاحستاحا  يتت  يحوخلتو حا عدتت .حو تاحاأل  وتت حا دت    ح واعتتولح

اتت امانحاحر تت اعوحخلتتو حا طاتتهحو التتراححا  تت ح  ضتت عا حا  عتت وياحا ستت ال :حا  ييتت نحا ك ايتتو  و
ا  صتتتتوي حا   خ كتتتت وحستتتتوا احا   تتتترموحخلتتتتو حرل تتتت ح لتتتتلياحا تتتت  احا  لتتتت  يوح تتتت اريدحصتتتتيلح

ححاحس   وحخصدحاحس ي الوحا  رس نح هحا   رمحوا  و لياحووح ااحوحوخلو حا  سوي .
   يتبحاألصتاحو هح  ت حاللتلح دت  حا   يت  حم ترح احا تضحا اعتولحا ست ال حستلحححي  ت ح تهح

 ي حا  و ورحقورحا عخوحا وا لحال حا   ي  ح تاحخيت حس اويت حاألصتاح و خليتلحوا  ك عيت حا ت خكاح
اليتتتأحو تتتلىح تتتواال حا  عتتت الهحاحس صتتت لي حا  ستتت لاوي ح تتتأ.حوا  اح تتتاحيعطاتتت ح   يتتتبحاألصتتتاح يتتت ح
ا  و تتورحقوتترح يحاعتتلح تتاح وتت حا اعتتولحالتتلاحع لتت نحا خصتتواحقوتترح تت احا اعتتلح وحع لتت نحاع  يتتأح

ارويً حي اح    ي ا حا ق ا    ح ص وال نحالو حمع  سا .حو اح   حي كتاح احعست ع  ح احقع صت حل
  رحا  تت احا  كتت يحا  تت ح عدتت ح تتاحرتتراح تت اكاحا راتت انحوا  تت ح تتيرح اتت حع لتت نحصتت يخ ح تتاح
 ظاتتت ح طولتتتً حا   لتتت  ي حا    يتتت حمححالتتت حا تتتضحا ختتت حنحا ر صتتت ح  تتتاحختتت حنحاحعتتتتل  فح وح

حاحس خوا .
  23اف با:صول لير الممموسة وفقًا لممعيار المصري رقم االعتر  8-3-1-1

خ رحيت احاحق ت ابحا ألصتواح يت حا  و وست حييتفح احي اتنح تلىحا  عدت  ح اح  ت ح
حا اعلحي   ح ه:

   يبحاألصاح يت حا  و تورحوا ت ىحي طوتفح احيكتواحاألصتاحست اًرح و خليتلحو تاحا   كتاح- ح
  احسااحا  عد  وحويخل ح ع الهح س لاوي .  يي تحاوضو حقاحا دا  وحوس اًرح و خكاحاليأح

 ا ك عي حسي رحسي  حاألصاح ي حا  و ورحال ي ح و و حاا .-فح
ـــة التطـــوير ـــ  مرحم ـــًا ف ـــدة داخمي ـــاالعتراف با:صـــول المول ـــار المصـــري ب      ويســـمل المعي

 )وال يسمل بذلك ف  مرحمة البحوث( ولكن بشروط تتمثل ف  ا ت  
حححححححححححح يتتتتتت حا  و تتتتتتورحا تتتتتت حيي وتتتتتتأح   ختتتتتتً ح وايتتتتتتهححل استتتتتت حيتتتتتتلوىحالعيتتتتتت ححستتتتتت ك  احاألصتتتتتتا- ح

ح وح رس رلاا.
  واال حا عي ح لىحا  عد  ححس ك  احاألصاح ي حا  و ورححس رلا أح وح اي أ.-فح
 سل  حا  عد  حقورحاس رلااح وحايهحاألصاح ي حا  و ور.-فح
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اس صتتت لي ح   التتت ح تتت حم احكتتت احاألصتتتاح يتتت حا  و تتتورحستتتوبحيكتتتواحستتت ل ًاحقوتتترح خليتتت ح عتتت الهح-لح
  س لاوي ح خ  و .

 تتتلىح تتتواال حا  تتتوا لحا    يتتت حوا  عيتتت حاألرتتت ىحا ك اليتتت ححستتت ك  اح طتتتوي حواستتت رلااح وحايتتتهح-هح
 األصا.

ستتل  حا  عدتت  حقوتترحسيتت رحا ع لتت نحا  عستتوا ح  صتتاح يتت حا  و تتورحرتتراحال تت  حا  طتتوي ح-وح
حال ي ح و و حاليا .

يتلح تاحقع صت ح  رحا  ت احا  كت يحوا  عظ حم رحا   طوا نحا س ال ح رق  ابحعيلح احا  ل
يصتت فح تتواال حا دتت وطحا ستت ال ح رق تت ابحااتت وحال وتترحستتاياحا   تت احالتتلاح  ستت  احا  رستت نح تتاح
ا صتت فحا تت خكاحالياتت وحكتت   حال تتاحا صتت فح يضتتً ح خليتتلحقع صتت ح  رحا  تت احا  كتت يحاصتتو  ح

  تلارًرح تهح ع  ل حقاحا ضا حخي ح  لح كوع نح  رحا  ت احا  كت يحا   ات حعستييً ح   ااطتً حوح
ا ضتتتا حا تتتا ضوحو تتتاح تتتاحيكتتتواح تتتاحا صتتت فح خليتتتلحسي تتت ح  رحا  تتت احا ادتتت يح وحا ايكوتتت حح
اصتت  ح ستت لو حقتتاح  ستت  احا  رستت ن.ح ضتتبحم تترح  تت ح احا   يتت  حا  صتت يح دتت  حصتت اخ ح
ا تتتلاحا ستتت   حاتتتت حق  ابحا تتت حيتتتت احاع  يتتتأحلارويتتتً ح تتتتاحا  ر تتت نحا  ي  يتتتت ح وستتتوهوحواحستتتت  مح

وا  يتترنوحوخلتتو حا عدتت وحوستتوا احا   تترموحوا اعتتولحاألرتت ىحا  دتت اا حالتت حا  ي  يتت ح وصتتخبح
حيو    حوا   حي احمع  يا حلارويً حك صواح ي ح و وس .

وع يي ح    وحالواللً ح   ت يي حا  خ ستا حا  صت ي حوا لو يت حالتلاحا  ليتلح تاحقع صت حاألصتواح
وا احا    يت حات    اح تاح   يت ح ي حا  و وس ح احي احاحق ت ابحاات حالت حا تلال   حو تاح ظا  ت حا لت

 و حا  ع ص حوا   حسلح اوغحال حسي  ا حو ع   ا ح ض  بحسياحاألصواحاألرت ىحا  و وست وح  ت ح
حيع  حقعأح احا لوا احا    ي ح اح كواح  ا  حاصل حقاحا   ك حا     حا خليل ح  و حا  عددن.ح

 قياس ا:صول لير الممموسة وفقًا لممعيار المصري  8-3-1-2
وحيت احاإل ات نحا  اتل  ح  صتاحا   كو ت حو  ت حالت ح23  حا  خ سا حا  صت يح ستاحواللً ح   ي

خ  تتت حاحس عتتت موح وح طتتتوي تحلارويتتتً ح  تتترح تتتواال نحدتتت وطحاحق تتت اب.حويستتتياحاألصتتتاحا  لي تتت ح
ا   ل تت حالتت حخ  تت حاحعتتل  فح وحا خصتتواحقويتتأحك عختت حخكو يتت ح وحا خصتتواحقويتتأح تتاحرتتراح

يتت  حا  صتت يحع تتو فحا  كو تت حا تتلحاح اتت نحاألو تت وحايع تت حا  ا ل تت حا صتتواحارتت ى.حويطاتت حا   
حيس  حا   ي  حا لو  حا طاي ح يح احع و ي حا  كو  ح وحا لي  حا   ل  .

ح
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 اإلفصاح عن ا:صول لير الممموسة وفقًا لمعيار المحاسبة المصري  8-3-1-3
ارصتتتودحاألصتتتواح يتتت حا  و وستتت حوا  تتت ح تتتاحاحق تتت ابحااتتت وحختتتللحا   يتتت  حا  صتتتت يح

   وتت حا إلالصتت  حا   صتتيو حقتتاحطاي تت ح وتت حاألصتتواوحق   تت حاإلع تت ي ح تتهحا    ستت حم دتت لانح
اتتتياحاألصتتتتواح يتتتت حا  و وستتتت حا  طتتتتو  حلارويتتتتً حقتتتاحاألصتتتتواح يتتتت حا  و وستتتت حاألرتتتت ىوح تتتتهح
 صتتتتعيبحقع صتتتت ح وتتتت حاألصتتتتواحم تتتترح ي وقتتتت نح  ي عستتتت وحم تتتترح يتتتت ح  تتتت ح تتتتاح  طواتتتت نح

 تتاحيتت احاحق تت ابحااتت حألعاتت ح تتاح خلتت حاإلالصتت  .ح  تت حارصتتودحاألصتتواح يتت حا  و وستت حا  تت ح
 احيت احاإلالصت  حقتاحوصتبحح-و يرحضت و ي ًح–ا د وطحا ر   ح رق  ابوحاللعأح احا   ضاح

ح ر ص ح  صواحا ا   حعسايً حوا   ح  خكاحاليا حا  عد  حو كاح احي احاحق  ابحاا .
  و وست حعيتلحوا  عظ حم رح  طوا نحا لي رحواإلالص  حا س ال حوا    ول حا ألصواح يت حا

 عاتت ححح  تت حا  طوتتفحا    ايتتلحعختتوحضتت و  حاحق تت ابحا ع صتت ح  رحا  تت احا  كتت يحواإلالصتت  ح
قعاتت وحوي يتتهح  تت حم تترح احقع صتت ح  رحا  تت احا  كتت يحاصتت  حق  تت ح اتت حا تتضحا رصتت  دح
ا     حوا   ححح خل حال ح   اي ا حد وطحاحق ت ابحا  ت حوضت  ا حا   ت يي حا  خ ستاي وحخيت ح

ا  ع صتتت حا عاتتت ح تتتاحا صتتت فحالتتت حا تتتضحا ختتت حنحا تتت خكاحالياتتت وحمضتتت ال حم تتترح احح   يتتت ح وتتت 
ا  ع الهحا  خلل ح عا حححي كاحا  خل ح عا حألعا ح  وستبحقوترح ختلا ح تاح  خلت حا تلوحوا   ت   ح
ال   ليلح اح وت حا  ع صت حححيواالت ح   يتبحاألصتواح يت حا  و وست حواللتً ح و  ت يي حا  خ ستاي وح

ح(.ححNearon, 2004بحاا ح)و اح اح احي احاحق  ا
و  تت حك عتتنحا   تت يي حا  خ ستتاي ححح  تت حا خ ي يتت نحا  ستت رل ياح تتاح تتوالي حا   وو تت نح
ا خليليتت حقتتاحسي تت حا دتت ك وحواا  تتلنحا لتتوا احا    يتت حقتتاحا صتتو  حا خليليتت ح و عظ تت وحو صتتا ح

الصتت  حالي تت حي  وتت حا ع صتت ح  رحا  تت احا  كتت يوح تت   حستتل نحا  ليتتل  تتاحح عتت  حاليتتو حسيتت رحوا 
ا ل استتت نوحوظاتتت نحا ي  تتت نحق ويتتت ح ليتتت رح  رحا  تتت احا  كتتت يحواإلالصتتت  حقعاتتت حا يتتتلًاحقتتتاح

احك عتنح–ا لوا احا    يت حو  طوات نحا   ت يي حا  خ ستاي حك خ و ت ح عات ح  ر تيضح وت حا  يتو ح وا 
 و حا  خ وحنحق ي  حخ ترحاياحقتاح توالي حا ليت رحا  ت   حا  ر تاح  وت حاألصتواحخيت ح   تاح

حو وح  حي ع و أحا ا خ حال حا عل طحا    ي .حح-ييرحال ح   اي ا ح ؤد انح ي ح   ي   تحا  ل 
حع ا  المداخل المقترحة لقياس رأس المال الفكري والتقرير  8-3-2

م تترح  اتتهح ي وقتت ناحع تت  فحسيتت رح  رحا  تت احا  كتت يححForte et al. (2017)سستتاح
ا  ي وقت حاألو ترح لتواحقوترحالكت  حاأللامحا   توا احخيت حخ و تنحسيت رح  رحا  ت احا  كت يح تتاح
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رراح ي وق ح احا  ؤد انح ي حا    ي حوا تضحا  ؤدت انحا    يت حا  ت ح  ات حقتاح كوع  تأوح
 اح.حوا  ي وق حا   عيت احخ و تنحسيت رح  رحا  ت س كدبحسك علي حو  اسفحاألصوا  احع   فح

ا  ك يح احرراحسياحقع ص حا  ك  يبحا    اط حا ع صت ح  رحا  ت احا  كت يحات  لوا احا    يت وح
  تتتاحع تتتو فحا لي تتت حا  ضتتت ال ح تتت  رحا  تتت احا  كتتت ي.ح  تتت حا  ي وقتتت حا     تتت احا  تتت ح لتتتواحقوتتترح
ا  لراحا  ي ي  ح  كوع نح  رحا   احا  ك يحالللحخ و نحسيت رحكتاح كتواح تاح كوعت نح  رح

 يحالت حصتتو  حك يت ح تتاح ي ي ات ح  تتً ح وخصتواحقوتترحسي ت ح  رحا  تت احا  كت يحقوتترحا  ت احا  كتت
 س وىحا د ك حككاوحويؤر حقورح  احا  لراحقلاحم ك عي ح طايلأحال حا واسهحا   وت ح صت وا ح
ا خصتتواحقوتترحا   وو تت نحا ك يتت حا ر  تت ح كتتاح كتتواح تتاح كوعتت نح  رحا  تت احا  كتت يوحو اح

قورح   حا  لراح لي رح  رحا   احا  ك يحاضتط نح  ي  تاححا ل اس نحا   حخ و نحاحق   ل
ا ضح كوع نح  رحا   احا  ك يح ص وا حسي سا .حو ري ًاحا ل اس نحا   حاق  لنحقوترحسيت رح
  رحا  تتت احا  كتتت يحاتتت     حاتتتياحا لي تتت حا ستتتوسي ح ودتتت ك نحوسي  اتتت حا لال  يتتت حخيتتت ح تتت ىح وتتت ح

سي تت ح  رحا  تت احا  كتت يحوا تت يححح  كستتأحا ل استت نح اح  تت حا  تت  حي يتتهحاصتت  ح س ستتي حم تترح
ح.(Forte et al. 2017)حا لوا احا    ي حا  خ ساي 

و احويا حعظ حا ا خ حاللاحا  ي وق حاألو رح تاحا ع ت  فح ت حا  ت حي كتاح اح ست رلاح
 اح ياح  ضحا اخ حخي حي   فحقويا ح ي وق ح تاحستوا اح  رحا  ت احا  كت يحوا  ت حي كتاح

الصتتت  حقعاتتت وح  تتت حا  ي وقتتت نحاألرتتت ىح تتتاحا ع تتت  فحالاتتت ح   اتتتً ح تتت حعدتتت   ح و ستتت رل ياحواإل
 ستت رلاح ليتت رح  رحا  تت احا  كتت يح   تت اضحا اخ يتت حخيتت ح لتتلاح لتت ييرح   يتت ح ل يايتت ح لي تت ح
  رحا  تت احا  كتت يحوا  تت ح  كتتاحا اتت خ ياح تتاحار اتت  حقرستت حسي تت ح  رحا  تت احا  كتت يحك   يتت ح

 ى.حو اح احيس   ضحا ا خ حالي ت حيوترح  تاح تلاراح ليتياحاخ  حو   ي تحو    تحا     ي انحاألر
حقع ص ح  رحا   احا  ك يوحوا   حي كاح اح للاحع   ي حي كاحاإلالص  حقعا ح و س رل يا.

   Skandia Navigator موذج سكا ديا    - أ
س  نحد ك حسك علي ح ورل  نحا    ي حا طوي حع و يً ح ليت رح  رحا  ت احا  كت يحو  ت ح تاح

ا   كيتت حقوتترحر ستت ح ختت و وحكتتاح ختتو حيتت احسي ستتأح تتاحرتتراح ي وقتت ح تتاحا  لتت ييرحرتتراح
ا    يتت حو يتت حا    يتت .حو    تتاح تت تحا  ختت و حا ر ستت حالتت احا  ختتو حا  تت   وحو ختتو حا   ويتت نوح
وا  تتتوا لحا ادتتت ي وحوا   ويتتت نوحوا  يليتتتلحوا  طتتتوي .حوي كتتتاح وضتتتي ح وتتت حا  ختتت و ح تتتاحرتتتراح

حا دكاحا     :
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 Edvnsson and Malone(   موذج مستكشف سكا ديا لـ 2شكل رقم )

 Thiagarajan and Baul (2013) قاًل عن  
وح ضتت عنح تت تحا  يتت حنحا ر تترح تت حيلتت فح تتاحواختتلحو ستت ياح لي ستتً ح  صتتواحا  ك يتت ح
حا إلض ال حم رحسا  حو ر واح لي سً ح لويليً وحويوض حا يلواحا     ح   و حقورح و حا  ل يير:

 (2خذول رقى )

 يقاَُص يطتكشف ضكاَذَا

 (Me La Grange 2006)َقالً ػٍ: 

 يحىر انؼًالء انًحىر انًانٍ
انًىارد 

 انبشرَت
 انتدذَذ وانتطىَر انؼًهُاث

 .إجّبٌٟ اٌّصشٚفبث 

 .إجّبٌٟ اٌشبح 

  ِؼذي اٌّصشٚفبث

 اإلجّب١ٌت.

  ِؼذي اٌّصشٚفبث

 اإلداس٠ت.

  ِٓ اٌخذفمبث إٌمذ٠ت

 إٌشبغ اٌخشغ١ٍٟ.

 .ًٔخبئج اٌخشغ١ 

  ٟاٌؼبئذ ػٍٝ صبف

 األصٛي.

  ِؤشش سظب

 اٌؼّالء.

  ٟصبف

 اٌّب١ؼبث.

  ٟاٌض٠بدة ف

 حصت اٌغٛق.

 .اٌجٙٛد اٌب١ؼ١ت 

  ػذد

 اٌّٛظف١ٓ.

  ُِؤشش دػ

 اٌمشاس.

  َػذد أ٠ب

 اٌخذس٠ب.

  ِْؼذي دٚسا

اٌؼّبي 

 اٌغٕٛٞ.

  ٓػذد اٌّذ٠ش٠

فٟ اٌٛظبئف 

 اٌؼ١ٍب.

  ِخٛعػ ٚلج

 اٌخٕف١ز.

  ِخٛعػ ٚلج

اٌخغ٠ٛت 

ٌٍحبالث 

 إٌّخ١ٙت.

 

  ػذد إٌّخجبث

 اٌجذ٠ذة.

  ٟاٌض٠بدة ف

 إٌّخجبث اٌجذ٠ذة.

  ػذد ِشاث اٌخط٠ٛش

فٟ حىٌٕٛٛج١ب 

 اٌّؼٍِٛبث.

  ِخٛعػ ػّش

 بشاءاث االخخشاع.

  Sveiby (1997)لـ  موذج مراقب ا:صول لير الممموسة  - ب
 يعتمد هذا ال موذج عمى ثالثة مجموعات من ع اصر رأس المال الفكري وهى 

و دتتي حا تترحا  رستت نح تتهححع اصــر رأس المــال الفكــري المســتمدة مــن الهيكــل الخــارج  - ح
حا   رموحا  و لياوحاحساحا  ي  يوحا  ر  حا  ي  ي وحوس   حا  عد  .
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و دتتتتي حم تتتترحاتتتت امانححع اصــــر رأس المــــال الفكــــري المســــتمدة مــــن الهيكــــل الــــداخم  -فح
 وعيتت وحوا  تت حيتتت اح طوي  تت ح تتاحرتتتراحاحر تت اعوحاألعدتتط حوا تتعظاحاإللا يتتت حوا اي تت حاح ك 

ك  مانحا    وياح اح كواح  ووك ح و عدت  حو ر  ت ح ات .حمضت ال حم ترحا  ل الت حا  ت ح  اع  ت ح
 ا  عد  حو و حا   احلاروا .ح

و دتي حم تترحستل  حاألالت الحقوتترححع اصـر رأس المـال الفكــري المسـتمدة مــن كفـا ة ا:فــراد -فح
  تتت حقوتتترحا  لو تتت نحا ر صتتت حاتتت ألال الح  تتتاحا  صتتت بحالتتت حا  واستتتبحا  ر و تتت وحوي وستتتبح

  ا  انحوا   وياحوا را ان.ا 
 ف  هذا الصدد  Sveibyويقدم الجدول التال  بعض المقاييس الت  قدمها 

 (3ذول )ــخ

 Sveibyراقب األصىل غُر انًهًىضت نـ ــــي

 بتصرف Sveiby (1997)انًصذر: 

 انكفاءة انهُكم انذاخهٍ انهُكم انخارخٍ 

انًُى/  يؤشراث

واالبتكار 

 وانتدذَذ

 

 .ًسبح١ت اٌؼ١ّ 

  ٟحجُ إٌّوٛ اٌطب١ؼوorganic gro-

wth .اٌحصت اٌغٛل١ت ّٛٔٚ 

   ِؼووووذي إٌّووووٛ فووووٟ سظووووب اٌؼّووووالء

 ٚاٌّب١ؼبث ٌؼّالء جذد

  االعووخاّبس فووٟ ِمِٛووبث

ا١ٌٙىووووً اٌووووذاخٍٟ ِاووووً 

 إٌظُ ٚاٌطشق.

  ج١وووب ٌٛٛ ّبس فووٟو حىٕ االعوووخا

ِبث. ؼٍٛ  اٌّ

  حطب١ووووووووووووك ػ١ٍّووووووووووووبث

 جذ٠ذة.ِٕٚخجبث 

 .ػذد عٕٛاث اٌخبشة 

 .ُِغخٜٛ اٌخؼ١ٍ 

 .ُحىب١ٌف اٌخذس٠ب ٚاٌخؼ١ٍ 

 يؤشر انكفاءة

 

 ِؤشش سظب اٌؼّالء 

  ِؤشوش اٌفوٛص ٚاٌخغوبسةWin/loss 

index 

 .ًِخٛعػ اٌّب١ؼبث ٌىً ػ١ّ 

 

  ُٔغووووبت ِووووٛظفٟ اٌووووذػ

 proportion ofاٌفٕٟ 

support staff 

 .اٌّب١ؼبث ٌىً فشد 

  ُِموووووووووووووووب١٠ظ اٌمووووووووووووووو١

 ٚاالحجب٘بث

  اٌخبوشاءاٌّحخوشف١ٓ  ٔغبت )

professionals  ٟفوووووووووووووووو

 اٌششوت

 سبح١ت اٌّٛظف 

 .اٌم١ّت اٌّعبفت ٌٍّٛظف 

  اٌم١ّوووت اٌّعوووبفت ٌىووًو خب١وووش

 ببٌششوت.

يؤشر 

 انثباث/انخطر

 

 .ٔغبت اٌؼّالء اٌىببس 

 غٛي فخشة حؼبًِ اٌؼّالء ِغ إٌّشأة 

  ٝٔغووووووبت اٌؼّووووووالء اٌّؼخّووووووذ٠ٓ ػٍوووووو

إٌّشووأة  أٞ حجووُ اٌّب١ؼووبث اٌّخحمووك 

اٌؼّووالء اٌّخؼووب١ٍِٓ ِووغ اٌشووشوت ِووٓ 

 عٕٛاث 5ٌّذة أواش ِٓ 

 .ًِؼذي حىشاس اٌطٍببث ِٓ اٌؼ١ّ 

 .ػّش إٌّظّت 

  ِٟؼووووذي دٚساْ ِووووٛظف

 اٌذػُ اٌفٕٟ.

  ٓٔغووووبت ػووووذد اٌّووووٛظف١

ألوووً ِوووٓ عوووٕخ١ٓ ػّوووً 

 ببٌششوت.

  ٟػووذد عوووٕٛاث األلذ١ِووت فووو

اٌشوووووووووووووشوت ٌٍّوووووووووووووٛظف١ٓ 

Seniority 

 .ِؼذي دٚساْ اٌخبشاء 

  ِخٛعووووووػ ػّووووووش اٌّووووووٛاسد

 اٌبشش٠ت.
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  Bontis et al. (2004) موذج  -ج
است البح ت احا ع تو فحسيت رح  رحا  ت احا  كت يحالت حدت ك نحا ا  ييت نحالت ح صت وحخيت ح
 ستت رلاحا ل استت حا تتضحا  ؤدتت انح ليتت رح  رحا  تت احا  كتت يح لستت  حم تترح ر تت ح كوعتت نحقوتترح

حا عخوحا     :
 (4ذول )ــــــخ

 نقُاش رأش انًال انفكرٌ Bontis et al (2004)ًَىرج 

 يؤشراث رأش انًال انبشرٌ
يؤشراث رأش انًال 

 انهُكهٍ
 يؤشراث رأش يال انؼالقاث

 ػذد اٌّبشِج١ٓ اٌّؼخّذ٠ٓ. -

ػوووووووووذد اٌّبووووووووووشِج١ٓ رٜٚ  -

 اٌىفبءة.

ػوووذد اٌّبوووشِج١ٓ اٌّخ١ّوووض٠ٓ  -

أظووؼب   4 لووذساحُٙ حؼووبدي 

 لذساث لشٔبئُٙ(

 ػذد اٌّبشِج١ٓ اٌجذد. -

اٌّغووبدس٠ٓ ػووذد اٌّبووشِج١ٓ  -

 ٌٍششوت

-  ٓ١ ػوووذد اٌّبوووشِج١ٓ اٌحبصوووٍو

 ػٍٝ بشاِج حذس٠ب.

ػووووووذد عووووووبػبث اٌخووووووذس٠ب  -

 ٌٍّبشِج١ٓ.

اٌّبووشِج١ٓ اٌووز٠ٓ ٌووذ٠ُٙ اٌمووذسة  -

 ػٍٝ اٌؼًّ وفش٠ك.

 عٕٛاث اٌخبشة. -

 ِغخٜٛ ِٙبساث اٌّبشِج١ٓ. -

ػذد اٌىخب ٚاٌّشاجوغ فوٟ  -

 ِىخبت اٌششوت.

ػوووووذد اٌخوووووشاخ١  ِوووووٓ  -

 اٌششوبث اٌؼب١ٌّت.

إٌّؼمذة ػذد االجخّبػبث  -

 ب١ٓ اٌّبشِج١ٓ اعبٛػ١بً.

ٔغبت اٌخٛث١ك ٌّشوشٚػبث  -

 اٌبشاِج.

ِخٛعػ ػذد األخطبء فوٟ  -

 اٌبشٔبِج.

 ػذد اٌبشاِج اٌّغجٍت. -

ػوووووووذد اٌبوووووووشاِج  ١وووووووش  -

 اٌّغجٍت.

عوووووووووووووووشػت حطب١وووووووووووووووك  -

اٌّشووووووووووشٚػبث داخووووووووووً 

 اٌششوت.

ػوووذد ِصوووبدس االبخىوووبساث  -

 .ٌخط٠ٛش اٌبشاِج

 ػذد شىبٜٚ اٌؼّالء. -

ِخٛعووػ اٌووضِٓ ِٕووز شووىٜٛ  -

 ١ً حخٝ حً اٌّشىٍت.اٌؼّ

ػذد اٌؼّالء اٌّشبسو١ٓ فوٟ  -

 اخخببس اٌبشاِج.

ٔغووبت اٌبووشاِج اٌخووٟ أخشووشث  -

 .بّجشد اصذاس٘ب

ػوووووووووووووذد االسحببغوووووووووووووبث  -

ٚاٌؼاللووووبث بوووو١ٓ اٌشووووشوت 

ِٚشاووووووووووووووووض اٌبحووووووووووووووو  

 ٚاٌجبِؼبث.

ػووذد إٌووذٚاث ٚاٌّووؤحّشاث  -

 اٌخٟ اشخشوج ف١ٙب إٌّشأة.

٠بث إٌّشووأة فوٟو  - ػووذد ػعوٛو

 إٌّظّبث ا١ٌّٕٙت.

اٌوووووذٚي اٌخوووووٟ حموووووَٛ ػوووووذد  -

 اٌششوت ببٌخصذ٠ش إ١ٌٙب.

   Ordonez de Pablos (2005) موذج  -د
سلاح   حا ا خ حمط  ًاح و ل ي حقاح  رحا   احا  ك يحأر ًاح ي  فحا دت ك نحا  ا تل حالت ح  ت ح

حا صللحال حا خسا اوحوي كواح   حاإلط  ح احا  ر ح ي وق نحا    ي :
 (5ذول رقى )ــــــخ

 Ordonez de Pablos (2005)ًَىرج رأش انًال انفكرٌ نـ 

 رأش يال انؼالقاث رأش انًال انهُكهٍ رأش انًال انبشرٌ

o .ٓخصبئ  اٌّٛظف١ 

o .ِٓؼذي دٚساْ اٌؼب١ٍِ 

o .اٌب١ٕت اٌخحخ١ت اٌؼبِت 

o .اٌب١ٕت اٌخحخ١ت اٌخىٌٕٛٛج١ت 

ٚحّاوً ِجّٛػووت ِووٓ األلغووبَ 

 ٚ٘ٝ؛
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o .ُاٌخؼ١ٍ 

o .االٌخضاَ ٚاٌذافؼ١ت 

o .اٌخذس٠ب 

o .إٌخبئج 

o .االبخىبس 

o  ِشووووووووووشٚػبث اٌجووووووووووٛدة

 ٚاٌخ١ّٕت.

o  .ًدػُ اٌؼ١ّ 

o .اٌؼ١ٍّبث اإلداس٠ت 

 .اٌؼاللبث ِغ اٌؼّالء -

 .اٌؼاللبث ِغ اٌّغب١ّ٘ٓ -

   .اٌؼاللبث ِغ اٌّٛسد٠ٓ -

  .اٌؼاللبث ِغ اٌحىِٛت -

اٌؼاللووووبث ِووووغ اٌشووووشوبء  -

 ا٢خش٠ٓ.

م رحم ك عي حاض ال ح ي ح ؤدت انحيليتل ح ول   ت حا ست ال ح ت ىحا  عدت  ححOrdonezوسلح د  ح
ح عأح احاأل  ي حاإلالص  حقعا وح وحمل ايا حض احا  ل  ي .

  Sydler et al. (2014) موذج دراسة  -هـ
خ و تتتنح وتتت حا ل استتت ح لتتتلياحع تتتو فح ليتتت رح  رحا  تتت احا  كتتت يح تتتاحرتتتراح خ و تتت ح لتتتلياح

 و كوعتت نحا  ر تت ح تت  رحا  تت احا  كتت يحا ادتت يحوا ايكوتت حوا  رستت ن.حاللتتلح لتت ييرح ل يايتت حعلليتت ح
 دتتت  نحا ل استتت حم تتترح عتتتأحعظتتت ًاح  تتتلاحويتتتولح ليتتت رحستتتوس ح تتت  رحا  تتت احا ادتتت يوحالتتتلاح الضتتتاح
 ليتت رح ل ياتت ح ليتت رح  تت حا  كتتواح تتوح كو تت حاأليتتو حوا    اتت نحوا  كتت  يبحاألرتت ىحا ر صتت ح

ا لتتوا احا    يتت .ح  تت ح  رحا  تت احا ايكوتت حالتتي كاحسي ستتأححا   تت  وياحوا  تت حي كتتاحاستت ر ايا ح تتا
واللتتً ح  وتت حا ل استت ح تتاحرتتراح كتت  يبحا اختتو حوا  طتتوي وحو ريتت ًاح  رحا  تت احا  رستت نحوا تت يح
ي   تتتاحالتتت حوحمحا   تتترمحوا  رستتت نح  اتتتاحاللتتتلحاستتت رل نحا ل استتت ح كتتت  يبحا لق يتتت حواحقتتتراح

وي  للحا ا خت ح عتأحقوترحا ت  اح تاح خ و ت حسيت اححك لي رح ل يا ح    حا  كواح اح  رحا   ا.
 و حا ل اس حا س رلااح ل ييرح ل ياي ح    كاح احاس رلااحا لياحا علليت حا  ست ر ي ح تاحا لتوا اح
ا    يتتتت ح  لتتتتلياحسيتتتت رحعلتتتتليح تتتت  رحا  تتتت احا  كتتتت يوحمحح احاحال  اضتتتت نحا  تتتت حستتتتل  ا حا ل استتتت ح

ا ليتتت رحا ك يتتتت ح تتتتاح خ تتتتوىحوسي تتتت حا  كوعتتتت نححستتت رلااح وتتتت حا  لتتتت ييرحا  ل يايتتتت حستتتتلح اللتتتتلنح
حا   صيوي ح   رحا   احا  ك يحا   ح ض ع ا حا ع   فحا  لل  حال حا ل اس نحاألر ى.

 تقييم مداخل قياس رأس المال الفكري  -و
اتت  عظ حم تترحا ع تت  فحا ستت ال حعيتتلح عاتت ح  كتت حقوتترحسيتت رحك تت م ح  رحا  تت احا  كتت يح تتاح

 ح   ي وحمحح اح يح اح و حا ع   فح احيللاح تلرًرح  ليتياح  رحرراح للياح ل ييرح   ي حو ي
وظتتتاحسيتتت رح  رحا  تتت احا  كتتت يحاصتتتو  حلسيلتتت حقوتتترح تتتلا ححا  تتت احا  كتتت يحالتتت حصتتتو  ح   يتتت 

.حوستلحلاالتهح صتخ فح وتت ح(Nadeem et al. 2018)حا  لتلياحا   ضتيياحصت فحا  خلت 
ا ع   فحقاحاس رلا ااح و ل ييرح ي حا    ي حو  ي واح   ح ص وا حسيت رح وت حا  ع صت حالت ح
صتتتو  حوختتتلانحعلليتتت وحو اح ختتت وحنح لتتتلي حا لي تتت حا    يتتت ح اتتت ح  كتتت نحختتتواحسيتتت رحا  تتتوا لح
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يرحا    يت حا اد ي ح احرراحا  لالوق نحا   ح  خ وا حا د ك ح  وت حا  توا لحمحح اح وت حا  لت ي
ح.حح(Sveiby, 1997)قورح  احا عخوححح  ا حقاحا لي  حا خليلي ح  و حا  وا لح

م رح اح لت ييرح  رحا  ت احا  كت يحا    خت ح ت ح يت لحح(Larsen et al. 1999)وسلح د  ح
 لتتت ييرح   وختتت حا عا يتتت ح   تتتاح   وتتت حو تتتيرح عطلتتتً ح ي ضتتتيً حوا   تتت   حححيويتتتلح   ل تتت حواختتتل ح  وتتت ح

و اح احاللاحسوا اح  رحا   احا  ك يح   تاح ؤدت انح وس يتأوح  وستبحقوترحخستفحا  عدت  ححا  ل ييرو
ا  تتت ح لتتتواحالقتتتلال  .حوا   تتت   حالتتتلاحستتتوا اح  رحا  تتت احا  كتتت يححح  اتتت حقتتتاحسي تتت حا  تتتوا لحا  ك يتتت ح

ع  ح  ا حقاحك  م ح عدط حملا  حا    ال . حا   عوي حا   ح   وكا حا  عد  حوا 
ا ل استت نح   تت اضحا اخ يتت حا حق  تت لحقوتترحع تت  فح لتتلي حسي تت ححوستتلحاك  تتنحا  ليتتلح تتاح

) (ح تتتلراحا لي تتت حح(:1)  رحا  تتت احا  كتتت يح ودتتت ك حككتتتاح تتتاحرتتتراحا  ليتتتلح تتتاحا  تتتلاراح عاتتت 
ا  ض ال ح   رحا   احا  ك يحوا ت يحيلتواحقوترحسيت رحا لي ت حا  ضت ال ح كتاح كتواح تاح كوعت نح

 ي(ح احرراحاي ع نحا لوا احا    يت وحمحح عتأحا ليتياح  رحا   احا  ك يح)ا     حوا  رس نحوا اد
 تتت احا  ليتتت رحي ضتتت ح عتتتأحي   تتتلحقوتتترحا  اتتت  غحا  لالوقتتت حك   اتتت نحو يتتتو ححخ ستتت فحا لي تتت ح
ا  ضتتت ال ح تتت  رحا  تتت احا ادتتت يح  يتتت  ًرح كوعتتت نح  رحا  تتت احا ادتتت يحا  تتت حستتتل  ا حا ل استتت نح

ختلحا  كوعت نحا ا  ت حا  ت ح كت نحقويات حا س ال وحك   ح ي  احا  ليت رح  رحا  ت احا ايكوت حك 
ا ل اس نحاألر ىوحوا      حالوك حيللاح  احا  لي رح لي سً حك يً ح تاحرتراحا لتوا احا    يت حاللعتأح
س احا ي يتلح  رحا  ت احا  كت يح تاحقع صت تحا ا  ت حاألرت ىوح  كت ًاحاللتطحقوترح ت حي كتاحسي ستأح

ح احرراحا لوا احا    ي .ح
   تتتلحقوتتترح  رحا  تتت احا    التتت وحوا تتت يحي  تتت ضح اح صتتتواحكتتت   ح)ف(ح تتتلراح ليتتت رحا 

ا د ك ح  كواح احاألصواحا   لي وحواألصواحا    ي وحواألصواحا  ك ي وحوا خليتلحا    تلحقوترح
األصتتواحا   ليتت حواألصتتواحا    يتت وحيتت احاق اتت  حا  اوتتغحا   التت ح تتاحاأل اتت  حي  تتاحا    تتلحقوتترح

وحوعستا حا لي ت حا ستوسي ح و عظ ت حTobin’s q رحاألصواحا  ك ي .حمض ال حم رح)ف(ح لراح لي
وا لي تتت حا لال  يتتت ح اتتت وحلوع تتت ح رصتتتيدح  وتتت حا لي تتت حقوتتترحا  كوعتتت نحا  ر و تتت ح تتت  رحا  تتتت اح
ا  كتت ي.حويتت ىحا ا ختت ح احا  تت  حاتتياحا لي تت حا ستتوسي ح ودتت ك حككتتاحوا لي تت حا لال  يتت ح اتت حستتلححح

ر تت ضحا لي تت حا لال  يتت حي يتتهحا  ك  تتاحم تترح  رحا  تت احا  كتت يوحخيتت حستتلحي يتتهحي  يتتً حم تترحاع
  صواحقاحا لي  حا   ل  ح ا وحمحح احا ل اس نح ي  ونح و حا خليل .حاأل  حا  ىحيدتي حم ترح
                                                             

 ,Buallay , 2018; Forte et al. 2017; Appuhami and Bhuyan)ٌٍّض٠ذ ِٓ اٌخفص١ً ٠شجغ إٌٝ:  1
2015; Sydler et al. 2014)  
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قلاح لل  ح يح احا ل اس نحا س ال حقورحميي لحختًرحخليليتً ح ليت رحو ليتياحقع صت ح  رحا  ت اح
قتتاحا لي تت حا خليليتت ححا  كتت يوح  لتتلياح وتت حا   وو تت نح   رتت يحا لتت ا انحالتت حصتتو  ح   يتت ح   اتت 

 اح   يتبح  رحا  ت احا  كت يحقوترح عتأحا  ت  حح(Larsen et al. 1999) و عدت  .حاتاحويت ىح
اياحا لي  حا سوسي ح و عدت  حوا لي ت حا لال  يت وحيتؤلىحم ترحضت و  حاق ات  ح اح  رحا  ت احا  كت يح

وا   ت   حالتي كاححلا  حال حا ط  حواألس  يفحا  خ ستاي حا  ست رل  حوا  ت ح ختللحا لي ت حا لال  يت و
حا    ي حقورحسي  ح  رحا   احا  ك يح احرراحا ط  حواألس  يفحا  خ ساي .ح

 التقرير عن رأس المال الفكري  -ز
ار وتتبحدتتكاحاإلالصتت  حقتتاح  رحا  تت احا  كتت يح تتاحلو تت حم تترح رتت ىحو تتاحدتت ك حم تترحح

 رتت ىوحال تت حختتياحاك  تتنحا تتضحا دتت ك نحا إلالصتت  حقتتاحا تتضحا  ؤدتت انحا  تت ح رتتدح  رح
ا  تتت احا  كتتت يحضتتت اح ل يتتت ح يوتتترحاإللا  وح وحضتتت احا   وو تتت نحاإلضتتت الي حا  وخلتتت حاتتت  لوا اح

ر ص ح   رحا   احا  كت يحارتربحا لتوا احا    يت .ححا    ي وحس  نحد ك نح ر ىحالقلالح ل  ي 
ال  حا ضحا د ك نحاألو اي حا  ا ل حي احمقلالح ل  ي ح  رحا  ت احا  كت يحا إلضت ال حم ترحا لتوا اح
ا    يتت حضتت احا  لتت  ي حا ستتعوي وحوستتلح لتتواحا دتت ك نحاعدتت ح لتت  ي ح  رحا  تت احا  كتت يحاصتتو  ح

 احعوقرحا  ل  ي ح  لح ك و ح ا ضا حو  طترحعظت  ح س لو حقاحا لوا احا    ي وحو هح   حالكاح
.حو ضت عنح(Ordonez de Pablos, 2005) ك ت حدت و ي حقتاحا لي ت حا خليليت ح ودت ك ح

 تت تحا  لتت  ي حا  ليتتلح تتاحا  ؤدتت انح يتت حا    يتت حوا  لتت ييرحا    يتت حوا  تت ح  اتت حقتتاح ؤدتت انح
ح. لامحا  عد  حالي  حي  و حاك  م ا حإللا  ح  رحا   احا  ك ي

و لتتتلح عتتت واحا  كتتت حا  خ ستتتا ح تتت  ي حا  وا تتتاحا  ر و تتت حقوتتترحسي تتت ح  رحا  تتت احا  كتتت يح 
اللتتلح وصتتونحا تتضحا ل استت نحم تترححقعتتأحوك تت م حاستت رلا أحالتت ح خليتت حا لي ت ح و عدتت  .حوا  ل يت 

ويولح   ي ح رصت  دح يوترحاإللا  ح  تاحقتللح قضت متحورات ا ااحو ت  يوااحوعستا حاألقضت مح
 , Appuhami and Bhuyan, 2015; Mahmudi and Nurhayati)ا  ست لويا

2015; Wang, 2013; Hidalgo, et al. 2011)قورحسي  ح  رحا   احا  ك يحواإلالصت  حح
قعتأ.حايع تت ح وصتونحل استت نح رت ىح ويتتولح ت  ي ح رصتت  دح يعت حا   اي تت ح  تاحخيتتاحا ويعتت ح

 ;Buallay, 2018; Haji, 2015)ورا انح قض  ا حوقللحا ول مانحقورح  رحا   احا  ك يح
Mondal and Ghosh, 2014; Uzliawati et al. 2014; Li et al. 2012)حايع ت ح.

م رح احخياحا د ك حوا  اخيت حوطاي ت حا صتع ق ححOusama et al. (2012) وصونحل اس ح
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 احا  خللانحا ا   ح إلالص  حقاح  رحا   احا  كت يحا   لت  ي حا ستعوي وحايع ت ح تاحيكتاح عت  ح
 Khafid and Alifaل است حويح كاح احا  الهحا     حوعوقيت حدت ك حا   اي ت .ح  ت ح   ي ح  ع
ال وصتتتتونحم تتتترح اح وكيتتتت حاإللا  ح اتتتت ح  تتتت حستتتتوا حقوتتتترحاإلالصتتتت  حقتتتتاح  رحا  تتتت احح(2018)

ا  كتت يوحايع تت حا  وكيتت حا خكو يتت حوا  وكيتت حاأليعايتت ح اتت حلو حمييتت ا وحمحح احا  وكيتت حا  ؤسستتي ح
وترحاإلالصت  حقتاح  رحا  ت احا    تا.حك ت ح احيتول ح يعت حا   اي ت ح احيكتاح ات ح  ت ح  عتويحق

(حقوتترحقرستت حا  ويكتت حا  ؤسستتي حModerating variable اتت حلو ح  عتتويح)ك   يتت ح  تتلاح
 Khan and Aliا إلالص  حقاح  رحا   احا  كت ي.حوقوترحا ي عتفحا  كست ح وصتونحل است ح

ؤليحم ترح خستياح  ت حخوك ت حا دت ك نحم رح اح  رحا   احا  ك يح)ك   ي حُ َ ِلا(حيح(2017)
 قورح لامحا د ك ن.

 خدمات مراقب الحسابات بشأن رأس المال الفكري -9
ماحطاي  ح  رحا   احا  ك يحو  ح  ي حخو تأح تاحيتلاحختواح دت كاحا ليت رحواإلالصت  ح
التت ضحا  ليتتلح تتاحاح ي  تت نحالتت ح يتت احا   اي تت حالي تت حيرتتدح وتت حا  ع صتت وحوي وستتبحلو ح

و ستت    أحالتت ح يتت اح  رحا  تت احا  كت يحقوتترحخستتفحطاي تت حاإلالصتت  حقتتاح  استفحا خستت ا نح
قع صتت توحوا ياتت نحط  اتت حا رل تت حوا  ستت  يلياح تتاحق ويتت حا   اي تت وحوالتت ح تت احا صتتللحي كتتاح

ح لسياحرل  نح  اسفحا خس ا نحالي  حي  و حا  رحا   احا  ك يحك  حيو :
حل الفكري التحقق من صحة القياس وسالمة اإلفصاح عن ع اصر رأس الما - أ

 ويتضمن ذلك العديد من االتجاهات، حيث 
ستتتلحيتتت احاإلالصتتت  حقتتتاحا تتتضحقع صتتت ح  رحا  تتت احا  كتتت يحاتتت  لوا احا    يتتت وحاأل تتت حا تتت ىحح1 /

ي طوتتتفح تتتاح  استتتفحا خستتت ا نوحا  خلتتت ح تتتاحصتتتخ حا ليتتت رحوستتتر  حاإلالصتتت  حقتتتاح وتتت ح
حGAASاي تت حا  ع صتت حالتت حستتي  ح  اي  تتأح ولتتوا احا    يتت حككتتاحوالتت حضتتومح  تت يي حا   ح

حا ر ص حا   خل ح احا لوا احا    ي حا    يري .
اإلالصتت  حقتتاحا تتضحقع صتت ح  رحا  تت احا  كتت يحك  وو تت نح رتت ىح  االلتت ح ولتتوا احا    يتت حح2 /

ضتت احا  لتت  ي حا ستتعوي وحو عتت حييتتفحقوتترح  استتفحا خستت ا نح  اي تت ح وتت حا  ع صتت حالتت ح
ح  ISA 720  حا   اي ت حا تلو  ستي  ح  اي  تأح ولتوا احا    يت حا    يريت وحالت حضتومح  يت

 ." س و ي حا   ايهحقاحا   وو  نحاألر ى"
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 ال ٔؼُ

 ٔؼُ

 ال

 تاحرتتراححاإلالصت  حقتاح  رحا  تت احا  كت يحضتت اح لت  ي حر صت حارتتربحا لتوا احا    يتت ح3 /
ي احا  خل ح تاحا   وو ت نحا توا ل حا وت حا لتوا احكرل ت حسلحح"سوا اح  رحا   احا  ك ي".حو ع 

م احح(ISAE 3000) وكيليت ح ر يت حاألطت ابحالت حضتومح  ت يي حرتل  نحا  وكيتلحا  اعت ح
ح واال نحا د وطحا ر   ح    .

 
 ويمكن استعراض ذلك من خالل الشكل التال  

ح
 هل يتم اإلفصاح عن رأس المال     

 الفكري ضمن القوا م المالية      
ح

ححح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
 

  الخاصة بمراجعة رأس المال الفكري (   موذج الخدمات التوكيدية3شكل رقم )
 المصدر  إعداد الباحث

 
ح

 فصب ً٘ ٠خُ اإل

 ػٕٙب بصٛسة أخشٜ

إغبس  ف٠ٟخُ ِشاجؼخٙب 

ِشاجؼت اٌمٛائُ اٌّب١ٌت 

 اٌخم١ٍذ٠ت

إغبس  ف٠ٟخُ ِشاجؼخٙب 

ِشاجؼت اٌمٛائُ اٌّب١ٌت 

اٌخم١ٍذ٠ت ٚفمبً ٌّؼ١بس 

 720 ذٌٟٚاٌّشاجؼت اٌ

 ال ٠ٛجذ ِجبي ٌٍّشاجؼت

أ٠ٓ ٠خُ   

 األخش فصب اإل

 ِشافمتِؼٍِٛبث إظبف١ت 

ٍمٛائُ اٌّب١ٌتٌ  

حمش٠ش خبصت " لٛائُ ٚحمبس٠ش

 "سأط اٌّبي اٌفىشٞ

ي كاحا  خل ح عا حم اح واال نح   يي ح
ا لي رحا ر   حك خلحا رل  نح

 ي ح ر ي حاألط اب. وكيلا 



 عــن رأس المال الفكري....... مراقب الحسابات على اإلفصاح توكٌدأثر       ابراهٌم كعموش د/ شرٌف على خمٌس

28 
 

ويتت اح:حكخــدمات استشــارية -مراجعــة وتقيــيم رأس المــال الفكــري :لــراض خاصــة - ب
ح(ISRS 4400)معي  ح  تحا  ا  حال حضومح   يي حا   اي  ح ورل  نح ي حا  صليلي ح

ح–ا  يتت حنحا ستت ال حويلتتواحا ا ختت حا ستت   اضحلو ح  استتفحا خستت ا نحالتت حكتتاح يتت اح تتاح
حو   حال حظاح   يي حا   اي  حا لو ي وحوا ل اس نح انحا صو .

 :مراجعة ع اصر ا:صول الفكرية المفصل ع ها بالقوا م المالية 9-1
ستتلح  ضتت احا لتتوا احا    يتت حا تتضحا  ع صتت حا    ولتت حاتت  رحا  تت احا  كتت يوحوا  تت ح عخصتت ح

واال حااتتت حدتتت وطح ختتتلل وحواللتتتتً حاللتتتطحالتتت حا تتتضحقع صتتت حاألصتتتواح يتتت حا  و وستتتت حوا  تتت حي تتت
  ل ضي نحا    يي ح انحا صو حوا   حسا حاإلد   حم يا حال حيت محست ا ح تاحا اخت .ح  ت حالي ت ح
ي  وتت حا إلالصتت  وحاللتتلحختت حا   يتت  حا  صتت يحوا تتلو  حقوتترحاإلالصتت  حقتتاحاألصتتواحاألرتت ىح

ح ي حا     بحاا حال حا لوا احا    ي ح)محح اح   ح ي حض و يً (.
لحكتتتت احقوتتتترح  استتتتفحا خستتتت ا نح احي خلتتتت ح تتتتاحصتتتتخ حا ليتتتت رحوستتتتر  حو تتتتاح عتتتت حاللتتتت

اإلالصتت  حالي تت حي  وتت حا وتت حا  ع صتت حواللتتً ح   تت يي حا ليتت رحواإلالصتت  حا ر صتت حااتت وحو  تت حالتت ح
سي  ح  اي ت حا لتوا احا    يت حا    يريت حالت حضتومح  ت يي حا   اي ت حا  لاو ت حساتوًححق  تً .حوعظت ًاح

 يتتت حا  و وستتت وحو تتت ح   ضتتتأح تتتاح دتتت كاحالتتت حا ليتتت رحح وطاي تتت حا ر صتتت ح  ع صتتت حاألصتتتوا
واإلالص  وح ظا حا ضحا  د كاحقعلح  اي  ح و حا  ع ص .حم حييفحقورح  استفحا خست ا نح
ا  خل ح اح و حا  ع ص ح تاحرتراحالاتاحطاي  ات حو   ي ات حا عستاي ح و عدت  وحول يت حا  رت ط ح

 احا طاي تتت حا ر صتتت ح  صتتتواح يتتت حخيتتت ح.ح(2)ا    اطتتت حااتتت حواللتتتً ح   تتت يي حا   اي تتت حا لو يتتت 
قتتت ل ح ا  و وستتت حوا     وتتت حالتتت حقتتتلاحا ويتتتولحا  تتت ليح اتتت حو  طواتتت نحاحق تتت ابحااتتت حوسي ستتتا حوا 

 ؤلىحم رحا   ت عحل يت حا رطت حح(3)وحو يضً ح  ح  ض عأح اح ر ط حالللااح  تحاألصوا ليي ا 
حا   ر اح  و حاألصواوحوا    عح ر ط حاألق  اح ود ك ح خاحا   اي  .

وييتتتفحقوتتترح  استتتفحا خستتت ا نح يضتتتً حا  خلتتت ح تتتاحويتتتولحقع صتتت ح  رحا  تتت احا  كتتت يحح
ا ظتتت    حا   ي اعيتتت ححوا  تتت ح ل صتتت حاللتتتطحقوتتترحا تتتضحاألصتتتواح يتتت حا  و وستتت وحوا  خلتتت ح تتتاح
ا  ست علانحا  ؤيتتل ح ويتولح وتت حا  ع صت حوكتت   حا  خلت ح تتاح تواال حا دتت وطحا ر  ت ح رق تت ابح

                                                             
 ححذ٠ذ ٚحمذ٠ش ِخبغش اٌخحش٠فبث اٌجٛ٘ش٠ت ِٓ خالي فُٙ اٌٛحذة ٚاٌب١ئت اٌخبصت بٙب. 315ِؼ١بس اٌّشاجؼت اٌذٌٟٚ سلُ - 2

 "."اعخجبببث اٌّشاجغ ٌٍّخبغش اٌّمذسة 330ِؼ١بس اٌّشاجؼت اٌذٌٟٚ سلُ  -    

ٚاٌخوٟ  2002ٌغوٕت  ٠22ّىٓ ٌٍّٕشأة أْ حفمذ حمٙب فوٟ األصوٛي اٌفىش٠وت ٚفموبً ٌّمخعو١بث اٌموبْٔٛ اٌّصوشٞ ٌحّب٠وت اٌٍّى١وت اٌفىش٠وت سلوُ  3 

ي  ع١خُ اٌخؼشض ٌٙب فٟ جضء الحك ِٓ اٌبح . إظبفت إٌٝ ِب ٠ّىٓ أْ ٠خشحوب ػٍوٝ بؼوط اٌاغوشاث فوٟ اٌخوأ١ِٓ اٌموبٟٔٛٔ ٌخٍوه األصٛو

 ِٓ احخّب١ٌت فمذ٘ب
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 وح تاحح-اصتو  ح ع ت ل ح وح ي  ت ح-اا وحسواًمحك عنح و حا  ع ص ح احاس ع  ا ح تاحطت بحأرت 
 طوي  ت حلارويتً ح تتاحرتراح دتت وق نحا  طتوي .حك ت حييتتفح احي خلت ح  استتفحا خست ا نح يضتتً ح
 اح احقع ص ح  رحا   احا  كت يحا   صت حقعات حا   ي اعيت حا   و يت ح رضتهح ستيط  حا دت ك ح

ع  قتتت نحختتتواح وتتت حا ستتتيط  .حوستتتلحستتتل نحا تتتضحا ل استتت نح ختتت وحنح وضتتتهحال تتتًرحوححيويتتتلح 
ا د لانح و خل ح احويولحا ضحقع ص ح  رحا  ت احا  كت يحواع ت الحا دت ك حا  ستيط  حقويات وح

اإلرشــادات  (Rastogi, 2010; Delain, 2003)قــدمت دراســت  ال وتترحستتاياحا   تت اح
 التالية 

اد احا  وكي حا  ك ي حا ت ح  ضت عأح وت حاح   ست نح تاحدت وطح   وت حاعلتاححفحص االتفاقات -
ا  وكيتتت حا  ك يتتت وح وحا  تتت ريدحاخلتتتو حا  وكيتتت حا  ك يتتت .حوا تتتلق وىحا لضتتت  ي ح) تتتاحساتتتاح/ح

 ضل(حا  عد  حوا   ح  ض احخلو حا  وكي حا  ك ي .
ـــراع  - ـــرا ة االخت  خ  يتتت حاتتت ام حح و خلتتت ح تتتاحسيتتت احا دتتت ك حا    طواتتت نحا ل عوعيتتت حمراجعـــة ب

احر  اعحا ر ص حاا حواللً ح لواعياحا لو  حا  سياحاا ح و حا ا امان.حك   حييتفح  اي ت ح
  لىحاح   ااحا    سي نحا ام حاحر  اعحا   عوخ ح احا  عد  ح  ر يا.ح

خيت حستلح  لتلحا  عدت  حخلات حالت حا  ر ت نحا  ي  يت حم اح تاحيت اححمراجعـة العالمـة التجاريـة  -
   تت  ح تتاحا تت  اح) تتر حستتعوانحالتت حا وحيتت نحا   ختتل حاأل  يكيتت (ح تت   حال وتترحاستت رلا ا ح

  استتفحا خستت ا نحا  خلتت ح تتاحاستت   ا ي حاحستت رلااح و ر تت نحا  ي  يتت وحو  اي تت حستتلالح
ا دتت ك ح  ستتواح يليتتلحا ختت حالتت حا  ر تت نحا  ي  يتت وحوا  خلتت ح تتاح تتلىحاح  تت ااحالتتواعياح

 ا  ر  نحا  ي  ي .
 تتتاحرتتتراحا  خلتتت ح تتتاحدتتت وطح تتتع حا  تتت اريدحا  تتت ح  عخاتتت ححطباعـــةمراجعـــة حقـــوق ال -

ا  عد  ح و ي حوا  خل ح اح اح و حا  ت اريدححح  لتلحا  عدت  حستل  ا حقوترحا ستيط  حقوترح
ا  ع الهحا  س لاوي حا  س  ل ح اح و حا خلو .حوستلحيكتواح تاحا ضت و يحاحست   ع حارايت ح

   حقورحا لوا احا    ي .س عوع ح و خل ح اح و حا لض ي حا ل عوعي حو   ح
التتلاح  استتفحا خستت ا نحيستت البحا  خلتت ح تتاحدتت واحا لتتوا احا    يتت ح احك  تت احو و خلتت ح تتا

ا  ت ح ستيط حقويات حا دت ك حوا  ت حيعا ت حاحق ت ابحاات حح  رحا  ت احا  كت يقورحك ال حقع ص ح
ح.(Rastogi, 2010; Delain, 2003)  واال حد وطحاحق  ابح
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وح38وا تلو  حح23ح  حا لي رحاللعأحواللً ح   ي  حا  خ سا حا  صت يو و خل ح احا  ليياحوسر
الت حخ  ت حدت امحاألصتاحاصتو  حح–ي احاحق  ابحا  ال  حا ألصواح يت حا  و وست وحم ت حا   كو ت 

- وحا  لي تت حا   ل تت ح تتأحالتت ح تت  يخحاحس عتت محح- ع تت ل ح وح طتتوي تحلارويتتً ح  تترح تتواال نحا دتت وط
و   حال حخ   حا خصواحقورحاألصاحقعلح ي يهحاألق  اوح وحا خصواحقورحاألصتاحك عخت ح

ا تتلحح.ح  تت ح    يتت حاألصتتاحا   عتتوي-خكو يتت وح وحا خصتتواحقوتترحاألصتتاحقتتاحط يتت حا  ا ل تت 
 فيمكن معالجتا من خالل  موذجين وفقًا لممعيار الدول     يخحاحس ع موح

ا لحاحق  ابحا  اتل  ح  صتاحيت احا ات نحاألصتاحا   كو ت حا تلحاست ا  لحوذج التكمفة  ــــ م-ح 
ح ي هحاحس ار وحو ي هحاحض خرا.

ا   عتويحات   اوغحا لحاحق  ابحا  ال  ح  صاحي احا ا نحاألصتاح موذج إعادة التقييم  -حف
ا    لح ليي أحو وحا لي  حا   ل  حال ح   يخحا  ليتياح ط وختً ح عتأح يح ي تهحاست ار ححخت ح

ح وح يحرس   حاض خراحال حا لي  .
و احرراح  طوا نحا لي رحا س ال ح  يورح دكو حا  خل ح تاحسي ت حاألصتواح يت حا  و وست ح
قت ل ح ليي ات حواللتً ح ولي ت حا   ل ت وحخيت ح ظات ح دت كاح  اي ت حا لي ت ح قعل  حي احاحق ت ابحاات حوا 
ا   ل تت حوا  تتت ح  طوتتفح تتتاح  استتفحا خستتت ا نحمعيتت  حق ويتتت حا   اي تت حالتتت حظتتاح  يتتت  حا   اي تتت ح

خيت حييتفح  اي ت حاحال  اضت نحوا رت دحا  اي ت حا لي ت حا   ل ت .حح(ISA No. 540)ا تلو  ح
ا   حاس رل  ا حاإللا  حال حاع مح للي ا ا ح ولي  حا   ل  حو لىح  لو يت ح ت تحاحال  اضت نحو ع سدت ح
اإللا  حالياتت .حو ليتتتياح تتتلىح ر  تت حا ع تتت  فحا  ستتت رل  حالتت حسيتتت رحا لي تتت حا   ل تت حو تتتلىحس اوي اتتت ح

وحو تتلىح ر  تت حو  لو يتت حا اي عتت نحا  تت حاستت رل  ا حاإللا  حالتت حق ويتت حا  ليتتياح) تتلررنح و طايتت 
حا ع   ف(.

و ريت ًاح و خلتت ح تتاحستتر  حاإلالصتت  وحاللعتتأحالت حضتتومح  تت يي حا  خ ستتا حا  صتت ي حوا لو يتت وح 
 ع  حا ك ي ح اح  طوا نحاإلالص  حا   صيوي حا   حييفحقورحا د ك ح للي ا حادت احاألصتواح

  و وستتتت وحوا   تتتت   حييتتتتفحقوتتتترح  استتتتفحا خستتتت ا نحا  خلتتتت ح تتتتاحا  تتتت ااحا دتتتت ك حا وتتتت ح يتتتت حا
ا   طواتت ن.حوا  احاك دتتتبح  استتتفحا خستت ا نحويتتتولحر ويتتتً حيو  يتتً حقوتتترح  طواتتت نحاإلالصتتت  وح

حال ويأحا عظ حال ح   ح و حا  خ ي  نحقورح ل ي حا   اي  حال حضومحح   يي حا  ل ي حا لو ي .
ح



 عــن رأس المال الفكري....... مراقب الحسابات على اإلفصاح توكٌدأثر       ابراهٌم كعموش د/ شرٌف على خمٌس

31 
 

ــــري مراجعــــة اإلفصــــاحات والمعم 9-2 ــــرأس المــــال الفك ومــــات الخاصــــة ب
 :المفصل ع ها ضمن المعمومات ا:خرى المرافقة لمقوا م المالية

ستلح  صتت حا تتضحا دتت ك نحقتتاح  وو تت نح   وتت حا كوعتت نح  رحا  تت احا  كتت يوحوستتلحيدتت اح
   حاإلالص  ح  وو  نحوص ي وحك ي ح وح   ي .حوال ح ت تحا خ  ت حالتلاح  استفحا خست ا نحقويتأح
 احي رتتت حالتتت حاق اتتت  تح وتتت حا   وو تتت نحقعتتتلحماتتتلامح  يتتتأحالتتت حا لتتتوا احا    يتتت ح ودتتت ك حو  تتت حواللتتتً ح

وا  ىحياتلبحم ترح لتلياحم دت لانحقتاحاحق ات  انحا  ت حح(ISA 720) اي  ح و  ي  حا لو  ح و 
  استفحا خست ا نحييفحقورح  اسفحا خس ا نح  اق  ا حاد احا   وو  نحاألر ى.حالييفحقورح

 احيلواحال ام ح و حا   وو  نح  خليلح ويأحقتلاحاح ست  حا ا  ت ح تهحا لتوا احا    يت حا  ت ح  تنح
   وو  نح   ي ح وح ي ح   ي .ح  اي  ا حسوامحك عنح  تحا 

واتت   حيصتتا حالختتدح  استتفحا خستت ا نح و  وو تت نحقتتاحاألصتتواح يتت حا  و وستت حا   صتت ح
قعا حك  اللت نح و لت  ي حا    يت ح  ت ًاحيتلراحالت حصتوفحق ويت حا   اي ت وحو   ضتأحقويتأح  ت يي ح

حا   اي  ح انحا صو وحمحح عأح ي ح ط  فحالقلالح ل ي حر دحا و حا   وو  ن.
 رأس المال الفكري كخدمة توكيدية ثالثية ا:طراف مراجعة قوا م  9-3

 دتتت  نحا تتتضحا ل استتت نحم تتترحرصتتت  دحو   يتتت حو ضتتت واح لتتت  ي ح  رحا  تتت احا  كتتت يوح
ال   ي ح و حا  ل  ي حيرو حطواً حقورحرل  ح  اسفحا خس ا نح و خل ح اح وت حا  لت  ي وحوييتفح

 وتتت حا لتتتوا احو  طواتتت نحاإلالصتتت  حااتتت .ح تتت   ح اح تتت احق ويتتت حا  وكيتتتلحالتتت حضتتتومح  تتت يي حمقتتتلالح
يستتت   ضحا ا ختتت حالي تتت حيوتتت ح   يتتت ح وتتت حا  لتتت  ي حو ضتتت وعا حورصتتت  دح تتت ح  ضتتت عأح تتتاح

ح  وو  نوحو   ح  ايلًاح  ع واحلو ح  اسفحا خس ا نحال حا  خل ح اح و حا  ل  ي .
 أهمية وخصا ص تقارير رأس المال الفكري  9-3.1

م رحمقلالح ل  ي حر صت حات  رحا  ت احا  كت يوحاطوت ححا يانحا  ليلح احا د ك نحار ي  ي ًح
قوياتت حستتتوا اح  رحا  تت احا  كتتت يوحوستتلح ضتتت عنح وتت حا لتتتوا اح  وو تت نح   يتتت وحك يتت وحوصتتت ي وح

 Veltri and)و سو  نحاي عي .حوسلح كلحا  ليلح احا  ا  ياح احا ا خ ياحوحا يا نحا  عظ  
Bronzetti, 2015; Thiagarajan and Baul, 2013; Mouristen et al. 2004; 

The Danish Agency for Trade and Industry 2001) قوترح   يت حا  ل يت حقتاح
ستتوا اح  رحا  تت احا  كتت يحستتوامح  طتت ابحا لارويتت ح وحا ر  ييتت وحواألضتت ا حا ع  يتت حقتتاحقتتلاح
عدت ح وت حا   وو ت نحو ت حي كتاح اح خللتأح تاحضت  ح و ست    ياح  تلاح توالي ح  وو ت نح   تت ح
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 اح ستت قل احالتت حا   تت بحقوتترحا لي تت حا خليليتت ح و عدتت  وحمضتت ال حم تترحا ك عيتت حاستت  راحي كتتاح
 وتتت حا   وو تتت نحا لارويتتت حقتتتاحا  ع صتتت حا  ك يتتت ح يتتت حا    ختتت ح وي اتتتو ح تتتاحساتتتاحاألطتتت ابح
ا لاروي ح  خلي ح ك سفحر ص حقورحخس فحاير يا.حالضًرحقاح رت ط حا  ليتياح يت حا ستوياح

ؤلىحم ترح لتلي ح ست وي نح     ت ح تاحا  رت ط ح تاحساتاحا  ست    ياح و عد  حو س لاوا وحا ت حيت
حوا اعو وحا  حيؤليحم رحا    عح كو  ح  رحا   ا.

 The)سل نحا وك   حا لاع   كي ح و ي   حوا صتع ق حا   ا ت ح تو ا  حا  يت   حوا صتع ق حوسلح
Danish Agency for Trade and Industry 2001)ل يت ًاحا عتوااح"ل يتاح لتوا اح  رحح 

أل ت اضحاإلالصت  ححل يًرح ودت ك نحيرت دحالتوا اح  رحا  ت احا  كت يا   احا  ك ي"حوا  يحسلاح
ا رتتت  ي ح تتتتاحرتتتراح يعتتتت ح ضتتت عنح   وتتتتياح تتتو ا  حا  يتتتت   حوا صتتتع ق وحاتتتت خ ياح كتتتت لي يياوح

 ح تت احا تتل ياحاصتت  ح خ ستتاياحستت عوعيياوح   وتتياحقتتاحوك  تت حا  يتت   حوا دتت ك نوحوستتلح تتاح طتتوي
اس سي حاق   لًاحقورحرا  حسا  حقد حدت ك حالت ح  ت حا  يت ا.حوُي ت بح ت احا تل ياحستوا اح  رح
ا   احا  ك يحا عات ح"وستيو ح و ل يت ح وضت حا ياتولحا  ا و ت حالت حا دت ك حا ت ضحاعت موحو طتوي ح

لىحا  ت  وياوحو ي ل حال قوي ح توا لحا    الت حا ر صت حا  دت ك حوا  ت ح  ضت ااحا  توا لحا    خت ح ت
ا   رموحا  كعو ويي حوا   وي ن.حاللتوا اح  رحا  ت احا  كت يح اتلبحم ترح تلقياحو وصتياحا  طتو ح
وا  خستتياحالتت حاستت  ا ييي حملا  حا    التت حا  دتت ك وحوححيل صتت ح لتتلياح وتت حا لتتوا احوا  لتت  ي حقوتترح

  تت احا  كتت يحا  ؤدتت انحا    يتت ".حوستتلح دتت  حا تتل ياح يضتتً حم تترحضتت و  ح احي صتتبح ل يتت ح  رحا
الخصا ص ال وعيـة لمعمومـات رأس المـال الفكـري وسلحخللحا  ل يت ححCredibilityا   صلاسي ح

 عمى ال حو التال  
خيتتت حييتتتفح اح كتتتواحا   وو تتت نحا  تتت ح  ضتتت عا حستتتوا اح  رحا  تتت اححRelevancyالمال مـــة   -

ا  ر  تت ح اححا  كتت يح ر  تت حأل تت اضحا رتت  حا لتت ا انح  ستت رل  ح وتت حا لتتوا اوحوي طوتتفح  يتت  
  ض عأحا لوا اح تاح  ست احو ؤدت انحو  وو ت نحوصت ي حواتياح يكواح ع  حقرس ح عطلي حاياح  

ح.ا خل   حا   ح  ا حقعا ح و حا   وو  ن
خي حييفح اح كواحا   وو ت نحس اوت ح و خلت وحوستلححReliability:حإمكا ية االعتماد عميها -

يس  احاإلالص  حقاحا سي ست نحا  خ ستاي حا  ست رل  حالت ح ت احا صتللحالت حم ك عيت ح   ا ت ح
  و حا   وو  نحا  ضحا  خل ح اح لىحصخ ا .
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خي حييفح اح كواح و حا لوا احواضخ حوي كاحس ام ا حاستاو  .حوقتلاححClarityحالوضوح  -
    حال حسي  حكاح   اح احا   وو  نح ي حا ا   .وضهحا   وو  نحا ا

خي حييفحاإلالص  حقتاحقع صت ح  رحا  ت احا  كت يحمحححMaterialityا:همية ال سبية   -
م احك عتتنح يتت ح   تت وحال أل ستت احوا  لتت ييرحا ا  تت حييتتفحا   كيتت حقوياتت ح تتهح ر تتيضحل يتت ح

 ا    صياحكو  حك اح  كعً .
خيتتتت حييتتتتفح اح لتتتتلاحاأل ستتتت احصتتتتو  حك  وتتتت حقتتتتاحا  عدتتتت  ححCompletenessاالكتمــــال   -

 وقع ص ح  رحا   احا  ك يحا ر ص حاا .
خيت حييتفحا   ايت حقتاحكتاح ليت رح ت احاصتو  ح Gross Measurement مقـاييس إجماليـة  -

 ستتتت لو وحالتتتترحييتتتتفحل تتتت ح ك تتتت ح تتتتاح ليتتتت رح وح ؤدتتتت ح  تتتتً حخ تتتترحححيتتتتؤلىح  تتتت حم تتتترح دتتتتويأح
  و حا  ؤد ان.اح ي   نحا   ح دي حم يا ح

خيتت حييتتفح اح  ستتاحا  لتت ييرحا  ستت رل  حا   وضتتوقي وحوا تتضححNeutralityالحياديــة   -
ا عظتت حقتتاح    تت حقوتترحا عظتت  حا    تت ح ودتت ك .حو تتاح تتاحييتتفح حح    تتلحا  عدتت  حاستت رلااح
ا ضحا  ل ييرحا   ح ؤلىحم رحا  رقفحال حا ع    وح وحم   احخل   ح   ت ح يت ح   توفح

 سااحا  عد  .ال حمظا    ح اح
ييتفح اح ست  حا   وو ت نحا لتلحا  ل  عت نح تاحستع ح  Comparabilityالقابمية لممقار ـة  -

ألر ىحو اح احححيس  حا  يي حا    انحا  خ ساي حا   ح  طيات ح وت حا لتوا اوح وحا سي ست نح
واألستتتت  يفحا  خ ستتتتاي حا  ستتتت رل  ح تتتتاحال تتتت  حم تتتترح رتتتت ىوحمححالتتتت حا تتتتضحا ختتتت حنحا  تتتت ح

 حقتاح وت حا سي ست نح.ح تهحضت و  حاإلالصت   رحا   احا  كت ي س البح طوي حيول حسوا اح
 ا  خ ساي حا  س رل  وحوا   ي انحا   ح  نحقويا حو سا فح   حا   يي .

وستتتتلح دتتتت  حا تتتتل ياحم تتتترحضتتتت و  حويتتتتولحسي ستتتت نح خ ستتتتاي حواضتتتتخ ح ستتتت رل ا حا دتتتت ك ح
وحخيتتتتت حييتتتتتفح احيتتتتت اح وصتتتتتيبحاستتتتترحا ليتتتتت رح  رحا  تتتتت احا  كتتتتت يأل تتتتت اضحمقتتتتتلالحستتتتتوا اح

.حكتتت   حال تتتاحا   كتتتاحق تتتاحل يتتتاح كي يتتت حاخ ستتت فحا  ستتت رل  حرتتتراحق ويتتت ح ي يتتتهحا اي عتتت ن
األ ست اوحوا   ويتت نحا خستت اي حا  ستت رل  .حو تتاحا   ضتاح احيتت احاإلالصتت  حقتتاح وتت حا سي ستت نح

وح تتهحضتت و  ح خليتتلحا   تت  حا  خ ستتاي ح  رحا  تت احا  كتت يا  خ ستتاي حا  ستت رل  حضتت اح ل يتت ح
حا   حي طيا حا  ل ي حكي مح احا سي س نحا  خ ساي .



 عــن رأس المال الفكري....... مراقب الحسابات على اإلفصاح توكٌدأثر       ابراهٌم كعموش د/ شرٌف على خمٌس

34 
 

 تاحستوا اح  رحح(Auditing and Verification)  حا ل ياحم رح  اي ت حوا  خلت حوسلح ط
ا  تت احا  كتت يوحخيتت ح دتت  حم تترح احا تتضحا دتت ك نح لتتواحالرضتت عحستتوا اح  رحا  تت احا  كتت يح
ا ر ص حاا ح و خل ح احساتاح  ايتهح ست لاحو  ت حااتلبحمضت  محا  صتلاسي حقوترح ت ح  ضت عأح

 احق ويت حا  خلت ح تاحستوا اح  رحا  ت احا  كت يححح   تاححو دت  ح ت احا تل ياحم ترح. اح  وو  ن
ق ويتتت ح  اي تتت حاتتت    عرحا  لويتتتليحا    تتت  بحقويتتتأح و  اي تتت وحخيتتت حححيويتتتلح  طوتتتفحا  ا تتت ح

حيطوفح احا د ك نحاض و  حمرض عح و حا لوا اح و  اي  .
 يوحوسلح يهحا ا خ ح تا ضحا لتوا احا   ويت حا  ت حعدت  ا حا تضحا دت ك نح ت  رحا  ت احا  كت

  وو تتتت نحوصتتتت ي حقتتتتاحطاي تتتت حا  عدتتتت  وحوعدتتتت طا وحح-التتتت ح   اي اتتتت -وا ضتتتت ح عاتتتت ح  ضتتتت اح
و كوعتت نح  رحا  تت احا  كتت يح تتليا وحاحستت  ا ييي حا  ستت رل  حااتتلبحاعتت موحو طتتوي وحوا خ تت ظح
قوتترح  رحا  تت احا  كتت يح تتليا .حكتت   ح ضتت عنح وتت حا لتتوا اح ؤدتت انحك يتت حو   يتت حارصتتودح

ويت احح-ادت ي وح يكويت وحقرست ن-اح لستي ا حم ترح ر ت ح ي وقت نح  رحا   احا  ك يح احرر
سيت رحكتاح ي وقت ح تاحا ت ر ح ي وقت نح تاحرتراح ي وقت ح تاحا  ؤدت انحك يت وحو   يت وح
وعسفوحو  لحنوحكت   ح ضت عنح وت حا لتوا احا تضحا  ستو  نحوا  وضتيخ نحا اي عيت وحمحح اح

حاا ح ل ي ح  اي  .ا ا خ حويلحا لوياحيلًاح اح و حا لوا اح  اللً ح
 التوكيد عمى قوا م رأس المال الفكري  9-3.2

يعدتت حا طوتتتفحقوتتترحا  وكيتتلحقوتتترحستتتوا اح  رحا  تت احا  كتتت يحكرل تتت ح وكيليتت حر صتتت حع ييتتت ح
   ي ح  ح خ وأح و حا  ل  ي حوا لوا اح تاح  وو ت نح و ست رل ياوحاأل ت حا  ت حي   تفحقويتأحخ يت ح
ا  س رل ياحإلض  محا  ل حقوترح وت حا  لت  ي ح تاحساتاحطت بح خ يتلح ست لاحو ؤ تا.حاللتلح دت  نح

 .Erguden et al. 2017; Miller et al. 2017; Birkey et al)ال حا ل است نحا ست 
2016; Cho et al. 2014)م رحويولحطوفحقورحرل  حا  وكيلحا  اع ح تاحساتاحا  ست رل ياحح

قوتتترحا   وو تتت نحاألرتتت ىح يتتت حا    يتتت حا  تتت ح عدتتت   حا دتتت ك نحار ي  يتتتً ح  تتت ح ضتتتي أح تتتاحسي تتت ح
ا   وو تت نحولقتتاحا دتت  الي حو ر تتيضحقتتلاح    تتاحح و ستت رل ياح تتاحرتتراحمضتت  محا  لتت حالتت ح وتت 

حا   وو  ن.
 وي ظم الباحث متطمبات عممية التوكيد المقترحة لتمك القوا م عمى ال حو التال  

 ا ل  احا   وكيل.ح-2حح وصيبح و حا رل   -1
   لابحا  خل ح اح ل  ي ح  رحا   احا  ك ي.ح-4حح ي احق وي حا  وكيلح-3
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 ا  خل ح اح ل  ي ح  رحا   احا  ك ي.ا  رطيطح   وي حح-5
  ل ي حا  وكيل.ح-7ح ع ي حق وي حا  وكيلحوا خصواحقورحاألل  . -6
 توصيف خدمة التوكيد عمى تقارير رأس المال الفكري  9-3-2-1

ي كتتاح وصتتيبحق ويتت حا  خلتت ح تتاح لتت  ي ح  رحا  تت احا  كتت يحقوتترح عاتت حرل تت ح وكيليتت ح
وذلـك لتـوافر مجموعـة مـن الشـروط،  حا  لويليت ح ر ي حاألط ابحارتربح  اي ت حا لتوا احا    يت

 تتمثل ف  ا ت  
 عاتت حرل تت ح ر يتت حاألطتت ابحخيتت ح اح عتت  ح  وو تت نح)  كيتتلان(حيصتتل   حطتت بح  تتياح- ح

)ملا  حا د ك (حوي ص حقعات حألطت ابح رت ىوحويكتواحلو ح  استفحا خست ا نح توحا  خلت ح
ض  محعوعح احا  ل حق  ويا .ح اح لىحصل حوقلا  ح و حا   وو  نحوا 

 احيكتتواح عتت  ح  كيتتلانح تتاحاإللا  ح)    تتاحالتت حا   وو تت نحا  تت ح  ضتت عا ح وتت حا لتتوا ا(ح-فح
ح.ي خل ح  اسفحا خس ا نح عا 

وحCriteriaح عتتأح تتاحا ضتت و يحويتتولح  تت يي ح وليتت رح تتاحاستت رلا ا حإلقتتلالح وتت حا  لتت  ي -فح
ا    يتت حالتت حظتتاحو  تت حقوتترح تت ا حا  اتت ل حوا   تت يي حا  خ ستتاي حوا  تت حيتت احمقتتلالحا لتتوا اح

اح  تتت ااحااتتت .حواتتت  عظ حم تتترح لتتت  ي ح  رحا  تتت احا  كتتت يوحعيتتتلح عاتتت ح   لتتت ح ويتتتولح  تتت يي ح
 ختتلل وحخيتت ح لتتواحكتتاحدتت ك حالقتتلالحستتوا اح  رحا  تت احا  كتت يحاعتت ًمحقوتترح ي وقتت ح تتاح

 ت  رحا  ت احح- تاحويات حعظ  ت –ا  ل ييرحوا  ؤد انحا   ح  ىح عات ح لتلاحسي ستً ح عطليتً ح
ححد ح احقلاحويولح   يي حيخلح احم ك عي حا  خل ح تاح وت حا  لت  ي وحمحح احا  ك ي.حوح

و تتوح–وك  ت حا صتتع ق حوا  يتت   حا   ا ت ح تتو ا  حا صتتع ق حوا  يتت   حا  تلاع    حوضتت نحختتًرح
  وتتت حا  دتتتكو حو  تتت حقعتتتل  حختتتللنحالتتت حل يتتتاحمقتتتلالحستتتوا اح  رحا  تتت احا  كتتت يحح-ي  يتتت ًح

 ك حا سي س نحا  خ ساي حا  ست رل  حالت حمقتلالح  ت حا ص ل حقعا حاض و  ح اح خللحا د
حا  ل ي .

و اح احي كتاح و  ايتهحا  خلت ح تاحصتل حوقلا ت حا   وو ت نحوا  ؤدت انحا  ل يت حالتوا اح
ويتطمب ذلك من مراقـب   رحا   احا  ك يحاق   لًاحقورح و حا سي س نحا   حوض  ا حا  عد  ح

 الحسابات ا ت  
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ي عً ح ك واً حا وت حا سي ست نحا  ست رل  حالت حمقتلالح وت حا لتوا اح احيطوفح احملا  حا  عد  حا -
 وصتتتتيبح ستتتترحا ليتتتت رحا  ستتتت رل  حرتتتتراحق ويتتتت ح ي يتتتتهحقوتتتترح احي ضتتتت احا ايتتتت اح

 كي ي حاخ س فحا  ؤد انحوا  ل ييرحوا   وي نحا خس اي حا  س رل  .وحا اي ع نوح
ا   يتتتت  حا تتتتلو  ح احيلتتتتياح وتتتت حا سي ستتتت نحويختتتتللح تتتتلىح ر   اتتتت حو  تتتت حواللتتتتً ح   طواتتتت نح -

 .(ISAE 3000) رل  نحا  وكيلحا  اع ح
  رحا  ت اح احيطوفح احملا  حا  عد  حض و  حاإلالص  حقاح و حا سي س نح ل  ع حالتوا اح -

وحخ تتترح   تتتاح وتتت حا سي ستتت نحاإلطتتت  حا تتت ىحيو تتت اح  استتتفحا خستتت ا نحالتتت حظوتتتأحا  كتتت ي
 ا   خل ح احصل حوقلا  ح و حا لوا ا.

  اي تت :حخيتت ح تتوال ح تت تحا   تت يي حاإلطتت  حا  وتت احوا تت ىحيلتتلاح احيكتتواح عتت  ح  تت يي ح و-لح
م دتتت لًاح و  ايتتتهح و خلتتت ح تتتاح وتتت حا   وو تتت ن.حوي كتتتاح احيتتت احمعيتتت  حق ويتتت حا  خلتتت ح تتتاح

وا ت ىحياتلبحISAE 3000  لت  ي ح  رحا  ت احا  كت يحالت حظتاح  يت  حا   اي ت حا تلو  ح
 لامحرتل  نح وكيليت حارتربححم رح للياحم د لانحواي امانح س سي ح و    سياحو   حقعتل

  اي  حا لوا احا    يت حا ستعوي وح وحا  ختدحا  ختلولح ولتوا احا    يت حا   خويت .حكت   حييتفح
قورح  اسفحا خس ا نح احي ساحرط اً ح و  ياحيخللحاليأحدت وطحا  كويتبحوا ت ىحي كتاح اح

بح وحي  تتاحمطتت  ًاح  ستت و ي نح  استتفحا خستت ا نحالتت ح تت احا صتتللحو  تت ح  يعتتفح يحارتت ر
سومحالاتاحي  وت حا ات احو  تلابح  استفحا خست ا نحو ت حي طواتأح تاحايت امانحقعتلح  اي  تأح

  ل  ي ح  رحا   احا  ك ي.
حالقا م بعممية التوكيد  9-3-2-2

ييتتتفح احي تتتواال حالتتت حا لتتت  احا  ويتتت حا  وكيتتتلح ي وقتتت ح تتتاحا دتتت وطحواللتتتً ح و  يتتت  حا تتتلو  ح
(ISAE 3000)و    تتتاحالتتت حا ك تتت م حوا    يتتتاحا  اعتتت وحا خيتتت لحواحستتت لراوحواتتت احا  ع يتتت حح

ا  اعيتتت حا ر  تتت .حوخيتتت حييتتتفح احيكتتتواح تتتلىحا ل   تتت حا  ويتتت حا  وكيتتتلح ي وقتتت ح تتتاحا راتتت انح
وا  تت حستتلح  يتت و حا راتت انحا  لويليتت ح   اي تت حا لتتوا احا    يتت ح تت   حال تتاحاألالضتتاح اح تت احق ويتت ح

 تتاحيضتتتاح ي وقتت ح تتاحا راتت انحالتت ح يتت احاإللا  حاحستتت  ا ييي وحا  وكيتتلح تتاحرتتراحال يتت حق
 كعو ويي حا   وو  نوحرا انحس عوعي حر ص حال ح ي احخ  ي حخلو حا  وكي حا  ك ي حم ترحأرت تح

ح.(4) احا را انحا ض و ي حإلعي  حا  ا  ح
                                                             
4 The Danish Agency for Trade and Industry (2000), “A Guideline for Intellectual Capital Statem-

ents”. 
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 مجال عممية التوكيد عمى تقارير رأس المال الفكري  9-3-2-3
ا  تت احا  كتت يوحو تت حيتتلق ا حويتت  اطحااتت ح تتاحا ع تت  فوحيدتت اح يتت احا  وكيتتلح لتت  ي ح  رح

وا رتتتت ا طحا  عظي يتتتت وحوسواقتتتتلحا اي عتتتت نوحوا  تتتت اريدحا   عوختتتت ح و يتتتت وحوا  تتتت اريدحا  تتتت ح تتتتاح
ا خصواحقويا ح احا  يت وحوات ا  حا  تل يفوحوا  ست علانحا ر صت حا  ايكتاحا توظي  حا   عدت  وح

اتت ا  حا اختتو حوا  طتتوي حو تت حيتت  اطحااتت ح تتاحواي عتت نحر صتت حا   تت  وياحو تتؤ ر ااحوستتل ا ااوحوح
 ستت علانحو لتت  ي وحوا    ستتلانوحوا سي ستت نحا  خ ستتاي حا  ستت رل  وحوا   ويتت نحا خستت اي حم تترح
 يتتت ح  تتت ح تتتاحا  ستتت علانحوا  لتتت  ي حوا  تتت ح تتتلقاحا  خلتتت ح تتتاحقع صتتت حو كوعتتت نح  رحا  تتت اح

حا  ك ي.
 أهداف التوكيد عمى تقارير رأس المال الفكري  9-3-2-4

بح تتتاحا  خلتتت ح تتتاحستتتوا اح  رحا  تتت احا  كتتت يحي   تتتاحالتتت حا خصتتتواحقوتتترح  كيتتتلحماحا اتتتل
  لتتواحاتت اح لتت  ي ح  رحا  تت احا  كتت يحر  يتت ح تتاحا  خ ي تت نحا يو  يتت وحوا  خلتت ح تتاحستتر  ح
ا  تت ضحاإلالصتت  وحوا  خلتت ح تتاح تتلىح ر  تت حا  ؤدتت انحا  ستت رل  وحولستت حاخ ستت اا وحو عاتت ح

ا سي ستت نحا  خ ستتاي حا  تت ح ستت رل ا حا وختتل ح  تت ضح   دتترح تتهحمطتت  حمقتتلال  حوا     تتاحالتت ح
حمقلالح و حا لوا اوحواع محاس ع  فحاع ًمحقورح   حو للي أح احرراح ل ي ح ك وف.

 تخطيط أعمال التوكيد عمى تقارير رأس المال الفكري  9-3-2-5
ييتفحقوترح  استفحا خست ا نح احح(ISAE 3000)واللتً ح   يت  حا تت وكيلحا  اعت حا تلو  حح

يرطتتتطح ا تتت حا  كويتتتبح كتتت حيستتت طيهح لام تتت حا    يتتت .حوي ضتتت احا  رطتتتيطح طتتتوي حاستتت  ا ييي ح
ق   ح عط  حا  وكيلوحوطاي  حو وسينحو لىحاي امانحي هحاألل  حا   حستي اح  لي ات .حويست قلح

لحا  دتتت كاحا  رطتتتيطحا كتتت ال حقوتتترح  كيتتت حاح   تتت احقوتتترح عتتت ط حا  وكيتتتلحا ا  تتت حوقوتتترح خليتتت
لا  ح ا تتت حا  وكيتتتلحا  ك تتت م حوا     يتتت حا  طوواتتت .حك تتت حيستتت قلح ا  خ  وتتت حوكتتت   حقوتتترح عظتتتياحوا 
ا  رطتتيطحا كتت ال ح  استتفحا خستت ا نحقوتترح رصتتيدحا   تتاحقوتترح قضتت محا   يتت حا تت يحيتتؤلىح

ح ا  حا  وكيلحو ساياحق وي حا  وييأحواإلد ابحقويااحوالخدحاألق  احا   حيؤلوعا .
و تلىح عدتط حا  رطتيطحات ر ربحظت وبح ا ت حا  وكيتلح  تاحخيتاحو تلىحو ر وبحطاي ت ح

  لتتلح  رحا  تت احا  كتت يحا   عدتت  حوا  تت ح تت  اطحاطاي تت حعدتت طحا  عدتت  وحوراتت  ح  استتفحا خستت ا نح
ا س ال حا و حا  عد  وحواأل  ي حا عساي ح  كوع نح  رحا   احا  ك ي.حو تاحاأل تو حاألس ستي حا  ت ح

عتتلحا  رطتتتيطح ليتتياح تتلىح ع ستتتا ح  تت يي حا ليتت رحوا  تتت ح    تتاحالتتت حييتتفح رتت   حالتتت حاحق اتت  حق
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ا سي ستت نحا  تت ح ختتلل  حا  عدتت  حإلقتتلالحستتوا اح  رحا  تت احا  كتت ي.حوخ تترح كتتواح  تت يي حا ليتت رح
  كتتتوا و ا وا خي ليتتت و قوياتتت و احق  تتت ل وا  ك عيتتت  وا دتتت و ي و  ع ستتتا حييتتتفح اح  ستتتاحا   رم تتت و

ا خست ا نحقتتلاحا  وااللت حقوترح ا ت حا  كيتبحم اح تاح كتاح   ال تتأحقوترح  استفح ييتفوح.  و اتا س اوت 
ا  ال يتت حقتتاحظتت وبح ا تت حا  كويتتبح وضتت ح اح  تت يي حا ليتت رحا  تت حستتي احاستت رلا ا ح ع ستتا .ح
و تتتاحع خيتتت ح رتتت يحم احاستتت ع  ح  استتتفحا خستتت ا نحا تتتلحساتتتواحا  كويتتتبح اح  تتت يي حا ليتتت رح يتتت ح

 وح  تتت كرح وحي  عتتتهحقتتتاحماتتتلامحا تتت  يوحوالتتت ح ع ستتتا وحال ويتتتأحمصتتتلا ح  ىحح)استتت ع  ف(ح تتت خ ظح
ا ضحا خ حنحستلحيت ىح احيعستخفح تاح ا ت حا  كويتب.حوييتفحقوترح  استفحا خست ا نحالت ح ت تح

 و تلى و وسيتن ا  اعت حو  ت ح  خليتلحطاي ت  ا  وكيتل رل ت  ورطت  ا عساي  ا   خو ح للي حاأل  ي 
  تتتا ر  يتتت  ا  كويتتتب  يتتت ا قتتتا ا   وو تتت ن ك عتتتن م ا  تتت    ليتتتيا وكتتت    األل تتت و ي تتته ايتتت امان
ح.ا يو  ي  ا  خ ي  ن

حت فيذ اجرا ات التوكيد والحصول عمى ا:دلة  9-3-2-6
قورح  اسفحا خس ا نح احيلواحاتلي امانحا  وكيتلح و خلت ح تاح تلىحلست حا ليت رحوستر  ح

ييتتفح احيخصتتاح  استتفحح(ISAE 3000)اإلالصتت  وحالواللتتً ح و  يتت  حا تتلو  ح و وكيتتلحا  اعتت ح
 يستتت رلا ا خستت ا نحقوتترحاألل تت حا ك اليتت حوا  ر  تت حكتتت ح كتتواح س ستتً ح  كتتوياحاستت ع  ي  أوحو ا

 و ر  تت  ك  يتت   تتا و تتا ا تتل يا ويتتول  ك يتت   ليتتيا التت  ا  اعتت  ا دتت  وي تت  ر ا  اعتت  ا خكتتا
 رتتل  ن التت  وا  ر تتا ا كتت ال  ا تتل يا قوتتر ا خصتتوا ويتت اح.ا  اعتت  ا  وكيتتل  ل يتت    تتلقيا ا تتل يا

 ا  ختتتتتدو ا تتتتتضح وحكتتتتتاحاحيتتتتت امانحاأل يتتتتت :   ضتتتتت ا  عظ تتتتت  ق ويتتتتت   تتتتتا كيتتتتت م ا  وكيتتتتتل
ح.واحس  ستتت   ا  خويويتتت و احيتتت امان األلامحو مقتتت ل  ا خستتت فو مقتتت ل  وا  صتتت لس ن ا  رخظتتت و

 وار اتت  ان ا  كويتتب  يتت ا طاي تت وي وستتبح تتلىحوخيتتاحو وسيتتنحاحيتت امانحا  ستت رل  حقوتترح
 . اي ا  س ا وس  ا ك  م 
وسلحستلاحل يتاحستوا اح  رحا  ت احا  كت يحا صت ل حقتاحوك  ت حا  يت   حوا صتع ق حا لاع   كيت حححححح

  رح ي وق ح احاحي امانحا   حي كتاح احيلتواحاات ح  استفحا خست ا نحقعتلح خللتأح تاح ل يت ح
حوا   ح   ونحال حاي  :حا   احا  ك ي

  اي تت حا اي عتت نح تتاحرتتراحار اتت  حوالختتدحا  ستت علانحا  ؤيتتل ح ولتتياحوا  ؤدتت انحا  ل يتت ح -
حوحوا  خل ح اح لىحلس حوصخ ح  تحا لياحوا  ؤد ان.  رحا   احا  ك يحا ل ي 
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 خويتتتتاحوالختتتتدح ستتتتووفحا خصتتتتواحقوتتتترحا اي عتتتت نوحا  عتتتترحكيتتتتبحيتتتت اح و يتتتتلح وتتتت حاأل ستتتت اح -
و عظ تتت حا  س اتتت حا لارويتتت حا  تتت ح تتتلقاح وتتت ححوا  ؤدتتت انوحا تتت حالتتت ح  تتت حار اتتت  حاحيتتت امان

 ا اي ع ن.
 طالتتت حقوتتترح  رحا  تتت احا  كتتت يحا  خلتتت ح  تتت حم احكتتت احا  وياتتت نحا  تتت حي اتتت حقعاتتت ح ل يتتت ح -

   ضحا واسهحال ًرحو  اع   حاس  ا ييي حا د ك ح احح.
  خليلح لىح ر   حوا  ك عي حاحق   لحقورحا   وو  نحال حعظ احا   وو  نحا   عد  . -

 كما يمكن لممراجع التحقق من ا ت  ح
ا  خل ح اح لىح ر   حا  ل ييرحا  س رل  حال حا   ضحا   ح تاح وظي ات ح تاح يوتأوحو اح -

يعتت ساحاإللا  حالتت حاألستترحا  تت حاق  تتلنحقوياتت حالتت حار يتت  ح وتت حا  لتت ييروحو تت حم احك عتتنح
د  ح طتو ح لت ييرح اح احا  ع و ل ي حقاح  رحا   احا  ك يح س رلاح خلحا ع   فحا    وال ح

اخيت حيضت اح حح    تلححر ص حاا .حك   حييفحا  خل ح تاحخي ليت حا  لت ييرحا  ست رل  
ا  عدتت  حاستت رلااحا تتضحا  لتت ييرحا  تت ح تتؤلىحم تترحا  رقتتفحالتت حا ع تت   وح وحم  تت احخلتت   ح

ح    ح ي ح   وفحال حمظا    ح احسااحا  عد  .
 ل يتت ح  رحا  تت احا  كتت يوح تتاحرتتراحا  خلتت ح تتاحاح ستت  حا تتلارو ح و  وو تت نحا تتوا ل حا -

ا  خلتتت ح تتتاحويتتتولحقرستتت ح عطليتتت حاتتتياح تتت حي ضتتت عأحا  ل يتتت ح تتتاح  ستتت احو ؤدتتت انحواتتتياح
حا   وو  نحا وص ي حا  ح  ض عأح احوصبح و   ال حو كوع نح  رحا   احا  ك ي.

ا  خلتت ح تتاحستتر  حاإلالصتت  حووضتتو حا  تت ض:حخيتت حييتتفح اح كتتواح لتت  ي ح  رحا  تت اح -
 وي كاحس ام ا حاساو  .حا  ك يحواضخ 

ا  خلتت ح تتاحا  تت ااحاإللا  حا اتتل حاأل  يتت حا عستتاي حالتت حق ضتتا ح  ل يتت ح  رحا  تت احا  كتت ي:حخيتت ح -
ييفح احيكواح ع  ح  كي ًاحقوترحاأل ست احوا  لت ييرحا ا  ت حو ر تيضحل يت حا    صتياحا  ت حستلح

  ؤلىحم رح دوياحا ل   .
احصتتو  حك  وتت حقتتاحا  عدتت  حوقع صتت حا  خلتت ح تتاحاحك  تت ا:حخيتت حييتتفح اح لتتلاحاأل ستت  -

   رحا   احا  ك يحا ر ص حاا وحوقلاحم   اح  وو  نحيو  ي ح   و حا و حاألصوا.
ا  خل ح احقلاحل  ح ك  ح اح ؤد ح  ً حخ رحححيؤلىح  ت حم ترح دتويأحاح ي  ت نحا  ت ح دتي ح -

 م يا ح و حا  ؤد ان.
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 وو ت نحا لتلحا  ل  عت نح تاحستع حخيت حييتفح اح ست  حا    ا  خل ح تاحا ل اويت ح و ل  عت : -
ألرتت ىحو تتاح تتاحييتتفحقوتترح  استتفحا خستت ا نحا  خلتت ح تتاحقتتلاح  ييتت حا   تت انحا  خ ستتاي ح
ا  تت ح  طياتت ح وتت حا  لتت  ي وح وحا سي ستت نحواألستت  يفحا  خ ستتاي حا  ستت رل  ح تتاحال تت  حم تترح
 رتت ىوحوا  احكتت اح عتت  ح  ييتت انحالتت ح وتت حا سي ستت نحييتتفح احيتت احاإلالصتت  حقعاتت حوقتتاح

 سا فح و حا   ي ان.ح 
 تقرير التوكيد  9-3-2-7

ييفح احيد  اح ل ي حا  وكيلحا رت دحا ا ت حح(IASE 3000)واللً ح   ي  حا  وكيلحا لو  ح
حا  كويبحقورحا  ع ص حاأل ي :

قعتتوااحيدتتي حاوضتتو ح عتتأح ل يتت ح وكيتتلح اعتت ح ستت لاوحويختتللحا طتت بح وحاألطتت ابحا تت ياح- ح
 م رحكاح وحا ضحا  س رل ياحا    لايا.يويأح ااح ل ي حا  وكيلحا  اع وحوسلحيويأح

 خليلحووصبحا   وو  نحقاح ي احا  كويب:حويد احقورحستاياحا   ت ا:حال ت  حا  ليتياوح-فح
 يتت احا  كويتتبح)و تتوح ل يتت ح  رحا  تت احا  كتت ي(وحواإلدتت   حم تترحطاي تت حاستتاحا  عدتت  وحوحوح

 ا   وو  نحا   حي اح  اي  ا احعوقي وحك ي وح   ي حم رح ر ت.
 تتت يي حا ليتتت ر:حييتتتفح احيدتتتي ح  استتتفحا خستتت ا نحالتتت ح ل يتتت تحم تتترح  تتت يي حا ليتتت رح خليتتتلح ح-ل

ا  ستتتت رل  حالتتتت ح ليتتتتياح وحسيتتتت رح  رحا  تتتت احا  كتتتت يوحو  تتتت حخ تتتترحيتتتت  كاحا  ستتتت رل ياح
ا    لاياح احالاتاحاألست رحا ت يحاعترحقويتأح  استفحا خست ا نحاست ع  يأوحوا  ت ح    تاحالت ح

  ح  تتت ضحمقتتتلالحستتتوا اح  رحا  تتت احا  كتتت ي.حا سي ستتت نحا  خ ستتتاي حا  تتت ح ستتت رل ا حا  عدتتت
وي كتتتاح احي ضتتت احا  ل يتتت ح تتت تحا   تتت يي ح وحيدتتتي حم ياتتت حم احا    تتتنحا  عدتتت  حا إلالصتتت  ح

حقعا .
قعتتل  ح كتتواح  تت يي حا ليتت رحا  ستت رل  حالتت ح ليتتياح وحسيتت رح يتت احا  كويتتبح   ختت حاللتتطحح- تتت

عتتتتدحُيلصتتتت حح  ستتت رل ياح  يعتتتتياح وح ر  تتت حاللتتتتطح طتتتت بح ختتتللوحاللعتتتتأحييتتتتفحويتتتول
حاس رلااح ل ي حا  وكيلحا  اع حقورح ؤحمحا  س رل ياحا   يعياح وح    حا   ضحاللط.

ويتتتولحي وتتت ح تتتعدحقوتتترح خليتتتلح ستتت و ي حا دتتت ك حقتتتاحمقتتتلالح ل يتتت ح  رحا  تتت احا  كتتت يحح-و
ووصبح احلو ح  استفحا خست ا نح توحماتلامح  رح ست لاحادت اح وت حا  لت  ي .حواإلدت   ح

 تتتاح لاؤ تتت حواللتتتً ح) وحا تتت حي  تتت ح تتته(حا   تتت يي حا لو يتتت ح رتتتل  نحم تتترح اح ا تتت حا  كويتتتبح
حا  وكيلحا  اع .
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قا   ح دي حم ترح احا  ك تفحا ت يحيع  ت حم يتأحا لت  احا   وكيتلحيطات ح  طوات نحا يتول ح ستاحح- 
ح(وحو عأح و  احا حس لراحو  طوا نح لافحوسووكي نحا  اع .1)

ا تتت يح تتتاح  لي تتتأ:حسيستتت قلح تتت احا  ورتتتدحح ورتتتدح عطتتت  حق ويتتت حا  وكيتتتلوحوطاي تتت حا   تتتاح- 
ا  س رل ياحا    لاياحقورحالااحطاي  حا  وكيلحا  يحيخ وأح ل ي حا  وكيتلحا  اعت حوطاي ت ح

حاحي امانحا   حس احاا ح  اسفحا خس ا ن.
  يح  استتتتفحا خستتتت ا ن:حو  تتتت حالتتتت حدتتتتكاح ر تتتتاوحوقعتتتتل  حُيصتتتتل ح  استتتتفحا خستتتت ا نح  يتتتتً حح-ط

  يح يتت حا   تتلاحالييتتفح احيتتعدحا  ل يتت حاوضتتو حالتت حسستتاح)استت ع  يً (ح رتت حارتتربحا تت
ح ع صاحقورحوصبحي يهحاألسا فحا   ح لنحم رح   .

 تتتتت  يخح ل يتتتتت حا  وكيتتتتتلحا  اعتتتتت وحواستتتتتاح  استتتتتفحا خستتتتت ا نح وحاستتتتتاح ؤسستتتتت حا  خ ستتتتتا حح- 
حوا   اي  .

كخــــدمات  -مراجعــــة وتقيــــيم رأس المــــال الفكــــري :لــــراض خاصــــة 9-4
 استشارية 

ا   احا  ك يحو   ي أح  عظ  نحاألق  اوحالللحا لالنح   يت ح احيكتواح هح ي ل حسي  ح  رح
 لىحا دت ك حق ويت نحوايت امانحس   ت ح  و يتلحو  ظتياحاست رلااح وت حا  ع صت وحوخ  يت حا  عدت  ح
 تاحاحستت رلااح يت حا  تت ردحاتأح خلتتو حا  وكيت حا  ك يتت ح فرت يا.ح تت   حاللتلحا تت احا  ليتلح تتاح

 ع حا  اي ياحر  ييياحأل  اضحالخدحو ليياح  س   ا حا  كت يح عددنحاألق  احخلي ً حا حس  
 و ليتلح تاحاألستا فحوا  ت حستتلح  ضت احا  ليتياحا  ت   حوا  ليتتياحا لت عوع ح خلتو حا  وكيت حا  ك يتت .ح
و  لح  تحا رل  ح احساياحا رل  نحاحس دت  ي ح ع  يت حاألطت ابحوا  ت حيلتل ا حا   ايتهح تإللا  ح

حليياح  رحا   احا  ك يحأل  اضحر ص .ح وح يحط بحأر حيطوفحالخدحو 
و ع  حا  ليلح احا  واسبحا   ح   ضحقوترحا دت ك حضت و  ح  اي ت حو ليتياح  رحا  ت احا  كت يح
 عاتت احختت حنحاحعتتل  فحواحستت خوا وح وحدتت امح ستتااحاصتتو  حيو  يتت وحو خويتتاح وح رصتتيدحيتت مح
 تتاح  رحا  تت احا  كتت يح تتاح عظ تت حم تترح رتت ىح  تتاحاتت ا  ح تتع حا  تت اريدوحمضتت ال حم تترحختتلو ح

احا  تت حستتلحي   تتفحقوياتت ح  تت ضحا  عدتت  ح  رتت ط حاع اتت  حخلتتو حا  وكيتت حا  ك يتت ح  يتت انحالتت حا لتتواعي
 Meyer and)ا ر صتت حاتت ألر ياح وحاع اتت  حا  يتت ح خلتتو حا  وكيتت حا  ك يتت حا ر صتت حا   عدتت  ح

Patel, 2005; Delain, 2003; Silverman, 2000)وستتلحي ضتت اح يتت احا   اي تت ح.ح
 Verreault and)ا   كيتت حقوتترح ختتلح ا تت لح  رحا  تت احا  كتت يح  تتاح  رحا  تت احا ادتت يح
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Hyland, 2005)وحوستلحي ستهح يت احا   اي ت حالت حخ  ت حسيت احا دت ك حا  ويت ح  اي ت حدت  و ح
 (Meyer and Patel, 2005)   رحا   احا  ك يحر صت حالت حخ  ت حاحست خوا ح وحاحعتل  ف

 تتتاحرتتتراحاستتت   اضحا تتتضحا ل استتت نحا ستتت ال حعيتتتلح احا تتتا ضح كتتت حقوتتترح  اي تتت ح ختتتلح.حوح
.ح(Throckmorton, 2008; Verreault and Hyland 2005)حقع صت ح  رحا  ت احا  كت ي

حا دتتت لانوستتتل نح  رحا  تتت احا  كتتت يحمحح احا  ليتتتلح تتتاحا ل استتت نحا   تتتنحا  اي تتت حقع صتتت ح
ح.(Milne, 2007; Delain, 2003; Abeysekera, 2001)  اح  صيوي ح   وي حا   اي  ح

وي كتتتتتتتتاح اح تتتتتتتتت احق ويتتتتتتتتت حا   اي تتتتتتتتت حاس  دتتتتتتتت لًاحا  يتتتتتتتتت  حا  اتتتتتتتتت احا ر صتتتتتتتتت حا تتتتتتتتتلو  ح
(International Standard On Related Services ISRS 4400)وا ت ىحياتلبحح

   وت حا  وو ت نح   يت وحقوترحح-يت احاح  ت  حقويات –م دت لانحأللامحرتل  نحر صت حم رح للياح
اح تتتاح عتتتأحستتتلحيتتتوال حا دتتت لانح ر  ا طتتت نحا  وو تتت نح يتتت ح   يتتت وحادتتت طح احيكتتتواح تتتلىحا تتت  

ح.ح(5)ا   ايهح   ال حك الي حا   وضوعح خاحا رل  ح

  رحا   احا  ك يحوختلولحا دت حويوض حا دكاحا     ح دكيو حرل  نح  اسفحا خس ا نحاد اح
حا  ي يا ح واخ :

 
                                                             
5 International Standard On Related Services ISRS 4400, Parag. (1 & 2). 
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 تحميل بي ة الممارسة المه ية ف  مصر 9-5
وح2552 ستتتع حح82ستتت احا ا ختتت حاتتت   يوعحم تتترحستتت عواحخ  يتتت حا  وكيتتت حا  ك يتتت حا  صتتت يح ستتتاح

وك   حس احا   يوعحم رحا ضحا لوا احا    ي وحوا  ل  ي حا  ت ح عدت   حا تضحا دت ك نحا  صت ي وحوستلح
ح وصاحم رحا ع    حا    ي :

 ضت احخ  يت حست  ح عتواعحح2552 سع حح82ماحس عواحخ  ي حا  وكي حا  ك ي حا  ص يح ساح- ح
وع تت  فحا  ع  تت ح  تتل حقدتت واح تتاحاألصتتواحا  ك يتت حو تترحقوتترحا    يتتفاحاتت ام حاحر تت اعح

ا  صتتتت ي  نحوحوحا   ايتتتت   صتتتت  ي او يتتتت  التتتت  ا اتتتت ام  طوتتتتف  لتتتتليا  تتتت  يخ ستتتتع ح اتتتتل ح تتتتا
 قدتت   تتل ح خ  يتت ا  و كتتواحا  رطيطيتت حوا تتلوا  حا   ك  وتت حوا ر صتت حا  تتلوا  حاإل ك  وعيتت 

 التت   تتأ  يتت  ي استت  را  وا  تت  يخ  تتا  و   ستتييوا  طوتتف  لتتليا  تت  يخ  تتا  اتتل  ستتعوان
 قدتت  ر ستت   ستتا حواختتلح سصتترح ا  تت  يريا  ي ا رتت  ف التت   و ا   ايتت   صتت  ي او يتت 

ا  ص ياوحوا   وو  نح ي حا   ص حقعا ح)األست ا حا  ي  يت (حو   تلح اقلال    يخ  ا سع 
ا خ  ي حاختلح سصترحر ست حستعوانوحوا  ر ت نحوا اي عت نحا  ي  يت حوا  صت ي  نحوا ع ت  فح

 ا تحاألصتواح  تل حقدت حستعوانوحوخلتو حا  ؤ تبحوا خلتو حا صع قي حو   لح ل حا خ  ي ح
ا  يتتت و  وحو ريتتت ًاحاألصتتتع بحا عا  يتتت حا  ستتت عاط حالتتت حي او يتتت ح صتتت حا   ايتتت حستتتوامح تتتاح

 ا  وصاحم يا حاط يل حايو ويي ح وح ي حايو ويي .
وستلح ضتت احا لتت عواحا  صت يح و وكيتت حا  ك يتت حاألخكت احا ر صتت حالتت حخ  ت حويتتولح ك تت ح تتاح-فح

 ال ح طوي حاألصاحا  ك يوحال ورحساياحا    احعدحا ل عواحقوترح عتأحي اتنحط بح د   
  دت    ق تا ع يي  احر  اع ك ا وا  ا خلوسأو ا يأ أ ن   ا  و  و ر  ع ا ا ام  ال  ا خ 
  يتت  قوتتر ي  لتتوا  تتا  تت  ايتتعاا الي تت  ا   ستت وي ا اتت ام  التت  خلاتتا  اتتن ادتتر دوح قتتل  اتتيا
 قتتا  تتعاا كتتا يستت لا دتترد  تتا  ك تت  احر تت اع  ان م تتر  وصتتا ستتل كتت ا م ا   تت وح  تت 

 قتتا ا كدتتب  رتت  دتترد كوتتب ا اتت ام .حوا  ا طوتتف  لتتليا التت    ستتا  ا ختت  ي اتتن األرتت 
  صتت خف وكتت     تت وا  كتتوا احر تت اع  تت ا قوتتر ا     اتت  ا خلتتو    تتياحالي يتته ار تت اع
 ا عت م ا  ست رلا  و ا    تا يست خل ا  ا  ت  احر  اق ن قور ا     ا  ا خلو  ي يه ا   ا
  و ا   تا  ااطت   و ا  لتل عطت   الت  احر ت اع كت ا   ر احس رلااوح  و ا   ا  ااط  سي ا

 .  احس رلاا
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وض حا ل عواحا ضحاحد  اط نحا   حييفحاح  ت ااحاات ححست   ا حا    تهحاخ  يت حاألصتاح-فح
ححستلطحا  ك يوحو  تاح وت حاحدت  اط نحضت و  حاحست   ا حالت حاست رلااحاألصتاحا  كت يحوا ح

ا ختتت حالتتت حخ  يتتت ح  تتت حاألصتتتاوحال وتتترحستتتاياحا   تتت احيستتتلطحختتت حا  عدتتت  حالتتت حا  ر تتت نح
وا اي عت نحا  ي  يت حم اح تتاح ست رلاح  تل حر ستت حستعوان.حكت   ح ستتلطحخلتو حا  ت  يبحم اح تتاح

ح س  اح  ل ح ر حسعوانح اح   يخح واحعد .
  كتت يحي تتلح تتاحو تتاحستتي  ح ل ضتتي نحا لتت عواحا  صتت يحي كتتاحاستت ع  فح اح  رحا  تت احا

ا  ع ص ح انحا  ر ط حا      ت حوا  ت حييتفحقوترحكتاح تاحا  عدت  حو  استفحا خست ا نحاح   ت اح
ااتت حو لتتلي حا  رتت ط حا    اطتت حااتت وحو  تتلياح  تت حا  لتتلي حا ستت   ا وحو  يتتهح وتت حا  رتت ط حم تترح

احا  صت يحا طاي  حا ل عوعي ح  و حاألصواوحالا    اح تاح احا  ليتلح تاح وت حاألصتواحيك تاحا لت عوح
خ  ي ا حمحح اح عت  حا تضحا خت حنحا  ت حستلحيت احاليات حم  ت محخت حا  عدت  حح2552 سع حح82 ساح

وحو اح احييفحاصو  ح س    ح احي اح لتلي ح وت حا  رت ط حالت حضتومح(6)ال ح و حاألصواحميا  ي ًح
ا    ي انحا   ح خيطحاكاح صاح اح وت حاألصتواوحو احيلتواح  استفحا خست ا نحا  تلياحايت امانح

حا   اي  ح) وحا  وكيل(حاس ي ا ح  للي تح  و حا  ر ط .ح
  االلت حات  لوا احا    يت ح  وت ح   حالي  حي  و حات  لوا احا    يت حا  عدتو  حاللتلح ضت عنحا   وو ت نحا 

ا دتتت ك نح  وو تتت نح ر و تتت ح   وتتت حاتتت  رحا  تتت احا  كتتت يوحر صتتت ح تتت حي  وتتت حا ألصتتتواحا ادتتت ي ح
واتت ا  حا  تتل يفوحو  وو تت نحقتتاحا     تت حا  دتت ك نوحوستتلحك عتتنح  ظتتاح وتت حا   وو تت نح ل يتت ح

 ستت  حالتت ح وتت حا ل يتت ح يوتترحاإللا  .حو تتاحييتتلحمدتت   حالتت ح ل يتت ح  استتفحا خستت ا نحادتت احقتتلاحا
ا   وو  نح هح و حا   وو ت نحا توا ل حات  لوا احا    يت .حو تاحيخصتاحا ا خت حقوترحل يتاحقوترحسيت اح

قورح  ا حستوا اح  رحا  ت احا  كت يحا  ت حيت اح–ا د ك نحاعد ح ل  ي حر ص حا  رحا   احا  ك يح
الت حختلولححو  ت ح-عد   حال حا  ليلح احا لواحوا س ا حا    ضحم يات حالت حيت محست ا ح تاحا اخت 

ا لوا احوا  ل  ي حا   ح   ضح ا حا ا خ .حوي  للحا ا خت ح اح  ت حي  تاحلاال تً ح و  يتلح تاحا اختو ح
ح و س    حال ح طوي حا  اع ح احا ع خي حا  خ ساي حو  حي  اطحاا ح احرل  نح وكيلي .

 فروض الدراسة  -11
 Veltri and Bronzetti, 2015; Thiagarajan and) كتلحا  ليتلح تاحا ات خ ياحححح

Baul, 2013; Mouristen et al. 2004)وكت   ح(The Danish Agency for 
                                                             

 .22  26  25  24  23عب١ً اٌّابي اٌّبدة  ػٍٝ 2002ٌغٕت  22ٌّض٠ذ ِٓ اٌخفص١ً ٠شجغ ٌٍمبْٔٛ اٌّصشٞ ٌحّب٠ت اٌٍّى١ت اٌفىش٠ت سلُ  6
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Trade and Industry, 2001) قوترح   يت حا  ل يت حقتاحستوا اح  رحا  ت احا  كت يح  توالي ح
  وو تتتت نح   تتتت حي كتتتتاح اح ستتتت قلحا  ستتتت    ياحالتتتت حا   تتتت بحقوتتتترحا لي تتتت حا خليليتتتت ح و عدتتتت  وح

ح2516) عصتتو وحح   وو تت ن.حك تت ح وصتتونحا تتضحا ل استت نو ر تتيضح رتت ط حقتتلاح    تتاحا
(Ali, 2018; Dumay and Tull, 2007;م ترحا  ت  ي حاإلييت ا ح إلالصت  حقتاح كوعت نحح

   رحا   احا  ك يحقورح س   حاألسااوحو اح احس ا انحاحس     .ح
وستتتتتلح يتتتتتلنحا ل استتتتت نحا ستتتتت ال ح احا  وكيتتتتتلحقوتتتتترحا   وو تتتتت نحا  تتتتت حي ضتتتتت عا حاإلالصتتتتت  ح

 ;Shen et al. 2017)ح يت  يحارتربحا لتوا احا    يت ح  تاح لت  ي حا  ست و ي حاحي   قيت احر
Pflugrath et al. 2011)(حيتؤليحم ترح خستياح2518 وح ل  ي حاألق  احا   ك  و ح) وسروحح

يول حا   وو  نحا  لل  .حوخي ح احسوا احا   وو  نحا   ح  ض عا ح ل  ي ح  رحا  ت احا  كت يح
ستتت    ياوحال تتتاحا   وستتتهح احيتتتؤ  ح ل يتتت ح  استتتفحا خستتت ا نحادتتت عا حقوتتترح خكتتت اح اتتت ح   يتتت ح و 

حححفرض الدراسة ا:ول عمى ال حو التال  ا  س    ياوحواع محقويأحي كاحصي   ح
H1.يؤثر توكيد مراقب الحسابات عمى تقارير رأس المال الفكري عمى أحكام المستثمرين   

حال قيياحقورحا عخوحا     :وي احار ا  ح  احا   ضح احرراحال ضياح
H1a يــؤثر توكيــد مراقــب الحســابات عمــى تقــارير رأس المــال الفكــري عمــى تقيــيم المســتثمرين  

 :سهم الشركات.
H1b  يــؤثر توكيــد مراقــب الحســابات عمــى تقــارير رأس المــال الفكــري عمــى قــرار االســتثمار فــ  

 أسهم الشركات.
والي  حي  وت حات   حاتلا احا ت  يح)احست ع  ف(حا ت يحيصتل تح  استفحا خست ا نح)  تلاح وح يت ح

-Tahinakis and Samاح2518  تلا(حاللتلح دت  نحع ت   حا تضحا ل است نح  تاح) وستروح
arinas, 2016; Pei and Hamill, 2013حم ترحارت ربح ت  ي ح  يح  استفحا خست ا نح)

و تاح تاحست ا انحاحست     .حواعت محقويتأحي كتاحصتي   ححقورح ليتياحا  ست    ياحألست   حاألستاا
 فرض الدراسة الثا   عمى ال حو التال  

H2يــؤثر  ــوع رأي )اســت تاج( مراقــب الحســابات بشــأن تقــارير رأس المــال الفكــري عمــى   
 أحكام المستثمرين.

حوي احار ا  ح  احا   ضح احرراحال ضياحال قيياحقورحا عخوحا     :
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H2aاست تاج( مراقب الحسابات بشأن تقارير رأس المال الفكـري عمـى    يؤثر  وع رأي(
 تقييم المستثمرين :سهم الشركات.

H2b يؤثر  وع رأي )است تاج( مراقب الحسابات بشأن تقارير رأس المال الفكري عمـى  
 قرار االستثمار ف  الشركات.

 تت حال استت ا حي كتتاحوححدتت ح اح خكتت احا  ستت    ياح ر وتتبحع ييتت حا  ليتتلح تتاحا  ختتللانحوا 
ا كدبحقاحا   يلح احا ع    حا    ول حات   ح وكيتلح  استفحا خست ا نح لتوا اح  رحا  ت احا  كت يح
قوتترح لتتلي انحا  ستت    ياحألستت   حاألستتااحوستت ا ا ااحاحستت     ي وحو تتاح وتت حا  وا تتاح ستت وىح

 .Shen et al. 2017; Dilla et alحا2518رات  حا  ست    ياوحو ت  يوااحا  و ت ح) وسترح
2014; Coram, 2010حوا      حيلواحا ا خ حا ر ا  ح   حكاح تاح ست وىحا رات  حو ست وىح.)

(حقورحا  رس حاياح وكيلح  استفحModerating variablesا    ياحا  و  ح)ك   ي انح  ل  ح
وب اً  عمى ذلك يمكـن صـيالة فرضـ  الدراسـة الثالـث والرابـع ا خس ا نحو خك احا  س    يا.ح

 التال   عمى ال حو
H3عمــى تقــارير رأس المــال الفكــري عمــى أحكــام    يختمــف تــأثير توكيــد مراقــب الحســابات

 المستثمرين باختالف مستوى تأهيمهم العمم .
حوي احار ا  ح  احا   ضح احرراحال ضياحال قيياحقورحا عخوحا     :

H3aتقيــيم عمــى تقــارير رأس المــال الفكــري عمــى    يختمــف تــأثير توكيــد مراقــب الحســابات
 المستثمرين :سهم الشركات باختالف مستوى تأهيمهم العمم .

H3bعمــى تقــارير رأس المــال الفكــري عمــى قــرار    يختمــف تــأثير توكيــد مراقــب الحســابات
 المستثمرين باالستثمار ف  الشركات باختالف مستوى تأهيمهم العمم .

H4ــب الحســابات ــد مراق ــأثير توكي ــف ت ــال   يختم ــارير رأس الم ــى تق ــى أحكــام  عم الفكــري عم
 المستثمرين باختالف مستوى خبراتهم.

حوي احار ا  ح  احا   ضح احرراحال ضياحال قيياحقورحا عخوحا     :
H4aعمــى تقــارير رأس المــال الفكــري عمــى تقيــيم    يختمــف تــأثير توكيــد مراقــب الحســابات

 المستثمرين :سهم الشركات باختالف مستوى خبراتهم.
H4b عمــى تقــارير رأس المــال الفكــري عمــى قــرار  توكيــد مراقــب الحســابات  يختمــف تــأثير

 المستثمرين باالستثمار ف  الشركات باختالف مستوى خبراتهم.
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  ويوض حا دكاحا     حع و فح   وضحا  اخ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 (   موذج البحث5شكل رقم )
 الدراسة التجريبية -11
ا خستت ا نحادت اح لتت  ي ح  رحا  تت اح ست البحا ل استت حا  ي يايت حار اتت  ح  ت ح وكيتتلح  استفحححححح

ا  ك يحوعوعحا   يحقورح خك احا  س    ياحوا   ح  ض اح للي ا ااحاد اح ست   حاألستااحوست ا ح
حاحس     .ح احار ا  ح   حق  و حا    ياحا  و  حوا را  حقورحا  رس حا س ال .

 مجتمع وعي ة الدراسة 11-1
ي   اح ي  هحا ل است حالت حا  خووتياحا  ت  يياحو تلي يحاحست     حا صت حخيت ح تاح و يتهح

خيت ح تاحار يت  ححLinked In دت  ل حقوترح وستهحح593ا خ  ت حا  ي يايت حا ك  وعيتً حقوترحقتللح
ا   تتتتت لانح انحا  رصتتتتتتدحا تتتتتتوظي  ح خوتتتتتتاح تتتتتت   وحو تتتتتلي حاستتتتتت     حسي ستتتتتتً حقوتتتتتترحل استتتتتت ح

.Reimsbach and Hahn (2017)تتاح لستتياح وتت حا   تت لانحم تترح ي تتوق ياح تتاححوستتلح 
  رحا  تت احا  كتت يحاتتلواح ا   تت لانحاألو تترحخصتتونحقوتترحا  لتت  ي حا ستتعوي حا   التت حااتت ح ل يتت 

  اي تتت حك  خوتتت ح و تتتروح تتتاحالتتت حا   خوتتت حا   عيتتت ح تتتاحاال تتت اضحارضتتت قأح رل تتت حا  وكيتتتلحويتتت مح
ي حا  يح  تلاح) ت خ ظ(.حوستلحا  ل ي ح ي ح  لاوحوا   عي حخصونحال حا   خو حا   عي حقورح ل ح

علىخدمة التوكٌد

تقريررأسالمال

 الفكري

بدائل 

 )االستنتاج(الرأي

 )غيرمعدل/متحفظ(

 أحكام المستثمرٌن

)تقييماألسهم/قرار

 االستثمار(

 المتغٌر التابع المتغٌران المستقالن

 المتغٌرات الُمَعِدلة

1ف  

2ف  

 التأهٌل العلمً

 الخبرة

3ف  

4ف  
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(.ح49(حوا  ي وقت حا   عيت ح)52او نحقللحا خ حنحا   ح احاحست ي ا ح ات ح و ي وقت حاألو ترح)
ح(حقيع حا ل اس :6ويوض حيلواح ساح)

 (6ذول رقى )ــــخ

 ػُُت انذراضت

ػذد انحاالث  

 انًىزػت

ػذد انحاالث انصحُحت 

 انًطتهًت

َطبت 

 االضتدابت

 %17.3 52 222 انتدرَبُت األونًانًدًىػت 

 %16.6 42 224 انًدًىػت انتدرَبُت انثاَُت

 %17 101 523 االخًانٍ
ح

 متغيرات الدراسة 11-2
   المتغيران المستقالن 11-2-1

 وكيتتلح  استتفحا خستت ا نحقوتترح لتت  ي ح  رحا  تت احا  كتت يوحو تتاحسيتت رح  تت حاأل تت ح تتاحرتتراح-ح 
 ل  عتت حستت ا انحا  ستت    ياحادتت اح ستت   حاألستتااحواحستت     حالياتت حالتت حظتتاحقتتلاحويتتولح ل اتتاح
ويولحرل  ح وكيلح لتوا اح  رحا  ت احا  كت يحوا تضحا عظت حقتاحعتوعحا ت  يح)احست ع  ف(حا ت يح

وحو  ت ح تاحرتراحا  صت ياح(Coramet al. 2009)اح وح يت ح  تلاحي ضت عأحا  ل يت ح  تل
 Mauldin and) قوترح ست وىحا  يعت حككتاححWithin groupا  ي يات حلارتاحا  ي وقت نح
Arunachalam, 2002). 

  تت حعتتوعحا تت  يح)احستت ع  ف(حا تت يحيصتتل تح  استتفحا خستت ا نحويتت احار اتت  ح  تت ح تتاحرتتراح-حف
 ي وق ياح احاحر ا  اناحاألو رح احرراحايت امحاحر ات  حقوترحكتاحقيعت حال قيت حقوترح
ختتل وحالوكتتاحقيعتت حيتت احار اتت  ح تتلىحويتتولحالتت و ح  عويتت حاتتياح خكتت احا  دتت  كياحساتتاحوا تتلح

ر ا  ح  عويت حا  ت  حالت ح خكت احا  دت  كياحساتاحا خصتواحا خصواحقورحا  ل ي وح يحي احا
قورح ل ي حا  وكيلح ل ااحكاح احا خصواحقورحا  ل يت ح يت حا   تلاح)ا  ي وقت حا   قيت ح
األو تتتر(ح وحا خصتتتواحقوتتترح ل يتتت حاتتت  يح تتت خ ظح)ا  ي وقتتت حا   قيتتت حا   عيتتت (حو  تتت ح تتتاح

يت ح تاحاحر ات  انحاليت اح.ح  ت حا  ي وقت حا   عWithin Groupsرتراحا  صت ياحا  ي يات ح
 ل  عتت حستت ا انحا  ستت    ياح تتاحا  ي وقتت حاألو تترح)ا  تت ح ستتو نح ل يتت ح  ايتتهحاتت  يح يتت ح
  لا(ح هحا  ي وقت حا   عيت ح)ا  ت ح ضت عنح ل يت ح  استفحا خست ا نحات  يح  تلا(وحو  ت ح

 ;Shen et al. 2017)  دتيً ح تهححBetween Groups احرراحا  ص ياحا  ي يا ح
Coram, 2010; Coram et al. 2009)ح.حح
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 المتغير التابع  أحكام المستثمرين ف  ا:سهم 11-2-2
ويت احسي ستأح تاحرتراح   يت ح   يات ححتوقعـات المسـتثمر بشـأن سـعر السـهم المسـتقبم  -أ

(حقتاح وس ت نحا  ست    حا عر ت ضحدتليلحالت ح1خي ح  ا حا لي ت ح)ح5م رح1ي ر حسي  ح ا
(ح  اتت ح3(ح وس تت نحا عر تت ضح ختتلولحالتت حستت  حا ستتااوحوا لي تت ح)2ستت  حا ستتااوحوا لي تت ح)

(ح5(ح  اتت حا   ت عح ختتلولحالتت حست  حا ستتااوحوا لي تت ح)4قتاحاستت ل ا حستت  حا ستااوحا لي تت ح)
   ا حقاحا    عحكاي حال حس  حا ساا.

ح1وي احسي سأح احرتراح   يت ح   يات حي رت حسي ت ح تاححقرار االستثمار ف  اسهم الشركة -ب
(حم اح1وا ت يحي ات حقتاحاخ  ت احدت امحا  ست    حألستااحا دت ك حخيت ح  رت حا لي ت ح)ح5م ر

%حو ستتاح25ا(حم احكتت احاحخ  تت اح كاتت ح تت2%وحا لي تت ح)25كتت احاخ  تت احا دتت امح ستتاح تتاح
(ح  اتت حقتتاحاخ  تت اح4%وحا لي تت ح)55(ح  اتت حقتتاحاحخ  تت احا  خ يتتل3%وحا لي تت ح)55 تتا

(ح  اتتت حقتتتاحاخ  تتت احا دتتت امح كاتتت ح تتتاح5%وحوا لي تتت ح)75%حوخ تتتر55ا دتتت امح كاتتت ح تتتا
75.% 

 المتغيرات المعدلة  11-2-3
(ح و دت  كياح1ويت احسي ستأح تاحرتراح   يت ح عت   حي رت حا لي ت ح)حمستوى خبرة المسـتثمر -ح 

راتتت اموحوا لي تتت ح)صتتت  (ح و دتتت  كياحاألستتتاحراتتت  .حوستتتلححستتت احا ا ختتت حا خ ستتت فح  وستتتطحا 
ستتعوانوحواعتت محقويتتأح تتاح خليتتلحال تتت  حح9,6ستتعوانحا راتت  حقوتترح ستت وىحا  يعتت حكتتاحوك عتتتنح

ستعوانح وح ك ت حك  ت حا رات امحو ستاح تاح  ت ح   ت حاألستاحرات  وحوستلحا ستلنحح15ا را  ح  ل ح
(.حويتتت احسيتتت رح  تتت ح تتت اح2518رحا  عتتت   ح ل استتت ح وستتترح)ع ييتتت ح وتتت حا  عاييتتت ح تتتهحا ليتتت 

ا    يتتت حا   تتتلاح تتتاحرتتتراح لستتتياحا  يعتتت حاخستتتفح  تتت حا    يتتت حم تتترح ي تتتوق ياحالتتت قي ياح
 .Shen et al)وار اتت  ح  تت ح وكيتتلح  استتفحا خستت ا نح كتتاح ي وقتت ح تتاحا  ي تتوق ياح

2017). 
(حم احكت اح1ي رت حا لي ت ح)و تاحسي ستا ح تاحرتراح   يت ححمستوى التأهيـل العممـ  لممسـتثمر -حف

(.ح2518 تتلىحا  دتت   حدتتا لانح اعيتت ح وحل استت نحقويتت حوح)صتت  (حارتتربح  تت ح) وستتروح
وقوتتترحا تتت  اح تتتاح اح ستتت وىحا    يتتتاحا  و تتت حستتتلحي رتتت ح ك تتت ح تتتاح ستتت وىح   ياتتت ح يتتت ح اح
 صعيبحا  س وىحا  و  حم رح لي رح   يا حيك ع تأحا تضحا لصتو حوا     تاحالت حقتلاحويتولح

وق حإلقطتت محل يتت نح ختتلل ح كتتاح ستت وىح تتاحا دتتا لانحا  اعيتت ح وحا  و يتت وح  يتت  ح وضتت
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مضت ال حم ترح اح لستتياحا  ست وىحا  اعتت ح  تللح تتاحا  ست وي نحستتي طوفححر ات  ح  تت تحالت حظتتاح
طاي تتت حاي عتتت نحا ل استتت ح احيتتت اح لستتتياحا  يعتتت حم تتترحقتتتللح تتتاحا  يعتتت نحا   قيتتت حاخستتتفحقتتتللح

كتتتاح طايلتتتأحالتتت حا ل استتت حق ويتتتً ح  خلوليتتت حقيعتتت ح ستتت وي نحا    يتتتاحا  و تتت وحو تتتوح تتت حححي 
ا ل استتت .حوي تتتلح  تتت حسيتتتلًاحقوتتترحا ع تتت   حا  تتت حي كتتتاحا وصتتتواحم ياتتت حوا    ولتتت حاتتت   حا    يتتتاح

 ا  و  وحو وح  حييفح اح ؤر حا ع    حال حضو أ.ح
 التصميم التجريب   11-3

ح(Within groups)ح1×2 تاحاحق  ت لحقوترحكتاح تاح صت ياح ي يات حلارتاحا  ي وقت نح
 Between) اتياحا  ي وقت نح1×2)الواح ل ي ح وكيلح ل ااحويتولح ل يت ح وكيتل(وحو صت ياح

Groups)حر ات  حح2×2)  يح ي ح  لاح ل ااح  يح  خ ظ(وح احاع لاحا ا خ حم ترحا  صت ياح
  تت حا    يتت انحا ُ َ ِل تت حخيتت ح ستت وي اح وراتت  ح) وحا    يتتاحا  و تت (ح ل اتتاحاتتليوياح وتت  يح) يتت ح

ح  خ ظ(.ح  لاح ل ااح
حخي ح  نحا خ   حا  ي ياي حا  خو ياح كاح ي وق ح اح ي وق  حا ل اس حقورحا عخوحا     :

ــة ا:ولــى خصتتونحا  ي تتوق ياحقوتترحا  لتت  ي حا    يتت ح  ضتت ع حا لتتوا احا    يتت حوا  تت ح:حالمرحم
  ض اح ل ي ح وكيلحا  يح ي ح  لاوحمض ال حم رح ل ي ح  رحا   احا  ك يحاتلواح ل يت ح وكيتلح
و  عواحقورح عتأح يت ح  ايته.حوستلح تاحاست رلااح ل يت ًاحال ويتً ح ت  رحا  ت احا  كت يح عدتو حألختلح
ا دتتتت ك نحاأليعايتتتت ح تتتتهحا  صتتتت بحا استتتتيطح كتتتت ح  ضتتتت اح  وو تتتت نحا  ل يتتتت ح عاتتتت ًمحو ؤدتتتت انح
ميي ايتت وحاخيتت حححيكتتواح عتت  ح تت  ي ح خ  تتاح ويتتولح ؤدتت انحميي ايتت حو رتت ىحستتواي حاتت   ل ي ح

ستتي   ح تتاحساتتاحا  دتت  كياحاطتت  ح ر و تت ح  تت حستتلحيتتؤ  حقوتترحع تت   ح خكتت  ااحوا  تت حستتلحيتت اح  
وس ا ا ااحوا   حسلحححي كاح  ستي   ح  ت حم احك عتنحع ييت حارضت عح وت حا لتوا اح و وكيتلح احع ييت ح

حار رال نحا  د  كياحال ح للي انحا  وا احاحيي اي حوا سواي حلاراحا  ل ي .
بحقورح  يحا  س    حالت ح لت  ي ح  رحا  ت احا  كت يح احسل نح ي وق ح احاألس و ح ووسوح
حوس ا تحاد اح ليياحا سااحوس ا حاحس     .

 تتاحاراتت  حا  دتت  كياحا عتتأح تتاح يتت حا   كتتاح  تتلياحمي اتت  ااححوقبــل البــد  فــ  المرحمــة الثا يــة
حا    خو حاألو رحاق   لًاحقورحا   وو  نحا   حس للاح ااحال حا   خو حا   عي .

 احارا  حا  د  كياحال حا  ي ا حا عأحا  ضح احا د ك حار ت  نح اح رضتهحح ية المرحمة الثا
سوا اح  رحا   احا  ك يح و وكيتلح تاحساتاح  ايتهح ست لاحو تاح لتلياح ل يت حا  وكيتلحا عت   وحخيت ح
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استت و نحا  ي وقتت حاألو تترح ل يتت ح وكيتتلحاتت  يح يتت ح  تتلاوحواستت و نحا  ي وقتت حا   عيتت ح ل يتت ح
ح)  خ ظ(.حوطوفح عااحا ر  حس ا حاد اح ليي ااح وسااحواحس     حاليأ. وكيلحا  يح  لاح

ح(حا  ص ياحا  ي يا ح وخ   7ويوض حا يلواحا     ح) ساح
 

 (7خذول رقى )

 انتصًُى انتدرَبٍ
 

  انًدًىػت انثاَُت انًدًىػت األونً 

 قبم
حمش٠ووووش سأط ِووووبي فىووووشٞ  ١ووووش 

 ِشاجغ
 حمش٠ش سأط ِبي فىشٞ  ١ش ِشاجغ

داخااااام اختباااااار 

 انًدًىػاث
 بؼذ

حووووُ اخعووووبع لووووٛائُ سأط اٌّووووبي 

اٌفىوووشٞ ٌٍّشاجؼوووت ٚجوووبء حمش٠وووش 

ِشالووووب اٌحغووووبببث بووووشأٞ  ١ووووش 

 ِؼذي

حوووووُ اخعوووووبع لوووووٛائُ سأط اٌّوووووبي 

اٌفىووووشٞ ٌٍّشاجؼووووت ٚجووووبء حمش٠ووووش 

ِشالووووب اٌحغووووبببث بووووشأٞ ِؼووووذي 

  ِخحفع(

  اختبار بٍُ انًدًىػاث 
ح

 عمى ال حو التال   وبذلك يمكن توضيل تصميم االختبارات االحصا ية
 انهذف يٍ االختبار  انًدًىػت انثاَُت  انًدًىػت األونً

     

 قبم

ِمبسٔت 

   حمذ٠شاث 

أعؼبس االعُٙ 

 ٚلشاس

 االعخاّبس

 قبم

 
  اخخببس ب١ٓ اٌّجّٛػبث(

اٌخحمك ِٓ ػذَ ٚجٛد فشٚق ِؼ٠ٕٛت ب١ٓ اٌّجّٛػخ١ٓ ف١ّب 

اٌّبي ٠خؼٍك بأحىبُِٙ ٚبغط إٌظش ػٓ ِشاجؼت لٛائُ سأط 

 اٌفىشٞ

     

ِمبسٔت حمذ٠شاث 

أعؼبس االعُٙ 

 ٚلشاس االعخاّبس

 

ِمبسٔت حمذ٠شاث     

أعؼبس االعُٙ 

 ٚلشاس االعخاّبس

 

  اخخببس داخً اٌّجّٛػبث(

اٌخحمك ِٓ أثش حمش٠ش ِشالب اٌحغبببث ِمببً ػذَ ٚجٛد 

حمش٠ش ػٍٝ أحىبَ اٌّغخاّش٠ٓ  ِشة ػٍٝ ِغخٜٛ اٌؼ١ٕت وىً 

  ِٚشة ػٍٝ ِغخٜٛ وً ػ١ٕت فشػ١ت األول انفرضالخخببس 

 ح١  اٌخحمك ِٓ أثش اٌخمش٠ش بشأٞ  انفرض انثاٍَالخخببس 

 ١ش ِؼذي ِمببً ػذَ ٚجٛد حمش٠ش ٌٍّجّٛػت األٌٚٝ ٚأ٠عبً 

اٌخحمك ِٓ أثش اٌخمش٠ش بشأٞ ِخحفع ِمببً ػذَ ٚجٛد حمش٠ش 

 ٌٍّجّٛػت اٌاب١ٔت(

     

 ذــبؼ

ِمبسٔت 

 حمذ٠شاث

أعؼبس  

االعُٙ ٚلشاس 

 االعخاّبس

  ذـــبؼ

  اخخببس ب١ٓ اٌّجّٛػبث(

اٌخحمك ِٓ أثش حمش٠ش ِشالب اٌحغبببث بشأٞ ٔظ١ف ِمببً 

انفرض اٌخمش٠ش بشأٞ ِخحفع ػٍٝ أحىبَ اٌّغخاّش٠ٓ الخخببس 

  اخخببس اظبفٟ( انثاٍَ

 
 تصميم االختبارات االحصا ية   (6م )ـــشكل رق
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 التصميم التجريب  يحقق العديد من الم افع م ها ويرى الباحث أن ذلك 
ي ي ح  احا  ص ياح ل  ع حويولحال و ح  عويت حاتياحا  يعت نحالي ت حي  وت حا خكت احا  ست    ياح- ح

سااحق ضح ل ي حا  وكيلوحخيت ح احويتولحالت  ح  عتويحاتياحا  ي توق ياحيدتي حم ترح اح يح
ات  يح ر وتبحستلح كتواحع  يت حال و حاياحس ا ا ااحا ع  يت حقتاحا خصتواحقوترح لت  ي ح وكيتلح

 قاحار ربحا  يع ياحو يرحار ربح   ي ح  يح  اسفحا خس ا ن.
 اح للياحسوا اح  رحا   احا  ك يحالواح ل يت ح وكيتلحوا خصتواحقوترح ليي ت نحا  دت  كياح-فح

ألستت   حاألستتااحوستت ا حاحستت     وح تتاحا خصتتواحقوتترح خكتت  ااح تت  ح رتت ىحا تتلحا خصتتواح
  تتت حا  وا تتتاحاألرتتت ىحا  تتت حستتتلح تتتؤ  حالتتت ح خكتتت احا  ستتت    ياححقوتتترح ل يتتت حا  وكيتتتلحي تتت ا

ارتتربح ل يتت حا  وكيتتل.حمضتت ال حم تترح اح  تت حا  صتت ياحلارتتاحا  ي وقتت نحححيدتتواأح  تت ح
ع  ح ت حستلاحم يتأحالت حا   خوت ح ا   واحخي ح اح   ضحقورحا  د   حا اي ع نح ا ا ح   ياحوا 

وتتترح خكتت احا  دتتت  كيا.حمضتتت ال حم تتترحا   عيتت ح تتتوح ل يتتت حا  وكيتتلحاللتتتطحوا  تتت الحسيتت رح  تتت تحق
 اس رلااح يضً حا  ص ياحاياحا  ي وق نحوا  يحيس ا لح يح   ح خ  اح و  وا.

ا   وتتتتفحقوتتتترح دتتتتكو حاعر تتتت ضحخيتتتتاحا  يعتتتت نحع ييتتتت حصتتتت  حخيتتتتاحا  ي  تتتتهحا   تتتت  ح-فح
 واعر  ضحعسا حا  لولحا   وس  ح   اح و حا ل اس نحا  ي ياي .ح

اح لستتياحا  يعتت حم تترح تتر ح ي وقتت نح خصتتاحاألو تترحكتت احي طوتتفحا  صتت ياحا  ي ياتت حا اتتلي-لح
قورح ل  ي ح  رحا   احا  ك يحالواح وكيلوحوا   عي ح خصاحقوترح ل يت حا  وكيتلحات  يح يت ح
  تتلاحوا     تت ح خصتتاحقوتترح ل يتت ح وكيتتلحاتت  يح  تتلاوح يتت ح اح  تت حا  صتت ياحكتت احيدتتواأح

  ويأحا لصو حا    ي :
 ي وقت نح  ت حكت احيتؤ  حقوترحا  تللحا   ت  ح كتاحح3ح عأحيلواحا لسياحا  يعت حا  ختلول حم تر -

 ي وقت حو تتوح تت حستلحيتتؤ  حستتوايً حقوتترحا ع ت   .حالضتتًرحقتتاحصت وا ح لستتياحا  يعتت نحا   قيتت ح
    ح ر ىحال قيً ح وخصواحقورح   حا    ياحا  و  حوا را  .

 احا  تتتت و حاتتتتياحستتتت ا انحاحستتتت     حالتتتت حا  ي وقتتتت نحا تتتت ر حستتتتلحي يتتتتهحم تتتترحالتتتت و حاتتتتياح -
وق نحوا   حححي كاح يعاات حمححا يت ل حقتللحا  يعت نحاصتو  حكايت  وحوا   ت   ح تاحيكتاحا  ي 

 ع  حا ك عي ححر ا  ح لىحويولحار رال نحاتياحاخكت احا  دت  كياححح  يتهح  وا تاحارت ىح
 ارربحعوعحا   يوحو وح  ح اح راليأحال حا  ص ياحا  ي يا حا  س رلا.
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 ي وقتت ح تتاحاألستت و حاحر ا  يتت ح ووستتوبحقوتترحاللتتلح ضتت عنحا  ي اتت ححإضــافة إلــى مــا ســبق
وح7(حيؤكتتتلحقوتتترحع تتت   حا ستتتؤااح ستتتاح5ا ستتت  حا  دتتت  كياحالتتت حاي اتتت  ااوحال تتت ًرحا ستتتؤااح ستتتاح)

(وحوا      حاللاحا  ع سضحال حع ت   ح وت حاألست و ح8يؤكلحقورحع    حا سؤااح ساح)ح6وا سؤااح ساح
حي ع حقلاحا س  حال حاي ا نحا  د  كيا.

 :الوصف االحصا   11-4
 ( البيا ات االحصا ية لمتغيرات الدراسة8يوضل الجدول رقم )

 (8ى ـــذول رقــــ)خ

 اإلحصاء انىصفٍ نًتغُراث انذراضت

 انىضُظ انىضظ انًتغُر )انطؤال(
االَحراف 

 انًؼُارٌ

انقًُت 

 انؼظًً

انقًُت 

 انصغري

سأط اٌّووبي ٘ووً حٛافووك ػٍووٝ أْ حمش٠ووش  -1

ِف١ذة  ِؼٍِٛبثاٌّشفك ٠ٛفش ٌه اٌفىشٞ 

ػٕووذ احخووبر لووشاس  ػ١ٍٙووب٠ّىووٓ االػخّووبد 

 االعخاّبس

3.94 4.0 .925 1 5 

ً٘ حٛافك ػٍٝ اْ ٘زٖ اٌششوت ع١ىْٛ  -2

ٌٙوووب أ٠ٌٛٚوووت أوبوووش ػٕوووذ دساعوووت لووووشاس 

االعخاّبس فٟ األعوُٙ ِمبسٔوت ببٌشوشوبث 

إٌّبفغوووت اٌخوووٟ ٌوووُ حموووذَ إفصوووبحبً ػوووٓ 

 حمبس٠ش سأط اٌّبي اٌفىشٞ

4.00 4.0 .872 1 5 

إرا وووبْ عووؼش الفووبي اٌغووُٙ ٌٍشووشوت  أ(  -3

ج١ٕووووٗ   102  ٠بٍوووو   31/12/2016فووووٟ 

 31/12/2017ٚعوؼش الفوبي اٌغوُٙ فوٟ 

ج١ٕووٗ فووئْ عووؼش االلفووبي  112وووبْ ٠بٍوو  

ِووووووٓ ٚجٙووووووت ٔظووووووشوُ اٌّخٛلووووووغ فووووووٟ 

 أْ ٠خغ١وووووووووش وبٌخوووووووووبٌٟ 31/12/2012

 )نهؼُُت ككم قبم تهقٍ تقرَر انتىكُذ(

3.72 4.0 .750 1 5 

إرا وووبْ عووؼش الفووبي اٌغووُٙ ٌٍشووشوت  أ(  -7

ج١ٕوووووٗ   ٠102بٍووووو   31/12/2016فوووووٟ

 31/12/2017ٚعوؼش الفوبي اٌغوُٙ فوٟ 

ج١ٕٗ فئْ عؼش االلفبي  ٠112بٍ   وبْ 

ِووووووٓ ٚجٙووووووت ٔظووووووشوُ اٌّخٛلووووووغ فووووووٟ 

 أْ ٠خغ١وووووووووش وبٌخوووووووووبٌٟ 31/12/2012

)نهؼُُاات األونااً بؼااذ تهقااٍ تقرَاار باارأٌ 

 غُر يؼذل(

3.96 4.0 .766 2 5 

إرا وووبْ عووؼش الفووبي اٌغووُٙ ٌٍشووشوت  أ(  -7

ج١ٕووووٗ   ٠102بٍوووو   31/12/2016فووووٟ 

 31/12/2017ٚعوؼش الفوبي اٌغوُٙ فوٟ 

2.76 3.0 1.109 1 5 
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ج١ٕٗ فئْ عؼش االلفبي  ٠112بٍ   وبْ 

ِووووووٓ ٚجٙووووووت ٔظووووووشوُ اٌّخٛلووووووغ فووووووٟ 

 أْ ٠خغ١ش وبٌخبٌٟ 31/12/2018

)نهؼُُت انثاَُت بؼذ تهقٍ تقرَر برأٌ يؼاذل 

 يتحفظ(

ِب ٘ٛ احخّبي اعخاّبسن فٟ أعوُٙ حٍوه  -4

 اٌششوت 

 )نهؼُُت ككم قبم تهقٍ تقرَر انتىكُذ(

3.30 3.0 1.063 1 5 

ِب ٘ٛ احخّبي اعخاّبسن فٟ أعوُٙ حٍوه  -2

 اٌششوت

)نهؼُُت األونً بؼذ تهقٍ تقرَار بارأٌ غُار 

 يؼذل(

3.35 3.50 1.203 1 5 

ِب ٘ٛ احخّبي اعخاّبسن فٟ أعوُٙ حٍوه  -2

 اٌششوت

)نهؼُُت انثاَُت بؼذ تهقٍ تقرَر برأٌ يؼاذل 

 يتحفظ(

2.80 3.0 .957 1 4 

ِووٓ ٚجٙووت ٔظووشوُ ٘ووً حٛافووك ػٍووٝ أْ  -5

اخعووووبع حمووووبس٠ش سأط اٌّووووبي اٌفىووووشٞ 

ٌٍخٛو١ذ ِٓ لبً ِشاجغ ِغوخمً ٠ىوْٛ ٌوٗ 

أثش أوبش ػٍوٝ ِوذٜ اػخّوبدوُ ػٍوٝ حٍوه 

 اٌخمبس٠ش ػٕذ احخبر لشاس االعخاّبس

4.27 4.0 .847 1 5 

ِووٓ ٚجٙووت ٔظووشوُ ٘ووً حٛافووك ػٍووٝ أْ  -6

-ِوووخحفع-غب١ؼوووت ٔوووٛع اٌخمش٠وووش  ٔظ١وووف

اِخٕووبع ػووٓ ابوذاء اٌووشأٞ( اٌووزٞ -ِؼوبوظ

٠ّىووٓ أْ ٠مذِووٗ ِشالووب اٌحغووبببث فووٟ 

حبي اخعبع حمبس٠ش سأط اٌّبي اٌفىشٞ 

ٌٍخٛو١وذ ِووٓ لبوً ِشاجووغ ِغوخمً عوو١ىْٛ 

ٌووٗ أثووش ػٍووٝ ِووذٜ االػخّووبد ػٍووٝ حٍووه 

 ساٌخمش٠ش ػٕذ احخبر لشاس االعخاّب

4.07 4.0 .863 1 5 

 1 0 493. 1 594. اٌخأ١ً٘ اٌؼٍّٟ

 27 1 6.861 8 9.68 اٌخبشة
ح

 احا  دتتت  كياحيتتت واح اح ل يتتتت ح  رحا  تتت احا  كتتت يحيتتتتوال ح(ح8ي ضتتت ح تتتاحيتتتلواح ستتتتاح)
(وحو احا دتت ك نحا  تت ح لتتواحا إلالصتت  حقتتاح  تت ح1  وو تت نح  يتتل حح رتت  حستت ا حاحستت     ح)ر

ا  ل يتت حستت كواح اتت ح و ويتت ح كاتت حقعتتلحل استت حستت ا حاحستت     ح ل  عتت حا وتت حا دتت ك نحا  تت ح تتاح
 احارضتت عح وتت حا  لتت  ي ح و وكيتتلح تتاح(.حك تت حيتت ىحا  دتت  كواح3  صتت حقتتاح  تت حا  ل يتت ح)ر

ساتتاح  ايتتهح ستت لاحستتيكواح تتأح تت  ي ح كاتت حقوتترح تتلىحاحق  تت لحقوتترح وتت حا  لتت  ي حقعتتلحا رتت  ح
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(وحاتتاح احعوقيتت حا تت  يحا تت يحي ضت عأحا  ل يتت حستتيكواح تتأح  تت ح كاتت حقوتترح5ست ا حاحستت     ح)ر
ح(.9 ساح)وسلحك اح   ح  عويً حك  حي ض ح احيلواح(وح6 لىحاحق   لحقويا ح)ر

ك  حي ض ح يضً ح احا  د  كياحي وس واحاص  حق   ح احس  حسااحا دت ك ح تاحا   وستهح
(وحو عاتتتاحستتتيلو واحا حستتت     حالتتت ح ستتتااحا دتتت ك ح7 احي   تتتهحاصتتتو  ح كاتتت ح تتتاحا   وستتتطح)ر

(وحو اح  وسطح و حاألخك احسلح الحا لحارض عحا لوا احا    ي ح و وكيلحويت محا  ل يت حات  يح8)ر
وحمحح اح وتت حا  لتتلي انحاعر ضتتنحا تتلحارضتت عح لتت  ي ح  رحا  تت احا  كتت يح و وكيتتلح يتت ح  تتلا

حا  عسا ح و ي وق حا   حخصونحقورحا  ل ي حا  يح  خ ظ.
ح

 (9م ـــــدول رقـــــج)
 Wilcoxon signed-rank testاختبار 

  3أن وسيط االجابات ال يختمف بصورة مع وية عن قيمة الختبار 
حالمحايدة ف  ا:س مة( )والت  تمثل القيمة

 اٌغؤاي

٘ووً حٛافووك ػٍووٝ  -1

سأط أْ حمش٠وووووووش 

اٌّووووووبي اٌفىووووووشٞ 

اٌّشفووك ٠ووٛفش ٌووه 

ِف١ووووذة  ِؼٍِٛووووبث

٠ّىوووووٓ االػخّوووووبد 

ػٕووذ احخووبر  ػ١ٍٙووب

 لشاس االعخاّبس

٘وووً حٛافوووك ػٍوووٝ  -2

اْ ٘ووووووزٖ اٌشووووووشوت 

عوو١ىْٛ ٌٙووب أ٠ٌٛٚووت 

أوبوووش ػٕوووذ دساعوووت 

لشاس االعخاّبس فوٟ 

األعوووووووُٙ ِمبسٔوووووووت 

ببٌششوبث إٌّبفغت 

ٌوووووووُ حموووووووذَ  اٌخوووووووٟ

إفصبحبً ػٓ حمبس٠ش 

 سأط اٌّبي اٌفىشٞ

ِووٓ ٚجٙووت ٔظووشوُ  -5

٘ووً حٛافووك ػٍووٝ أْ 

اخعووووووبع حمووووووبس٠ش 

سأط اٌّبي اٌفىوشٞ 

ٌٍخٛو١وووووذ ِوووووٓ لبوووووً 

ِشاجووووووووغ ِغووووووووخمً 

٠ىووْٛ ٌووٗ أثووش أوبووش 

ػٍٝ ِذٜ اػخّبدوُ 

ػٍووٝ حٍوووه اٌخموووبس٠ش 

ػٕووووذ احخووووبر لووووشاس 

 االعخاّبس

ِٓ ٚجٙت ٔظوشوُ ٘وً حٛافوك  -6

ش ػٍووٝ أْ غب١ؼووت ٔووٛع اٌخمش٠وو

-ِؼوووووبوظ-ِووووخحفع - ٔظ١ووووف

اِخٕبع ػٓ ابذاء اٌوشأٞ( اٌوزٞ 

٠ّىوووووووٓ أْ ٠مذِوووووووٗ ِشالوووووووب 

اٌحغوووبببث فوووٟ حوووبي اخعوووبع 

حمووووبس٠ش سأط اٌّووووبي اٌفىووووشٞ 

ٌٍخٛو١ذ ِٓ لبً ِشاجغ ِغخمً 

عووو١ىْٛ ٌوووٗ أثوووش ػٍوووٝ ِوووذٜ 

االػخّوووبد ػٍوووٝ حٍوووه اٌخمش٠وووش 

 ػٕذ احخبر لشاس االعخاّبس

 101 101 101 101 اٌّشب٘ذاث

 4.07 4.27 4 3.94 اٌٛعػ

 4.0 4.0 4.0 4.0 اٌٛع١ػ

p-Value 0.000 0.000 0.000 0.000 
ح

(ح  تتت  رنحاح  اتتت طحاتتتياح   يتتت انحا ل استتت .حوي ضتتت حويتتتولح15ويوضتتت حيتتتلواح ستتتاح)
(حواتياح خكت اح1ا  ا طحط ليح  عويحاياح   ي حستوا اح  رحا  ت احا  كت يح لت ا حاحست     ح)ر

(.حك ت ح اح4وح3األسااحوس ا حاحست     حالت حا دت ك ح)رحا  س رل ياحاد اح وس   ااحا س   ح
 عتت  حا  اتت طحطتت ليح  عتتويحا يع تت حا ل استت حاتتياح ليتتياحا  دتت  كياحألستت   حاألستتااحوا رتت   اح

ح ل ا حاحس     حا  د ك .
ح
ح
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 (01ى )ــــــذول رقـــخ

 Pearson Correlation يؼايالث االرتباط بٍُ يتغُراث انذراضت 
انؼُُت 

 انفرػُت
 انًتغُر

انتأهُم 

 انؼهًٍ
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 انخبرة

 األٌٚٝ

 262. 252. 045. 050. 215. 017.- 077.- 053.- 091. 1.00 اٌخأ١ً٘

 اٌخبشة
 

1.00 .027 -.101 -.031 .173 -.140 -.272 .138 .282* 

Q1 
  

1.00 .431** .356** .355** .006 .209 .263 .211 

Q2 
   

1.000 .261 .491** .243 .391** .306* .344* 

Q3 
    

1.00 .483** .091 .085 .643** .367** 

Q4 
     

1.000 .066 .252 .583** .855** 

Q5 
      

1.00 .567** .075 .142 

Q6 
       

1.00 .240 .286* 

Q7 
        

1.00 .697** 

Q8 
         

1.00 

 اٌاب١ٔت

 146.- 127.- 112. 026.- 185. 053. 039.- 019.- 147. 1.00 اٌخأ١ً٘

 اٌخبشة
 

1.00 -.132 -.237 -.015 .026 .075 .096 -.176 -.006 

Q1 
  

1.00 .611** .333* .353* .512** .274 .137 .132 

Q2 
   

1.00 .312* .305* .505** .298* -.053 -.074 

Q3 
    

1.00 .577** .356* .346* .213 .356* 

Q4 
     

1.00 .327* .246 .058 .263 

Q5 
      

1.00 .685** -.229 -.313* 

Q6 
       

1.00 -.167 -.141 

Q7 
        

1.00 .652** 

Q8 
         

1.00 

 %5* حش١ش إٌٝ أْ االسحببغ ِؼٕٛٞ ػٕذ ِغخٜٛ 

 %1حش١ش إٌٝ أْ االسحببغ ِؼٕٛٞ ػٕذ ِغخٜٛ ** 

 

ك تتت حي ضتتت حويتتتولحا  اتتت طح  عتتتويحاتتتياحا ستتتؤا ياحا    تتت حوا ستتت اهحواتتتياحا ستتتؤا ياحا  ااتتتهح
وا    احال حظاحا  ل ي ح ي حا   تلاوحا ت حي عت ح اح خكت احا  ست    ياحا  اطتنحساتاحا خصتواح

ا   تتتتلاح)ا  يعتتتت حا   قيتتتت حقوتتتترحا  ل يتتتت ح  عويتتتتً حا خكتتتت  ااحا تتتتلحا خصتتتتواحقوتتتترحا  ل يتتتت ح يتتتت ح
 األو ر(وح ي ح اح   حك اح ي ح ويولحال حظاحا  ل ي حا   خ ظح)ا  يع حا   قي حا   عي (.

(حعستتفحاستتت ي ا نحا  دتت  كياحقوتترح ستت و حا خ  تت حا  ي يايتتت وح11-7و وضتت حاألدتتك اح) تتاح
%ح تتتاحا  دتتت  كياحيتتت واح اح لتتت  ي ح  رح77(ح اح عتتت  حعستتتا ح7خيتتت حي ضتتت ح تتتاحا دتتتكاح ستتتاح)

ا  تتت احا  كتتت يح لتتتلاح  وو تتت نحي كتتتاحاحق  تتت لحقوياتتت حح رتتت  حستتت ا انحاحستتت     حالتتت حختتتياح احاللتتتطح
%ح تتاحا  دتت  كياح79%ح تتاح ختتلل.حك تت حيتت ىح13كتت اح عتت  حعستتا ح%حي الضتتواح  تت حالتت حختتياح15

 احا دتت ك نحا  تت ح  صتت حقتتاح  وو تت نح  رحا  تت احا  كتت يحستتيكواح اتت ح و ويتت حقعتتلحل استت حستت ا ح
ح(.حح8%ح)دكاح ساح7احس     حال حخياحك عنحعسا حقلاحا  واالل حاللطح

ح
ح
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ح
 ح(1(  سب االجابات عمى السؤال رقم )7شكل رقم )

 
 

ححححححححححححححححح
 (2(  سب االجابات عمى السؤال رقم )8شكل رقم )ححح

%ح تتتاحا  دتتت  كياحككتتتاحي وس تتتواحا   تتت عح ستتتااحا دتتت ك ح63(ح اح9ويوضتتت حا دتتتكاح ستتتاح)
%حي وس واحاعر ت ضحالت حست  ح3و   حسااحارض عحسوا اح  رحا   احا  ك يح و وكيلحال ح ل اا

ا ختتت   .ح يتتت ح اح وتتت حا عستتتا حستتتلحح%حيتتت واحاستتت ل ا حستتت  حا ستتتااحقوتتترحوضتتت أ34ا ستتتااحو
ار و تتنحا تتلحارضتت عح لتت  ي ح  رحا  تت احا  كتت يح و وكيتتلوحال تت حظتتاحا  وكيتتلحاتت  يح يتت ح  تتلاح

%حالت حختياحاعر ضتنحعستا حا  وستهحا عر ت ضح73وصونحعسا حا  وسهحا     عحس  حا سااحم ر

غيرموافق
علىاالطالق

1%
غيرموافق

9%
محايد
13%

موافق
49%

موافق
تماما
28%

هل توافق على أن تقرٌر رأس المال الفكري المرفق ٌوفر لك  -1
 معلومات مفٌدة ٌمكن االعتماد علٌها عند اتخاذ قرار االستثمار

غيرموافق
على
االطالق
1%

غيرموافق
6% محايد

14%

موافق
50%

موافقتماما
29%

هل توافق على ان هذه الشركة سٌكون لها أولوٌة أكبر عند  -2
دراسة قرار االستثمار فً األسهم مقارنة بالشركات المنافسة 

 :  التً لم تقدم إفصاحاً عن تقارٌر رأس المال الفكري
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عر ت ضح%حاللط.حال حخياح احا خصواحقورح ل ي ح وكيلحا  يح  خ ظح لىحم ترحا2ا سااحم رح
%حاللتتتطحايع تتت ح النحعستتتا حا  وستتتهحا عر تتت ضحستتت  ح31عستتا حا  وستتتهحا    تتت عحستتت  حا ستتتااحم تتترح

%.حا ت حيدتتي حاصتو  ح ال يتت حم تترحويتولح  تت ح  ل يت حا  وكيتتلحواتلا احا تت  يحقوتترح45ا ستااحم تترح
ح س   حاألساا.

ح

ح

حححح
ح
ح

لمعي ــة ككــل قبــل (  ســب اجابــات المشــاركين بشــأن توقعــاتهم :ســعار ا:ســهم 9شــكل رقــم )
اخضــاع تقــارير رأس المــال الفكــري لمتوكيــد مقار ــة بتمــك االجابــات ع ــد اخضــاعها لمتوكيــد 

 .بتقرير لير معدل مقابل التقرير برأي متحفظ
%ح تتتاحا  دتت  كياحالتتت حا  يعتت حا   قيتتت حاألو تترحيلتتت  واح46(ح اح15ويوضتت حا دتتتكاح ستتاح)

ستتوا اح  رحا  تت احا  كتت يح و وكيتتلحالتت حاخ  تت احاستت      احالتت ح ستتااحا دتت ك حو  تت حساتتاحارضتت عح
%ح تاححي رت واح يحست ا .ح يت ح اح27%حيل  واحقلاحاخ    ي حاحس     حال حا سااحو27 ل اا

 وتتت حا عستتتا حستتتلحار و تتتنحا تتتلحارضتتت عح لتتت  ي ح  رحا  تتت احا  كتتت يح و وكيتتتلح) انح ل يتتت ح يتتت ح
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عر ضتتتنح%حالتتت حختتتياحا55  تتتلا(وحخيتتت حوصتتتونحعستتتا حا  وستتتهحا حستتت     حالتتت حا ستتتااحم تتترح
ح%.حح23اخ   حنحقلاحاحس     حم رح

ح

   (  سب اجابات المشاركين ف  العي ة الفرعية الثا ية بشأن قرارهم لالستثمار11شكل رقم )
ف  سهم الشركة  قبل اخضاع تقارير رأس المال الفكري لمتوكيد مقار ة بتمك االجابات ع د 

 اخضاعها لمتوكيد بتقرير لير معدل
%ح تتتاحا  دتتت  كياحالتتت حا  يعتتت حا   قيتتت حا   عيتتت حيلتتت  واح45(ح اح11ا دتتتكاح ستتتاح)ويوضتتت ححححححح

اخ  تت احاستت      احالتت ح ستتااحا دتت ك حو  تت حساتتاحارضتت عحستتوا اح  رحا  تت احا  كتت يح و وكيتتلحالتت ح
%ح تتاححي رتت واح يحستت ا .ح يتت ح اح51%حيلتت  واحقتتلاحاخ    يتت حاحستت     حالتت حا ستتااحو4 ل اتتاح

ضتت عح لتت  ي ح  رحا  تت احا  كتت يح و وكيتتلح) انحا  ل يتت حا  تت خ ظ(وح وتت حا عستتا حستتلحار و تتنحا تتلحار
%ح)ك تت ح تتاحيواالتت ح يح دتت   حقوتترح23خيتت حاعر ضتتنحعستتا حا  وستتهحا حستت     حالتت حا ستتااحم تترح

ح%.28%(حال حخياح النحاخ   حنحقلاحاحس     حم رح75 اح  احاخ   احاس     تح ك  

الفرعية الثا ية بشأن قرارهم بشأن  (  سب اجابات المشاركين ف  العي ة11شكل رقم )
االستثمار ف  سهم الشركة  قبل اخضاع تقارير رأس المال الفكري لمتوكيد مقار ة بتمك 

 االجابات ع د اخضاعها لمتوكيد بتقرير برأي متحفظ
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و دي حا ع    حا س ال حاصو  ح ال ي حم رحويتولح ت  ي ح  ل يت حا  وكيتلحواتلا احا ت  يحقوترح خكت اح
حا  س    يا.

 اختبارات العي ة  11-5
-Kaiser-Meyer-Olkin Meas:حار ا  حالتأكد من كفاية حجم العي ة 11-5-1

ure of Sampling Adequacy (KMO) 
وير ا ح  احاحر ا  حال ضحا  لاحا ر دحا لاحك  ي حقيع حا ل اس ححر ات  حا  رست حاتياح

الت ضحا  تلاحوستلحيت منح%حيت اح التضح55ا    يت ان.حالتل اح ت حيت منحسي ت حا     تاح كات ح تاح
حع    حاحر ا  حقورحا عخوحا     :

 (00ذول رقى ــــخ 

 نهتأكذ يٍ كفاَت حدى انؼُُت KMO and Bartlett's Testاختبار 

 Kaiser-Meyer-Olkin Sigيؼايم  

 0000 0.532 اٌؼ١ٕت اٌفشػ١ت األٌٚٝ

 0000 0.653 اٌؼ١ٕت اٌفشػ١ت اٌاب١ٔت

 0000 0.623 اٌؼ١ٕت وىً

ححححاحر اتتت  ح كاتتت حوي ضتتت ح تتتاحاحر اتتت  ح التتتضحالتتت ضحا  تتتلاحخيتتت حيتتت منحسي تتت ح    تتتاح
عي ـة الدراسـة مال مـة وا   ت   حي كتاحا لتواحات اح%.ح1 ستاح تاحP-value%حوا للا ح55 ا

ح.وكافية الختبار العالقة بين المتغيرات
 قياس الصدق والثبات إلجابات عي ت  الدراسة  11-5-2

 تتاحاستت رلااحار اتت  حك وعاتت قحا  تت ح ليتت رح تتلىحا  اتت نحا تتلارو حوا ك عيتت حاحق  تت لحقوتترح
(ح اح12(وحوي ضتت ح تتاحا يتتلواح ستتاح)2556اي اتت نحا  دتت  كياحالتت حا  يعتت ح)قتت ااحوح  وتتواوح

%حستوامحقوترح ست وىحا  يعت حككتاح وح75 يت و نحعستا ححCronbach's Alphaسي  ح    اح
قوتترح ستت وىحا  يعتت نحا   قيتت وحك تت ح تتاحيوضتت حا  ليتت رحويتتولح يحستتؤااحضتت اح ستت و حا  ي اتت ح

(ح و يعتت حا   قيتت ح8و7ستتيؤليحم تترح يتت ل حا  اتت نحالتت حختت احاستت ا  لتحالي تت حقتتلاحا ستتؤا ياح  ستت اح)
  ت ح  وستهحوطاي ت حخيت ح تاحا   وستهححا   عي حا   ح سو نحع و فحا  ل يت حات  يح ت خ ظوحو تو

 اح كتتواحاي اتت نحا  دتت  كياحقوتترح تت ياحا ستتؤا ياحالتت حا يتت تحقكستت حإلي اتت  ااحقوتترحاألستت و ح
خصتتو ااحقوتتترحا  ل يتت .حوا   تت   حي كتتتاحا لتتواحاتت احاي اتتت نحا  يعتت ح  ستتاحا   اتتت نحا  عتت ظ  حساتتاح

 .وي كاحاحق   لحقويا 
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 (12م ــــــدول رقـــــ)ج
حلمثبات وامكا ية االعتماد عمى إجابات العي ة Cronbach's Alphaاختبار 

 
 Cronbach'sمعامل 

Alpha 
عدد ع اصر 
 االختبار

عدد 
 المشاهدات

ح52ح8ح5,793حا  يع حا   قي حاألو ر
ح49ح8ح5,719حا  يع حا   قي حا   عي 

ح151ح8ح5,743حا  يع حككا
ح

المجمـوعتين الفـرعيتين  تيجـة عوامـل التحقق من عدم وجود فروق بـين احكـام  11-5-3
 أخرى بخالف تقرير التوكيد عمى تقارير رأس المال الفكري 

 تتاحار اتت  حا  تت  حاتتياح خكتت احا  ي تتوق ياحالي تت حي  وتت حا لتتلي ا ااحألستت   حاألستتااحوستت ا  اح
ادتت احاحستت     حالتت حاألستتااحساتتاحا خصتتواحقوتترح ل يتت حا  وكيتتلحو  تت حا ستت رلااحار اتت  ح تت اح

(ح  دتتي حا تتلاحويتتتولح4وحر3وي عتت ح و تت  حاتتياحا  ي تتتوق ياحا  ستت لو ياوحويتت منحا ع تتت   ح)ر
ح(حح13 ي وق ياح)يلواح ساحال و ح  عوي حاياحا 

ح

 (03ى ـــخذول رق 

اختبار ياٌ وَتٍُ الختبار ػذو وخىد فروق يؼُىَت بٍُ ػُُتٍ انذراضت َتُدت ػىايم 

 أخري بخالف َىع انرأٌ بتقرَر انتىكُذ

 االختبار االحصائٍ
االختبار 

 انًطتخذو
N Z 

P-

value 

ِؼ٠ٕٛوووت اٌفوووشق بووو١ٓ حم١ووو١ُ اٌّشوووبسو١ٓ فوووٟ ػ١ٕخوووٟ 

ألعؼبس األعُٙ لبوً اٌحصوٛي ػٍوٝ حمش٠وش اٌذساعت 

-Mann اٌخٛو١ذ

Whitney 

اٌؼ١ٕت األٌٚٝ 

 ِشب٘ذة 52

اٌؼ١ٕت اٌاب١ٔت 

 ِشب٘ذة 42

.589 .556 

ِؼ٠ٕٛووت اٌفووشق بوو١ٓ لووشاس اٌّشووبسو١ٓ فووٟ ػ١ٕخووٟ 

اٌذساعت ٌالعخاّبس فٟ أعُٙ اٌششوت لبوً اٌحصوٛي 

 ػٍٝ حمش٠ش اٌخٛو١ذ

1.092 .275 

 اختبارات الفروض  11-6
ا ا ختت حالتت حار اتت  انحا  تت وضحقوتترحاحر اتت  انحا ر  و يتت وحعظتت ًاح طاي تت حا اي عتت ناحاق  تتلح

حخي ح احا اي ع نح   ياي حوحح  اهحا  و يهحا طاي  .
ح
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ح:حاختبار الفرض ا:ول 11-6-1
حر ا  حا    حاياح خك احا  دت  كياحادت اح ست   حاألستااححWilcoxon احاس رلااحار ا  

وستتت ا حاحستتت     حالتتت حظتتتاحقتتتلاحرضتتتوعحستتتوا اح  رحا  تتت احا  كتتت يح و وكيتتتلح ل اتتتاحرضتتتوقا ح
 و وكيتتلوحو  تتت حا تتضحا عظتتت حقتتاحعتتتوعحا تت  يحا تتت يح ضتت عأح ل يتتت حا  وكيتتلوحو  تتت ح تتاحرتتتراح

الت  ح  عتويحاتياح خكت احا  ست رل ياحا  طاي حقورحا  يع حاإلي   ي حككا.حو يلنحا ع    حويولح
حويشير ذلـك إلـى قبـول فـرض الدراسـة ا:ولقعل  حرض نحسوا اح  رحا   احا  ك يح و وكيل.ح

%حا  قي  تتأوحخيتت حكتت اح عتت  ح  تت ح  عتتويح رل تت حا  وكيتتلحقوتترحستتوا اح5قعتتلح ستت وىح  عويتت ح
حP-Value  رحا  تتت احا  كتتت يحقوتتترح خكتتت احا  ستتت    ياحادتتت اح ستتت   حاألستتتااحخيتتت حيتتت منح

(.حك ت حكت اح عت  ح  ت ح  عتويحقوترح7و ستاحح3)ا    حاياحاي ا نحا سؤااح ستاحح5,552ا للا ح
)ا  ت  حاتياحح5,524ح P-valueست ا حا  ست    ياحادت احاحست     حالت حاألستااوحخيت حك عتنح

ح(14(ح)يلواح ساح8وح ساحح4اي ا نحا سؤااح ساح
ح

 (04خذول رقى  

 انذراضت األولَتائح اختبار وَهكىكطٍ الختبار فرض 

 االختبار االحصائٍ انفرض
االختبار 

 انًطتخذو
Z 

P-

value 

H1a 

٠وووووووووؤثش حمش٠وووووووووش 

اٌخٛو١ووذ ػٍووٝ حم١وو١ُ 

اٌّغوووووووووووووووووخاّش٠ٓ 

 ألعؼبس األعُٙ

ِؼ٠ٕٛت اٌفشق ب١ٓ حم١١ُ 

اٌّشووووووبسو١ٓ ألعووووووؼبس 

األعووووووُٙ لبووووووً ٚبؼووووووذ 

اٌحصووٛي ػٍووٝ حمش٠ووش 

 اٌخٛو١ذ
Wilcoxon 

Signed 

Ranks Test 

3.142 .002 

H1b 

حمش٠وووووووووش ٠وووووووووؤثش 

اٌخٛو١ذ ػٍوٝ لوشاس 

االعوووووووخاّبس فوووووووٟ 

 األعُٙ

ِؼ٠ٕٛت اٌفشق ب١ٓ حم١١ُ 

اٌّشووووووبسو١ٓ ألعووووووؼبس 

األعووووووُٙ لبووووووً ٚبؼووووووذ 

اٌحصووٛي ػٍووٝ حمش٠ووش 

 اٌخٛو١ذ

2.252 .024 

ح
(ح وت حا ع ييت حخيت ح تاحستؤااحا  دت  كياحقتاح5و لقاحع    حمي ا حا سؤااحاحر ات  يح ستاح)

 تتتلىح تتتواالل ااحقوتتترح احارضتتت عح لتتت  ي ح  رحا  تتت احا  كتتت يح و وكيتتتلح تتتاحساتتتاح  ايتتتهح ستتت لاح
يكواح أح   ح كا حقوترحاق  ت ل احقوترح وت حا  لت  ي حقعتلحا رت  حست ا حاحست     .حويت محع ييت ح
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  خوياحاس ي ا حا  د  كياح    حا سؤااح   ا حقتاحويتولح  ت ح  عتويح ت اححWilcoxonار ا  ح
ح(.9  ل ي ح  اسفحا خس ا نحقورح لىحاق   ل احقورح ل  ي ح  رحا   احا  ك يح)يلواح ساح

و   تتت ح وتتت حا ع تتت   ح تتتهحع تتت   حا تتتضحا ل استتت نحا ستتت ال حوا  تتت ح وضتتتخنح احا  وكيتتتلحقوتتترح
 ;Shen et al. 2017) لت حقوترح وت حا   وو ت نحا   وو ت نحاألرت ىحيضت  حا   يتلح تاحا 

Pflugrath et al. 2011)احست     ي ح ويتؤ  ح  عويتً حقوترح ليتياح ست   حاألستااحوا لت ا انح
(.حDilla et al. 2014; Cheng et al. 2015اح2518 وستروححا2517عبد  لعظيد،  )

وا  ت ح وصتونحم ترح احرل ت ححCho et al. (2014)و ر وتبح وت حا ع ت   ح تهحع ييت حل است ح
حا  وكيلح و ل ي حاحر ي  يح احي عفحا د ك نحححيؤ  ح  عويً حقورحسي  حا د ك ن.

 اختبار الفرض الثا    11-6-2
يدتتتي حا  تتتت ضحا  تتتت ع ح ختتتاحاحر اتتتت  حم تتتترحارتتت ربح  تتتت حاتتتتلا احا تتت  يحا ل يتتتت ح  استتتتفح

 ولتت حا ليتتياحاألستتااحا خستت ا نحادتت اح لتت  ي ح  رحا  تت احا  كتت يحقوتترح خكتت احا  ستت    ياحا   
ح:وتم اجرا  ذلك االختبار من خالل مجموعتين من االختباراتوس ا حاحس     .ح
ار ا  ح   حا  ل ي حا  وكيتلح ل  عت حا تلاحويتولح ل يت ح وكيتلح كتاح ي وقت ححالمجموعة ا:ولى 

قوتترحختتل ح)ار اتت  حلارتتاحا  ي وقتت ن(وحخيتت ح تتاحار اتت  ح  تت حا  ل يتت حاتت  يح يتت ح  تتلاح
 لاحويولح ل ي ح وكيلح)ا  يع حا   قي حاألو ر(وحوار ات  ح  ت حا  ل يت حات  يح ت خ ظح ل  ع حا

ح ل  ع حا لاحويولح ل ي ح وكيلح)ا  يع حا   قي حا   عي (.
وسلح احاس رلااحار ا  حويوكوكساح و يع نح ي حا  س لو ح ت   حا  ت ض.حوستلحيت منحع ييت ح

قوترح ليتياحا  ست    ياحألست   ححإيجابيـاً احر ا  ح  دي حم رح احا  ل ي حات  يح يت ح  تلاحيتؤ  ح
ياوتتتغححP-Value%حا لتتتلا 5األستتتااح ل  عتتت حا تتتلاحويتتتولح ل يتتت ح و وكيتتتلحقعتتتلح ستتت وىح  عويتتت ح

قورح س   حاألسااح ل  عت حا تلحويتولححسمب ليحا  ل ي حا  يح  خ ظحم رح   حايع  حيؤحح5,539
بمــا يع ــ  قبــول الفــرض الفرعــ  (ح5,555)حP-Value%حوا لتتلا ح5 ل يتت حا ستت وىح  عويتت ح

H2aاحكتتت احاأل تتت ح ك تتت حح خيتت حيتتتؤ  حعتتتوعحا تتت  يحقوتتترح ليتتتياحا  ستت    ياحألستتت   حاألستتتااوحوا 
(.حوك تت ح15)يتتلواح ستتاححP-Value ح تتاحسي تت ح  عويتت حالتت حظتتاحا  ل يتت حا  تت خ ظحك تت حي ضتت

قوترحست ا ححإيجابيـاً ي منحع يي حاحر ات  ح يضتً ح  دتي حم ترح احا  ل يت حات  يح يت ح  تلاحيتؤ  ح
%ح5ا  ستت    ياح رستت     حالتت حا ستتااح ل  عتت حا تتلاحويتتولح ل يتت ح و وكيتتلحقعتتلح ستت وىح  عويتت ح

قوترحست ا ححسـمب  ظحم ترح  ت حايع ت حيتؤليحا  ل يت حات  يح ت خح5,513ياوتغححP-Value ا لتلا 
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بمــا (ح5,555)حP-Value%حوا لتتلا ح5احستت     ح ل  عتت حا تتلحويتتولح ل يتت حا ستت وىح  عويتت ح
خي حيؤ  حعوعحا   يحقورحس ا حا  ست    ياحا حست     حالت ححH2bيع   قبول الفرض الفرع  

احكتتت احاأل تتت ح ك تتت ح  عويتتت حالتتت حظتتتاحا  ل يتتت حا  تتت خ ظحك تتت حي ضتتت ح تتتاحسي تتت ح -Pاألستتتااوحوا 
Value(حوي  دترح  ت ح تهحع ت   حل است ح15)يلواح ستاححPei and Hamill (2013)وا  ت حح

ح وصونحم رح احا  ل ي حا  يح  لاح أح خ وىح  وو    ح كا ح ل  ع حا   ل ي ح ي حا   لا.ح
وحخيت ح تؤ  حاتلا احا ت  يح  ل يت حقبـول فـرض الدراسـة الثـا  و دي ح و حا ع    ح  تً حم ترح

ادتت احستتوا اح  رحا  تت احا  كتت يحم تترحا  تت  ي حقوتترح خكتت احا  ستت    ياحادتت اح  استتفحا خستت ا نح
ح س   حاألسااحوس ا حاحس     حال ح و حاألساا.

 (05)خذول رقى 

 َتائح اختبار وَهكىكطٍ )نهؼُُاث غُر انًطتقهت( الختبار فرض انذراضت انثاٍَ

 االختبار االحصائٍ انفرض
االختبار 

 انًطتخذو
Z 

P-

value 

H2a 

٠ؤثش ٔٛع اٌوشأٞ بخمش٠وش 

اٌخٛو١ووووووذ ػٍووووووٝ حم١وووووو١ُ 

اٌّغووووووخاّش٠ٓ ألعوووووووؼبس 

 األعُٙ

ِؼ٠ٕٛوووت اٌفوووشق بووو١ٓ حم١ووو١ُ 

اٌّشووبسو١ٓ ألعووؼبس األعووُٙ 

لبوووً ٚبؼوووذ اٌحصوووٛي ػٍوووٝ 

حمش٠ووش اٌخٛو١ووذ بووشأٞ  ١ووش 

 ِؼذي

Wilcoxon 

Signed 

Ranks Test 

2.065 .039 

ِؼ٠ٕٛوووت اٌفوووشق بووو١ٓ حم١ووو١ُ 

اٌّشووبسو١ٓ ألعووؼبس األعووُٙ 

اٌحصوووٛي ػٍوووٝ  لبوووً ٚبؼوووذ

 حمش٠ش اٌخٛو١ذ بشأٞ ِخحفع

4.361 .000 

H2b 

٠ؤثش ٔٛع اٌوشأٞ بخمش٠وش 

اٌخٛو١ووووووذ ػٍووووووٝ حم١وووووو١ُ 

اٌّغووووووخاّش٠ٓ ألعوووووووؼبس 

األعووووووُٙ ػٍووووووٝ لووووووشاس 

 االعخاّبس فٟ األعُٙ

ِؼ٠ٕٛوووت اٌفوووشق بووو١ٓ لوووشاس 

اٌّشوووبسو١ٓ ٌالعوووخاّبس فوووٟ 

عووووُٙ اٌشووووشوت لبووووً ٚبؼووووذ 

اٌحصووووووٛي ػٍووووووٝ حمش٠ووووووش 

 اٌخٛو١ذ بشأٞ  ١ش ِؼذي
Wilcoxon 

Signed 

Ranks Test 

2.484 .013 

ِؼ٠ٕٛوووت اٌفوووشق بووو١ٓ لوووشاس 

اٌّشوووبسو١ٓ ٌالعوووخاّبس فوووٟ 

عووووُٙ اٌشووووشوت لبووووً ٚبؼووووذ 

اٌحصووووووٛي ػٍووووووٝ حمش٠ووووووش 

 اٌخٛو١ذ بشأٞ ِخحفع

3.680 .000 

 

 



 عــن رأس المال الفكري....... مراقب الحسابات على اإلفصاح توكٌدأثر       ابراهٌم كعموش د/ شرٌف على خمٌس

66 
 

ا  ل يت حات  يح يت ح  تلاح ل  عت حات   ل ي ح ار ا  ح  ت حالمجموعة الثا ية من االختبارات 
خيتت ح تتاحاستت رلااحار اتت  ح تت اح  تتاح ستت   حاألستتااحوستت ا حاحستت     .اتت  يح تت خ ظحقوتترحكتتاح

وي ع ح و   حاياحا  يع نحا  س لو ححر ات  ح  ت حعتوعحا ت  يحا ل يت حا  وكيتلح) يت حا   تلاح ل اتاح
ا   تلا(حقوتترح خكتت احا  ي تتوق ياحالي ت حي  وتت حا لتتلي ا ااحألستت   حاألستااحوستت ا حاحستت     حالتت ح

 تتت   ح  دتتتي حا عر تتت ضحوستتتيطح خكتتت احا  ستتت رل ياحألستتت   ح(حويتتت منحا ع8وحر7ا دتتت ك ح)ر
األسااحال حظاح ل ي حا  وكيتلحا  ت خ ظح)ا  ي وقت حا   قيت حا   عيت (ح ل  عت حا   ي وقت حا   قيت ح

(.حو دتتي ح وتت حا ع تت   حم تترح اح16األو تترح) ل يتت ح يتت ح  تتلا(حويتت منحا  تت  ح  عويتتً ح)يتتلواح
يحقوتترح خكتت احا  ستت    ياحادتت اح ليتتي ااحألستت   حاتتلا احا تت  يحا ل يتت حا  وكيتتلح اتت ح تت  ي ح  عتتوح
.حو   ت ح وت حبمـا يـدعم قبـول فـرض الدراسـة الثـا  األسااحوست ا ا ااحا حست     حالت حاألستااوح

-Tahinakis and Sam)اح2518ا ع يي ح هحع    حا ضحا ل است نحا ست ال ح  تاح وستروح
arinas, 2016; Pei and Hamill; 2013)حح. 

 (06خذول رقى  

 اختبار ياٌ وَتٍُ )نهؼُُاث انًطتقهت( الختبار فرض انذراضت انثاٍَ َتائح

 االختبار االحصائٍ انفرض
االختبار 

 انًطتخذو
Z 

P-

value 

H2a 

٠وووؤثش ٔوووٛع اٌووووشأٞ 

بخمش٠ش اٌخٛو١ذ ػٍوٝ 

حم١وووو١ُ اٌّغووووخاّش٠ٓ 

 ألعؼبس األعُٙ

ِؼ٠ٕٛت اٌفشق ب١ٓ حم١و١ُ 

اٌّشووووووبسو١ٓ ألعووووووؼبس 

األعوووُٙ بؼوووذ اٌحصوووٛي 

اٌخٛو١ووووذ ػٍووووٝ حمش٠ووووش 

بووووووشأٞ  ١ووووووش ِؼووووووذي 

 اٌؼ١ٕووت األٌٚووٝ( ِمببووً 

اٌووشأٞ اٌّووخحفع  اٌؼ١ٕووت 

 اٌاب١ٔت(

Mann-

Whitney 

Test 

5.294 .000 

H2b 

٠وووؤثش ٔوووٛع اٌووووشأٞ 

بخمش٠ش اٌخٛو١ذ ػٍوٝ 

لشاس االعوخاّبس فوٟ 

األعووُٙ ػٍووٝ لووشاس 

االعووووووووخاّبس فووووووووٟ 

 األعُٙ

ِؼ٠ٕٛت اٌفشق ب١ٓ لشاس 

اٌّشوووبسو١ٓ ٌالعوووخاّبس 

 فووٟ عووُٙ اٌشووشوت بؼوووذ

اٌحصوووٛي ػٍوووٝ حمش٠وووش 

اٌخٛو١وووووذ بوووووشأٞ  ١وووووش 

ِؼووذي  اٌؼ١ٕووت األٌٚووٝ( 

ِمببووً اٌوووشأٞ اٌّوووخحفع 

  اٌؼ١ٕت اٌاب١ٔت(

Mann-

Whitney 

Test 

2.560 .010 
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 اختبار أثر المتغيرات المعدلة )فرض  الدراسة الثالث والرابع(  11-6-3
ويوكوكستتاح و يعتت نح يتت حا  ستت لو ح) تتاحرتتراحا  صتت ياحلارتتاحح تتاحاحق  تت لحقوتترحار اتت  ح

(ححر اتت  ح  تت حا راتت  حوا    يتتاحا  و تت حقوتترحقرستت ح وكيتتلح  استتفحWithin groupsا    يتت انح
ا خستت ا نحقوتترحستتوا اح  رحا  تت احا  كتت يحا خكتت احا  ستت    ياوحوي كتتاح  تت حاحر اتت  ح تتاح خييتتلح

 راتت امحوكتت   حاألك تت ح تت  يًرحواألستتاح تت  يًرحوا  تت حستتلح  تت حا  تت و حا طاي يتت حاتتياحا راتت امحو يتت حا
 تتؤليحم تترحارتت ربح خكتت  ااحع ييتت ح وتت حا  وا تتاحاألرتت ىحارتتربح ل يتت حا  وكيتتلوحخيتت ح دتت  ح

Coram (2010)م تتترح احا  ستتت    ياح يتتت حا  خ تتت الياحاطاي تتت ااحي يوتتتواحم تتترحا تتت خ ظحالتتت حح
  ي حميي ايتت .حوا   تت   حال حر اتت  حا لاوتت ح لتتلي ا ااحادتت اح ستت   حاألستتااحا ع  يتت حقتتاحاستت ر ااح لتت

وا ا تتليح عتت حي رتت حا  تت  حقوتترح ستت وىحكتتاحال تت ح تتاحرتتراح ل  عتت ح خكتت اح وتت حا   تت حاتتلواح ل يتت ح
ح وكيلح ل  ع حاويولح ل ي ح وكيل.

 عمى استجابة المشاركين لتقرير التوكيد أثر التأهيل -أ 
(حم تتترح احكتتتاح تتتاحا  دتتت  كياحا  تتتؤ وياحو يتتت ح17 دتتتي حع تتت   حاحر اتتت  ح)يتتتلواح ستتتاح

ا  تتؤ وياحيستت يياواحاصتتو  ح  عويتت ح  ل يتت ح  استتفحا خستت ا نحقعتتلح ليتتي ااحألستت   حاألستتااوح
 P-Value)قوترحا ت  اح تاح احاست ي ا حا  ست   ياحاألك ت ح ت  يًرحك عتنحا ست وىح  عويت ح

 يت ح احا    يتاحا  و ت ح تأحح(P-Value = .030) ل  ع حا   د  كياحاألستاح ت  يًرحح(022.
   ي ح  عويحقورحقرس ح ل ي حا  وكيلحال ا حاحس     وحخي حكت احا  دت  كياحاألك ت ح ت  يًرح

 = P-Value)اللطح احاألك  حاس ي ا ح  ل ي حا  وكيلحقعلحا ر  حس ا حاحس     حال حاألسااح
 تتاحيستت يفحا  دتت  كياحاألستتاح تت  يًرح  ل يتت حا  وكيتتلحاصتتو  ح  عويتت حقعتتلحا رتت  حايع تت حح(032.

وبالتـال  يمكـن قبـول فـرض الدراسـة الثالـث جز يـًا .ح(P-Value = .593)س ا حاحست     ح
فيمــا يتعمــق بــأثر التأهيــل العممــ  عمــى دور تقريــر  H3bحيــث تــم قبــول الفــرض الفرعــ  

فيمـا  H3aقـرار االسـتثمار ورفـض الفـرض الفرعـ   التوكيد عمى رأس المـال الفكـري  عمـى
يتعمــق بــأثر التأهيــل العممــ  عمــى دور تقريــر التوكيــد عمــى رأس المــال الفكــري عمــى تقيــيم 

(حوا  تت ح وصتتونحم تترح2518و ر وتتبح وتت حا ع ييتت ح تتهحع ييتت حل استت ح وستترح)حأســعار ا:ســهم
ستفحا خست ا نح  لت  ي حاألق ت اح احا    ياحا  و  ح احيؤ  ح  عويً حقورحا  رس حاياح وكيلح  ا

حا   ك  و حوس ا حاحس     .ح
ح
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ح
 (07خذول رقى  

 َتائح اختبار وَهكىكطٍ )نهؼُُاث غُر انًطتقهت( الختبار فرض انذراضت انثانث

 االختبار االحصائٍ انفرض
االختبار 

 انًطتخذو
N Z 

P-

value 

H3a 

٠وووؤثش اٌخأ١٘وووً اٌؼٍّوووٟ 

ػٍٝ اٌؼاللت ب١ٓ حمش٠ش 

وتقُاااااااااااُى اٌخٛو١وووووووووووذ 

ألضااااؼار  انًطااااتثًرٍَ

 األعُٙ

أثووش حمش٠ووش اٌخٛو١ووذ 

ػٍوووٝ حم١ووو١ُ أعوووؼبس 

األعووُٙ ٌٍّشووبسو١ٓ 

   األكثر تأهُالً 

Wilcoxon 

Signed 

Ranks Test 

Q7- Q3 

60 

2.295 .022 

أثووش حمش٠ووش اٌخٛو١ووذ 

ػٍوووٝ حم١ووو١ُ أعوووؼبس 

األعووُٙ ٌٍّشووبسو١ٓ 

   األقم تأهُالً 

41 

2.175 .030 

H3b 

٠وووؤثش اٌخأ١٘وووً اٌؼٍّوووٟ 

ػٍٝ اٌؼاللت ب١ٓ حمش٠ش 

 قرار االضتثًاراٌخٛو١ذ 

 فٟ األعُٙ

أثووش حمش٠ووش اٌخٛو١ووذ 

ػٍووووووووووووٝ لووووووووووووشاس 

االعووووووووخاّبس فووووووووٟ 

األعووُٙ ٌٍّشووبسو١ٓ 

   األكثر تأهُالً 

Wilcoxon 

Signed 

Ranks Test 

Q8 – Q4 

60 2.139 .032 

أثووش حمش٠ووش اٌخٛو١ووذ 

ػٍووووووووووووٝ لووووووووووووشاس 

االعووووووووخاّبس فووووووووٟ 

األعووُٙ ٌٍّشووبسو١ٓ 

   األقم تأهُالً 

41 .535 .593 

 عمى استجابة المشاركين لتقرير التوكيد أثر الخبرة -ب 
(حم تترح احا  دتت  كياحاألستتاحراتت  حيستت يياواحاصتتو  ح18 دتتي حع تت   حاحر اتت  ح)يتتلواح ستتاح

وح(P-Value = .008)  عويتتتت ح  ل يتتتت ح  استتتتفحا خستتتت ا نحقعتتتتلح ليتتتتي ااحألستتتت   حاألستتتتااح
وحايع ت حا  دت  كياحاألك ت حرات  ح تاحيكتاح(P-Value = .019) وا ر   احا لت ا انحاحست     ي 

 وحست ا  احح(P-Value = .074)  عويتً حقوترح ليتي ااحألست   حاألستااح  ل يت حا  وكيتلح ت  ي ًاح
وبالتـال  يمكـن قبـول فـرض الدراسـة الرابـع .ح(P-Value = .385)ا حست     حالت حاألستااح

الي تت حي  وتت حاتت   حا راتت  حقوتترحلو ح ل يتت حا  وكيتتلحقوتترححH4aخيتت ح تتاحساتتواحا  تت ضحا   قتت ح
الي تت حي  وتت حاتت   ححH4a  رحا  تت احا  كتت يحقوتترح ليتتياح ستت   حألستتااحوساتتواحا  تت ضحا   قتت ح

حا را  حقورحلو ح ل ي حا  وكيلحقورح  رحا   احا  ك يححقورحس ا حاحس     .
ح
ح
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 (08)خذول رقى 

 انًطتقهت( الختبار فرض انذراضت انرابغَتائح اختبار وَهكىكطٍ )نهؼُُاث غُر 

 االختبار االحصائٍ انفرض
االختبار 

 انًطتخذو
N Z 

P-

value 

H4a 

٠ؤثش ِغخٜٛ اٌخبشة 

ػٍٝ اٌؼاللت ب١ٓ 

وتقُُى حمش٠ش اٌخٛو١ذ 

انًطتثًرٍَ ألضؼار 

 األعُٙ

أثش حمش٠ش اٌخٛو١ذ 

ػٍٝ حم١١ُ أعؼبس 

األعُٙ ٌٍّشبسو١ٓ 

 .األكثر خبرة
Wilcoxon 

Signed 

Ranks Test 

Q7- Q3 

44 1.785 .074 

أثش حمش٠ش اٌخٛو١ذ 

ػٍٝ حم١١ُ أعؼبس 

األعُٙ ٌٍّشبسو١ٓ 

 األقم خبرة

57 2.655 .008 

H4b 

٠ؤثش ِغخٜٛ اٌخبشة 

ػٍٝ اٌؼاللت ب١ٓ 

قرار حمش٠ش اٌخٛو١ذ 

 فٟ األعُٙ االضتثًار

أثش حمش٠ش اٌخٛو١ذ 

 ػٍٝ لشاس االعخاّبس

فٟ األعُٙ 

األكثر ٌٍّشبسو١ٓ 

 خبرة

Wilcoxon 

Signed 

Ranks Test 

Q8 – Q4 

44 .869 .385 

أثش حمش٠ش اٌخٛو١ذ ػٍٝ 

فٟ  لشاس االعخاّبس

األعُٙ ٌٍّشبسو١ٓ 

 األقم خبرة

57 2.339 .019 

وسلح كواحا ع ت   حا ست ال حأل ت حا    يتاحا  و ت حوا رات  ح  ت    حاطاي ت حا ت  يحا ت يحي ضت عأح
ا  تتت ضحا  تتت ع حالتتتلاحا  ل يتتت حاتتت  يح تتت خ ظحكتتت اح تتتأحع تتت   ححا  ل يتتت وحالك تتت حستتتل نحع تتت   حار اتتت  

   كستت ح و ل يتت حاتت  يح يتت ح تت خ ظوحوا   تت   حستتلحيكتتواحكتتاح تتاحعتتوق حا تت  يح   تترح  تت حاألرتت ح
قعتتتلحا     تتتاح تتتهحا  يعتتت حا  ي  تتت حككتتتاوح وحستتتلحيكتتتواح ختتتل   ح ك تتت ح  عويتتتً ح ل  عتتت حاتتت ألر ح

    حو ووصواحم ترحع ت   ح ك ت حلست حوي كتاحالي   فحقويأحظاو حع    حال حا ي تحاأل  حاألسوىوح
احق   لحقويا حالسي احمق ل حاحر ا  انح احرراح لستياحا  يعت حال قيتً حم ترحقيع تياحاخستفحعتوعح

حا   يحا  للاح  يع حا ل اس .
ــل إضــاف  -ج  ــار:حتحمي ــدا ل الــرأي حاختب ــين ب ــة ب ــى العالق ــة عم ــرات المعدل ــر المتغي أث

 وأحكام المستثمرين 
  تت حا    يتتاحا  و تت حوا راتت  حقوتترحاستت ي ا حا  دتت  كياح  ل يتت حا  وكيتتلحالتت حخيتت ح تتاحار اتت  ح

حظاحالا احا   يح)ا   يح ي حا   لاحوا   يحا   خ ظ(حو   حقورحا عخوحا     :
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 أثر مستوى التأهيل العمم   1ج/
 عتأحا  عستا ح و دت  كياح ويحا    يتاحا  و ت حاألقوتروحيتؤ  ح(ح19ي ض ح تاحا يتلواح ستاح)

 ل يتت حا  وكيتتلح يتت حا   تتلاحاصتتو ح  عويتت حقوتترح ليتتي ااحألستت   حاألستتااح ل  عتت حا تتلاحويتتولح
وحايع تت حالت حظتتاحا  دتت  كياحاألستتاح ت  يًرح تتاحيتتؤ  ح ل يتت ح(P-Value = .004) ل يت ح وكيتتلح

 P-Value)ااح ل  ع حا لاحويولح ل يت ح وكيتلا  وكيلح ي حا   لاحقورح ليي ااحألس   حاألس
.حك تت حكتت اح و   يتتاحا  و تت ح تت  ي حقوتترحقرستت ح ل يتت حا  وكيتتلح يتت حا   تتلاحالتت ا ح (705. =

خيتتت حكتتت اح  ل يتتت حا  وكيتتتلح  تتت ح  عتتتويحقوتتترحاحستتت     حالتتت حاألستتتااحاحستتت     حالتتت حاألستتتااوح
 ي ح  عويحقورحا  دت  كياحايع  حك احاأل  حح(P-Value = .046) و د  كياحاألك  ح   يًرح

ححح.(P-Value = .058)األساح   يًرح
  تت ح  تت حا    يتتاحا  و تت حقوتترح  تت ح ل يتتت حا  وكيتتلحا  تت خ ظحاللتتلحكتت اح ستتاح  عويتت .حال وتتترح
ي عتتفح ليتتتياح ستت   حاألستتتااوحكتت احا  دتتت  كياحاألك تتت ح تت  يًرح ك تتت حاستت ي ا ح و ل يتتت حا  تتت خ ظح

وحو  ت ح ل  عت ح(P-Value= .000) ست   حاألستااحقعتلح ليتياح ل  ع حا لاحويولح ل ي حو   ح
-P)خيتتت حك عتتنحاستتت ي ا ااح و ل يتت حا  تتت خ ظح  عويتت حو كعاتتت ح ستتتاحا   دتت  كياحاألستتتاح تت  يًرح

Value= .025)وح  تت حالي تت حي  وتت حالتت ا حاحستت     حخيتت حيتت مح تت  ي حا  ل يتت حا  تت خ ظحقوتترح
و كعتأح ستاح  عويت ح تاحح(P-Value = .044)س ا حاحس     ح و د  كياحاألساح   يًرح  عويً ح

ح.(P-Value = .001)األ  حقورحا  د  كياحاألك  ح   يًرح
و دتتتي حا ع تتت   حا ستتت ال حم تتترحويتتتولح تتت  ي ح و   يتتتاحا  و تتت حقوتتترحا  رستتت حاتتتياحاتتتلياحا تتت  يح
ا ل يتت حا  وكيتتلحو خكتت احا  ستت    ياوحخيتت حكتت اح تت  ي حاتتلا احا تت  يح يتت ح  عتتويحاصتتو  ح كاتت ح

 ح و د  كياحاألساح ت  يًرحر صت حالي ت حي  وت حات   ل ي ح يت حا   تلاوح  ت حا  ل يت حا   تلاحا  عسا
اللتتلحكتتت اح  تتت حا    يتتاحا  و تتت حاليتتتأح ختتلولحخيتتت حي كتتتاح  ستتي ح  تتت حاتتت احكتتاح تتتاحا  دتتت  كياح
ا  تتتتؤ وياحواألستتتتاح تتتت  يًرحيا  تتتتواحا خ تتتتوىحا  ل يتتتت حا  تتتت خ ظوحو   دتتتترح وتتتت حا ع ييتتتت ح تتتت ح تتتتهح

ح.Pei and Hamill (2013) وصونحم يأحل اس ح
ح
ح
ح
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 (09ذول رقى ـــ)خ

أثر انتأهُم ػهً انؼالقت بٍُ َتائح اختبار وَهكىكطٍ )نهؼُُاث غُر انًطتقهت( الختبار 

 َىع انرأٌ وأحكاو انًطتثًرٍَ

 االختبار االحصائٍ رضــانف
االختبار 

 انًطتخذو

N 
Z 

P-

value 

H3a 

٠ؤثش ِغخٜٛ اٌخأ١ً٘ 

اٌؼٍّٟ ػٍٝ اعخجببت 

 غُر انًؼذلٌٍخمش٠ش 

يقابم ػذو وخىد 

تقًُُهى بشأْ  تقرَر

 األعُٙ ألضؼار

أثش حمش٠ش اٌخٛو١ذ  ١ش اٌّؼذي 

ػٍٝ حم١١ُ أعؼبس األعُٙ 

 األكثر تأهُالً.ٌٍّشبسو١ٓ 

Wilcoxon 

Signed 

Ranks Test 

Q7- Q3 

29 2.887 .004 

أثش حمش٠ش اٌخٛو١ذ  ١ش اٌّؼذي 

ػٍٝ حم١١ُ أعؼبس األعُٙ 

 األقم تأهُالً ٌٍّشبسو١ٓ 
23 .378 .705 

٠ؤثش ِغخٜٛ اٌخأ١ً٘ 

اٌؼٍّٟ ػٍٝ اعخجببت 

 انًتحفظٌٍخمش٠ش 

يقابم ػذو وخىد 

تقًُُهى بشأْ  تقرَر

 األعُٙ ألضؼار

أثش حمش٠ش اٌخٛو١ذ اٌّخحفع 

ػٍٝ حم١١ُ أعؼبس األعُٙ 

 .األكثر تأهُالً ٌٍّشبسو١ٓ 

Wilcoxon 

Signed 

Ranks Test 

Q7 – Q3 

31 3.792 .000 

أثش حمش٠ش اٌخٛو١ذ اٌّخحفع 

ػٍٝ حم١١ُ أعؼبس األعُٙ 

 ٌٍّشبسو١ٓ األلً حأ١٘الً 
18 2.235 .025 

H3b 

٠ؤثش ِغخٜٛ اٌخأ١ً٘ 

اٌؼٍّٟ ػٍٝ اعخجببت 

غُر انًؼذل ٌٍخمش٠ش 

يقابم ػذو وخىد 

قرار بشأْ  تقرَر

 ببٌغُٙ االضتثًار

أثش حمش٠ش اٌخٛو١ذ  ١ش 

اٌّؼذي ػٍٝ لشاس االعخاّبس 

األكثر ببٌغُٙ ٌٍّشبسو١ٓ 

 .تأهُالً 

Wilcoxon 

Signed 

Ranks Test 

Q8- Q4 

29 2.000 .046 

أثش حمش٠ش اٌخٛو١ذ  ١ش 

اٌّؼذي ػٍٝ لشاس االعخاّبس 

األقم ببٌغُٙ ٌٍّشبسو١ٓ 

 تأهُالً 

23 1.897 .058 

٠ؤثش ِغخٜٛ اٌخأ١ً٘ 

اٌؼٍّٟ ػٍٝ اعخجببت 

 انًتحفظٌٍخمش٠ش 

يقابم ػذو وخىد 

قرار بشأْ  تقرَر

 ببٌغُٙ االضتثًار

أثش حمش٠ش اٌخٛو١ذ اٌّخحفع 

ػٍٝ لشاس االعخاّبس ببٌغُٙ 

 األكثر تأهُالً.ٌٍّشبسو١ٓ 

Wilcoxon 

Signed 

Ranks Test 

Q8 – Q4 

31 3.194 .001 

أثش حمش٠ش اٌخٛو١ذ اٌّخحفع 

ػٍٝ لشاس االعخاّبس ببٌغُٙ 

 األقم تأهُالً ٌٍّشبسو١ٓ 
18 2.017 .044 

 أثر مستوى الخبرة  2ج/
(حم رح عتأحا  عستا ح و دت  كياحاألك ت حرات  حيتؤ  ح ل يت حا  وكيتلح25 دي حا ع    حال حيلواح ساح)

-P) يتت حا   تتلاحاصتتو ح  عويتت ح ل  عتت حا تتلاحويتتولح ل يتت ح وكيتتلحقوتترح ليتتي ااحألستت   حاألستتااح
Value = .020)     وحوس ا حاحس.(P-Value = .039)ححح

 ح ل يتت حا  وكيتتلح يتت حا   تتلاح ل  عتت حا تتلاحويتتولحايع تت حالتت حظتتاحا  دتت  كياحاألستتاحراتت  ح تتاحيتتؤ 
وحكت   ح تاحيكتاح تأح ت  ي ح  عتويح (P-Value =.527)  ل ي ح وكيلحقورح ليتي ااحألست   حاألستاا

  تت حالي تت حي  وتت حاتت   حا راتت  حقوتترحقرستت ح.ح(P-Value = .180)قوتترحستت ا حاحستت     حا ألستتااح
ا  ل يت حا  ت خ ظحالوتاحيكتاحأل ت حا راتت  ح  ت ًاح  عويتً حخيت حظتاحا  ل يتت حا  ت خ ظح تأح ت  ي ح  عتويح كتتاح
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 احا را امحو ي حا را امحسوامحقعلح ليياح س   حاألسااح وحا رت  حست ا حاحست     .حويدتي ح  ت حم ترح
و يتت حا راتت امحو عتتأحيلتتلاحمدتت  انح  يتتل حألخكتت احا  دتت  كياحح   يتت حا  ل يتت حا  تت خ ظح كتتاح تتاحا راتت ام

ح.Pei and Hamill (2013)حو وح  حي   ح هحع    حل اس 
و دي حا ع    حا س ال حم ترحويتولح ت  ي حي  ت ح    تاحا رات  حقوترحا  رست حاتياحاتلياحا ت  يح

يت ح يت حا   تلاحا ل ي حا  وكيلحو خك احا  س    ياوحخي ح يورح   حا  ت  ي حاللتطحالت حظتاحا  ل ح
حوا  يحك اح أح   ي ح  عويحاللطحقورح خك احا  د  كياحا را ام.

 (21)خذول رقى 

      أثر انخبرة ػهً انؼالقتَتائح اختبار وَهكىكطٍ )نهؼُُاث غُر انًطتقهت( الختبار 

 بٍُ َىع انرأٌ بتقرَر انتىكُذ وأحكاو انًطتثًرٍَ

 االختبار االحصائٍ انفرض
االختبار 

 انًطتخذو
N Z 

P-

value 

H4aح

٠وووؤثش ِغوووخٜٛ اٌخبوووشة ػٍوووٝ 

 غُار انًؼاذلاعخجببت ٌٍخمش٠وش 

ِمببً ػذَ ٚجٛد حمش٠ش بشأْ 

 تقًُُهى ألضؼار األضهى

أثوووش حمش٠وووش اٌخٛو١وووذ  ١وووش 

اٌّؼووذي ػٍووٝ حم١وو١ُ أعووؼبس 

األعُٙ ٌٍّشوبسو١ٓ األواوش 

 خبشة.
Wilcoxon 

Signed 

Ranks Test 

Q7- Q3 

23 2.333 .020 

حمش٠وووش اٌخٛو١وووذ  ١وووش أثوووش 

اٌّؼووذي ػٍووٝ حم١وو١ُ أعووؼبس 

األعووُٙ ٌٍّشووبسو١ٓ األلووً 

 خبشة

29 .632 .527 

٠وووؤثش ِغوووخٜٛ اٌخبوووشة ػٍوووٝ 

 انًااااتحفظاعووووخجببت ٌٍخمش٠ووووش 

ِمببً ػذَ ٚجٛد حمش٠ش بشأْ 

 تقًُُهى ألضؼار األضهى

أثش حمش٠ش اٌخٛو١ذ اٌّخحفع 

ػٍووٝ حم١وو١ُ أعووؼبس األعووُٙ 

 .األكثر خبرةٌٍّشبسو١ٓ 
Wilcoxon 

Signed 

Ranks Test 

Q7 – Q3 

21 2.961 .003 

أثش حمش٠ش اٌخٛو١ذ اٌّخحفع 

ػٍووٝ حم١وو١ُ أعووؼبس األعووُٙ 

 األقم خبرةٌٍّشبسو١ٓ 

28 3.185 .001 

H4bح

٠وووؤثش ِغوووخٜٛ اٌخبوووشة ػٍوووٝ 

 غُار انًؼاذلاعخجببت ٌٍخمش٠وش 

ِمببً ػذَ ٚجٛد حمش٠ش بشأْ 

 س ببٌغُٙقرار االضتثًا

أثوووش حمش٠وووش اٌخٛو١وووذ  ١وووش 

اٌّؼووووووووذي ػٍووووووووٝ لووووووووشاس 

االعووووووووووووخاّبس ببٌغووووووووووووُٙ 

 .األكثر خبرةٌٍّشبسو١ٓ 
Wilcoxon 

Signed 

Ranks Test 

Q8- Q4 

23 2.060 .039 

أثوووش حمش٠وووش اٌخٛو١وووذ  ١وووش 

اٌّؼووووووووذي ػٍووووووووٝ لووووووووشاس 

االعووووووووووووخاّبس ببٌغووووووووووووُٙ 

 األقم خبرةٌٍّشبسو١ٓ 

29 1.342 .180 

٠وووؤثش ِغوووخٜٛ اٌخبوووشة ػٍوووٝ 

 انًااااتحفظاعووووخجببت ٌٍخمش٠ووووش 

ِمببً ػذَ ٚجٛد حمش٠ش بشأْ 

 ببٌغُٙ قرار االضتثًار

أثش حمش٠ش اٌخٛو١ذ اٌّخحفع 

ػٍوووووٝ لوووووشاس االعوووووخاّبس 

األكثاار ببٌغووُٙ ٌٍّشووبسو١ٓ 

 خبرة.

Wilcoxon 

Signed 

Ranks Test 

Q8 – Q4 

21 2.303 .021 

أثش حمش٠ش اٌخٛو١ذ اٌّخحفع 

ػٍوووووٝ لوووووشاس االعوووووخاّبس 

األقااام ببٌغوووُٙ ٌٍّشوووبسو١ٓ 

 خبرة

28 2.924 .003 

حوي كاح وريدحع    حار ا  انح   حا    ياحا  و  حوا را  حال حا يلواحا     :
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 : تا ج الدراسة والتوصيات ومجاالت البحث المقترحة -12
ار ا  ح   حرل  نحا  وكيلحقوترحستوا اح  رحا  ت احا  كت يحواتلا احا ت  يححاستهدف البحث

قوتتتترح خكتتتت احا  ستتتت    ياحوا     وتتتت حالتتتت ح وس تتتت نحا  ستتتت    ياحادتتتت اح ستتتت   حاألستتتتااحوستتتت ا ح
احست     .حوستتلح وصتتاحا اختت ح تاحرتتراحا ل استت حا  ي يايتت حم ترح ي وقتت ح تتاحا ع تت   ح   اتت :ح

  ت احا  كتت يح لتتلاح  وو تت نح  يتل حي كتتاحاحق  تت لحقوياتت ح احا  ست    ياحيتت واح احستتوا اح  رحا
ح رتت  حستت ا انحاحستت     وحك تت ح عاتتاحيتت واح احرل تتت حا  وكيتتلحا ر صتت حا وتت حا لتتوا اح تتاحساتتتاح

وقــد   ايتهح ستت لاحي كتتاح احي يتتلح تتاحا  لتت حالتت ح وتت حا لتتوا احو تتاح تاحم ك عيتت حاحق  تت لحقوياتت .ح
ا  وكيتتتلحقوتتترح لتتتلي انحا  دتتت  كياحألستتت   ححم تتترح اح عتتت  ح  تتت ح  عتتتويح  ل يتتت حتوصـــل البحـــث

األسااحوس ا انحاحس     حال حاألسااحو وح  حيتلقاحالت ضحا لا ست حاألواوحو   ت ح وت حا ع ييت ح
 تتهحع تت   حا تتضحا ل استت نحا  تت حار اتت نح  تت حا  وكيتتلحقوتترحا  لتت  ي حاألرتت ىحارتتربحا لتتوا اح

ق تتتتتتت احا   ك  وتتتتتتت ح  تتتتتتتاح)قاتتتتتتتلحا    يتتتتتتت ح  تتتتتتتاحا  لتتتتتتت  ي حا اي يتتتتتتت حواحي   قيتتتتتتت ح وح لتتتتتتت  ي حاأل
 Shen et al. 2017; Cheng et al. 2015; Dilla ا2518اح وستروح2517ا  ظتياو

et al. 2014;  Pflugrath et al. 2011 ). 
م رح احالا احا   يحا ل ي حا  وكيلحقورح لت  ي ح  رحا  ت احا  كت يححكما توصمت الدراسة

 اتت ح  تت ح  عتتويحقوتترح خكتت احا  ستت    ياوحم حيتتؤليح لتتلياح ل يتت حاتت  يح يتت ح  تتلاح ل  عتت حا تتلاح
 لتتلياح ل يتت حم تترح يتت ل حالتت ح ستت   ح ستتااحوا  تت  ي حاإلييتت ا حقوتترحستت ا حاحستت     حالتت حا دتت ك ح

 حاخيتت ح لتتلاح لتت  ي ح  رحا  تت احا  كتت يحمدتت  انحييتتل حادتت اح ختتاحا  ي اتت ح)وا  تت ح تتاح صتت ي ا
 لامحا دت ك حوستل ا ا حقوترحروت حا لي ت (.حوقوترحا  كتترح تاح  ت حاللتلح لىح ل يت حا  وكيتلحاتت  يح
  خ ظحم رح   ح  عتويحستوا حقوترح ليتياح ست   حاألستااحوست ا انحا  ست    ياحادت احاحست     ح

احك اح  عوي ح    حا  ل يت حا  ت خ ظح كات ح تاح  عويت ح  ت حا  ل يت حال حا د ك ح خاحا  ي ا وحوا 
وا  ت ح وصتونح Pei and Hamill (2013)  يت حا  ت خ ظحو توح ت حي  دترح تهحع ت   حل است 

 .م رح احا  ل ي حا  يح  لاحيكواح أح خ وىح  وو    ح كا ح احا  ل ي ح ي حا   لا
ستت حكتتاح تتاح وكيتتلحوا راتت  حقوتترحقرحا  و تت وستتلحار اتت نحا ل استت ح  تت حقوا تتاحا    يتتاح

  استفحا خست ا نحادتت اح لت  ي ح  رحا  ت احا  كتت يوحوعتوعحا ت  يحاتت   ل ي وحا خكت احا  ستت    ياوح
ا    يتتتاحوا راتتت  ح اتتت ح  تتت ح  عتتتويحقوتتترح خكتتت احا  ستتت    ياحستتتوامححوتوصـــمت الدراســـة إلـــى أن

ا  وكيتتلحا    ولتت حا ليتتياح ستت   حاألستتااح وحستت ا انحاحستت     وحر صتت حالي تت حي  وتت حاخ  تت ح ل يتت ح
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ا  يح ي ح  لا.ح ي ح احاأل  حكت اح ستاحالت حخ  ت ح لتلياح ل يت ح وكيتلح ت خ ظوحوي كتاح  ستي ح
وا  ت ح دت  نحم ترح احا  ل يت ح Pei and Hamill (2013)   ت حاق  ت لًاحقوترحع ت   حل است 

ا   تتتلاح تتتأح خ تتتوىح  وو تتت   ح كاتتت ح تتتاحا  ل يتتت ح يتتت حا   تتتلاوحو تتتوحاأل تتت حا تتت يحيتتتؤليحم تتترح
 خكتت احك التت حا  ستت    ياحستتوامحا  خ تت الياح وح يتت حا  خ تت الياحو تتوحك عتتنح  عويتت حا  تت  ي حقوتترح

  تت حاأل تت ح ر وتتبح تتاحال تت حم تترح رتت ىوحو   تت ح وتت حا ل استت ح تتهحا ع تت   حا  تت ح وصتتونحم ياتت ح
(حالي تت حي  وتت حاتت أل  حاإلييتت ا ح وراتت  وح يتت ح عاتت ح ر وتتبح تتهحع تت   ح وتت ح2518ل استت ح وستترح)

ا رتت دحا     يتتاحا  و تت حخيتت ح تتاح  وصتتاح وتت حا ل استت ح ويتتولح يحا ل استت حالي تت حي  وتت حاتت أل  ح
 .   ي ح و   ياحا  و  

ات اح   تاح ي ت حا  س اتت ححفــ ن الباحـث يوصــ والت حضتومح ت ح تاحا  وصتتاحا يتأح تاحع ت   ح
ا    ي حقورح والي حمط  ح عظاح إلالص  حقاح  وو  نح  رحا   احا  ك يوح  ت ح ات ح تاح   يت ح

 ا حا  وا تتاحا خليليتت حا  تت ح لتتبحروتتبحروتت حا لي تت حالتت ح عظ تت نح و ستت رل ياح  كتتعااح تتاحمل
األق تتت ا.حوي كتتتاح اح ستتتااح يضتتتً حالتتت ح  تتت حا تتتلو حو ا  حا  يتتت   حوا صتتتع ق حقوتتترح تتت ا حو ا  ح
ا صتتع ق حوا  يتت   حا لع   كيتت وح وحو ا  حاحستت     حا ق ا   تت حا ياتت حا   اتتولحم ياتت ح عظتتياح اعتت ح

ا  صتت ي حقوتترح احيتت احارضتت عح وتت حا  لتت  ي ح و وكيتتلح تتاحا  خ ستا حو طتتوي ح  تت يي حا  خ ستتا ح
سااح  ايهح ست لاوح تهحوضتهح عظتياح   طوات نحا    يتاحوايت امانحا  وكيتلحو  طوات نحا  ل يت .ح
ك تت حيوصتت حا ا ختت حاتت احيتت اح ضتت ياحا  خ ستتا حقتتاح  رحا  تت احا  كتت يحضتت اح عتت   ح سستت اح

ح.ا  خ سا حاكوي نحا  ي   
و عاتت احار اتت  حا  رستت ححلمعديــد مــن البحــوث المســتقبميةحك تت حي تت  ح تت احا اختت حا  يتت ا

اتتياحاإلالصتت  حقتتاح  رحا  تت احا  كتت يحو رتت ط حا   اي تت وحاللتتلحستتل نحا ل استت نحا ستت ال حل تتيًرح
قوتترح احاإلالصتت  حاحر يتت  يح تتاحساتتاحاإللا  ح تتأح تت  ي ح  عتتويحقوتترح لتتلي ح  استتفحا خستت ا نح

 ح اح وتت حا ل استت نح كتت نحقوتترح  تت حاإلالصتت  ح  رتت ط ح  اي تت حا لتتوا احا    يتت حا  لويليتت ح) يتت
احر يتت  يحقوتترحا لتتوا احوا  لتت  ي حا اي يتت وح وحا  ستتؤو ي حاحي   قيتت (ح يتت ح احا لويتتاحيتتلًاح تتاح
ا ل استتتتت نح عتتتتت واح  تتتتت حاإلالصتتتتت  حاحر يتتتتت  يحقتتتتتاحستتتتتوا اح  رحا  تتتتت احا  كتتتتت يحقوتتتتترح رتتتتت ط ح

.حك ت حي كتاح (Liu et al. 2018; Carey et al. 2017, Ball et al. 2012)ا   اي ت 
مق ل حار ا  حال وضحا ل اس حو كاح هح ص ياح وخ   حي ض اح ل  ي ح  رح  احالكت يح  ضت اح
 عاتت مح يتت حستت   ح و ستت    ياحادتت احا دتت ك حو تتوح تت حستتلحيعتت  حقعتتأحع تت   ح ر و تت حأل تت حرل تت ح
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م تترح اح  تت حرتتل  نحا  وكيتتلح إلالصتت خ نححCoram et al. (2009)ا  وكيتتلوحاللتتلح وصتتاح
احر ي  يتتت ح يتتتت حا    يتتتت ح كتتتتواح  عويتتتت حاللتتتتطحقوتتترح ليتتتتياح ستتتت   حاألستتتتااحقعتتتتل  ح خ تتتتاح وتتتت ح

حا   وو  نح عا محييل .
 عــــالمراج

 المراجع العربية  :أوالً 
 دور المراجـع تجـاأل تقـارير ا:عمـال المتكاممـة و ـوع" ،2117قاتلحا  ظتياوحست ي حاات ا ياو 

التأكيــدات المه يــة المطموبــة واختبــار مــدى قبولــا لــدى أصــحاب المصــالل لتقميــل فجــوة 
اكويتتت حا  يتتت   وحي   تتت حاعتتت حح‘وح ستتت   حلك تتتو اتح يتتت ح عدتتتو  "دراســـة تطبيقيـــة -التوقعـــات

 .سويب
 مدخل  لىد  : االستدالل اإلحصا  وح2556  وواوحق ااوحقالحا   ض حخ  لوحيخيرحس لح

   ا  ي   وحي    حاإلسكعل ي كوي حوحسساحاإلخص محوا  ي ض حوا    ياوحوالت بؤاىقرار اتخاذ
 ح.2552 سع حح82س عواحا  وكي حا  ك ي حا  ص يح ساح
 رحا  تتت اح  وو تتت نحي عددد  ر يتتت  لال مالصتتت  أثدددل ل "  2516 عصتتتو وح خ تتتلحا ستتتيلوح  

 للسددد   –ا دتتت ك نحا  ليتتتل حا  او صتتت حا  صتتت ي ح ستتتااحاحستتت     حالتتت ححستتت ا قوتتترحا ادتتت ىح
ح4 يوتلا  ي   وحي    حاعت حستويبوحكوي ح AUJAAوالمحاسبة والمراجعةمجمة   "تطب،ق، 

ح.294ح-247: ا  للحاألواوحدحو
 ـــارير ا:عمـــال وح"2518 وستتتروحستتت  لح  وتتتواوح ـــى تق ـــد المراجـــع الخـــارج  عم ـــر توكي أث

وحح ست   حلك تو اتح يت ح"خراسد  جرربيبد  -المتكاممة عمى قـراري االسـتثمار ومـ ل اال تمـان
 . عدو  حكوي حا  ي   وحي    حاإلسكعل ي 

 23  مظددي،،ل لعمسيسددب  لعم،ددل،   مظ،دديل لعمسيسددب  لعم،ددلي ل دد  2515و ا  حاحستت     و 
 ".لأل،و  غ،ل لعملموس "
ح
ح
ح
ح
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 ق البحثـــــمالح

الحالة التجريبية ا:ولى  تقرير رأس المال الفكري بدون مراجعة ف  المرحمة 
 ا:ولى ثم تم مراجعتا بالمرحمة الثا ية وكان تقرير التوكيد لير معدل

ح

 
 

 ا:ستاذ الفاضل/................

 
 
 
 
 

ح خي حطيا حوا لووححح
يلتتتواحا ا ختتت حالقتتتلالحاختتت حالتتت ح يتتت احاإلالصتتت  حاحر يتتت  يحقتتتاح  وو تتت نح  رحا  تتت احححححح

  ي يتتهحا اي عتت نح  تت ضحار اتت  حا  كتت ي.حو   تتاحا خ  تت حا  لل تت ح ستتي ل كاح  تتاح لوانحا اختت ح

ح.ال وضحا ل اس 

 و ستتتت    كا   تتتت وعكا  خستتتتا وا  لتتتلي  ا دتتتتك  ارتتتت  د  لتتتل  ًح  ستتتتي ل كا ا ا ختتتت  وي لتتتلاححححح

 ا  لل تت  ا  خ  تت  ا   اللتت  األستت و  ك التت  قوتتر احي اتت  رتترا  تتا ا اختت    تت  معيتت   التت  ا     تت 

 و تتا ا    تت  ا  ستت ي   خظتتر األستت و   وتت  قوتتر مي اتت  كا  ا  ستتي ل كا ا ا ختت  ويؤكتتل.  ستتي ل كا

 .اللط ا  و   ا اخ     ض مح  س رلا

 وتفضموا سيادتكم بقبول فا ق االحترام والتقدير،،حححح
 

حا ا خ ححححححححح
حلك و /حد يبحقو حر يرحك  واححححححح
ح ل رحالساحا  خ سا حححححححح
 ي    حاحسكعل ي ح-كوي حا  ي   ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح

 Sherifkhamiss@gmail.comح     
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 الشخصية البيا ات أوالً 

 
 

 ......................................ح/)اختياريًا( احسا -1
 وظي  حا خ  ي /ح........................................ا  -2
 ............................يا حا   ا/ح............... -3
 .......................................ا  ؤ احا ل اس /ح -4

ح....................................اك  و يورحال ح.....ح
ح..............................ل اس نحقوي ح)م احويلن(ح/ح
ح........................لاوو  حال ح........حححححححححح
ح.............................  يس ي حال ح.حححححححححح
ح..............................لك و اتحال ح..حححححححححح
 دا لانح اعي ح)م احويلن(/ -5
 .............................ح-2ححح........................ -1
ح................................ح-4ححح..........................ح-3
ح...................حسع قللحسعوانحا را  حال حا   ا:حح -6

ح

ح بذة عن أهم المصطمحات ف  الدراسة 
ا تتت احا  كتتت حا  خ ستتتا حالتتت حايوعتتت حاألريتتت  حاليتتت رح  رحا  تتت احا  كتتت يححواإلالصتتت  حقعتتتأوح
و كلنحا ل اس نحال ح  احا  ي احقورح اح  رحا   احا  كت يحي تلح ختلحا  وا تاحاألس ستي حا  ت ح

  تلاالا وحخيت ح عتأحيستااحالتو حالت ح   يت حا لتل  ح ؤلىحم رحعيت  ح وحالدتاحا  عدتدنحالت ح خليت ح
ا  ع الستتي حوا لتتل  حقوتترحاحستت   ا حالتت حا  ستت لااحر صتت ح و عدتتدنحا  تت ح   تتاحالي تت حي تت بحاي تت ح

حاحس ص لحا ل  احقورحا    ال .ح
وستتتلحظاتتت حاح   تتت احاتتت   ل ي حقتتتاح  رحا  تتت احا  كتتت يحع ييتتت ح يتتت ل حا  يتتتو حاتتتياحا لي تتت ح

واتتتياحا لي تتت حا لال  يتتت حا  تتت ح  كستتتا حا لتتتوا احا    يتتت .حخيتتت حستتتلحححا ستتتوسي حا خليليتتت ح ودتتت ك نح
  كتتترحا لتتتوا احا    يتتت حالتتت ح   ايتتت حاألخيتتت اح كوعتتت نح  رحا  تتت احا  كتتت يحع ييتتت ح وليتتتولحا  تتت ح
   ضتتا حا   تت يي حا  خ ستتاي حقوتترحاحق تت ابحا وتت حاألصتتواحو تت ح   ضتتأح تتاحدتت وطحيصتت فح

ح خليلا حال حك ي ح احاألخي ا.
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ا   احا  ك يحقورح عأح ي وق ح احاألصتواح يت حا  و وست حوا  ت ح    تاححويعظ حم رح  ر
ا   تتت  بوحوا لتتتل انوحوا  اتتت  انحوا راتتت انوحوا دتتتاكي نوحوا   ويتتت نحا  دتتت يوي وحوا  رستتت نححالتتت 

حا  عظي ي حوا   لي حوا   ح س  احال حرو حسي  حو ي  ح ع السي ح ود ك .
الفكري إال أن أكثرها استخدامًا هو التقسـيم وه اك العديد من التقسيمات لع اصر رأس المال 

 الثالث  إلى 
  وي   تاحالت حا رات انوحا لتل  حقوترحختاحا  دتكرنوحاحاتلاعوحا لتل انوححرأس المـال البشـري

 و و حا   احم رحار ت.
   ا  حي ض عأح اح ويك حالك يت ح)  تاحات امانحاحر ت اعحوخلتو حا    الت ححرأس المال الهيكم

وا  ر تتتتت نحا  ي  يتتتتت ...(حمضتتتتت ال حم تتتتترحا اعيتتتتت حا  خ يتتتتت حا  كعو وييتتتتت وحوا اي كتتتتتاحا  عظي يتتتتت ح
 وا   وي نحا ر ص حا  د ك .

  تتتاحا  رستتت نح تتتهحا   تتترمحوستتتوا احا   تتترمحووح اتتتاحوا  رستتت نح تتتهححرأس مـــال العالقـــات  
حاح  ا ط نح هحا يا نحا  ر و  حو عظ  نحا  ي  ه.ا  و لياحوح

 ثا يًا  الحالة التجريبية ح
وهي إس ى كبلى لعشلكيت لعتدي تظمد   دي م دي  لعتكجوعو ،دي ولعبلم ،ديت ( أ)ا د ك ححس  نحح

،دًي عد   يممد  ار يت  ًل مالصت  بإ، لل لعقدولم  لعميع،د    دي تقل،لهدي لعسدجوي ولعدني تضدم  أ،ضدًي 
 .2517لأس لعمي  لعفكلي عهي ونعك ع  سج  

 :31/12/2117القوا م المالية المختصرة عن الس ة المالية الم تهية ف   -1
 جنيه( بالمليون)القيمة  7121121/13قائًت انًركس انًانٍ فٍ 

 

2017 2016 

 35,508 29,500 اصٛي ِخذاٌٚت

 77,819 93,749 أصٛي  ١ش ِخذاٌٚت

 113,327 123,249 اخًانٍ األصىل

 20,302 17,421 اٌخضاِبث ِخذاٌٚت

 25,917 35,943 اٌخضاِبث  ١ش ِخذاٌٚت

 46,219 53,364 اخًانٍ االنتساياث

 25,373 26,074 سأط اٌّبي

 882 866 احخ١بغ١بث

 40,747 42,083 اسبب  ِشحٍت

 106 862 ػٕبصش دخً شبًِ أخشٜ ِخشاوّت

 67,108 69,885 انًطاهًٍُاخًانٍ حقىق 

  113,327   123,249  اخًانٍ االنتساياث وحقىق انًطاهًٍُ
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 خُُه( بانًهُىٌ) انقًُت  7121121/13قائًت انذخم انشايم ػٍ انفترة انًُتهُت فٍ 
 2017 2016 

 59387 62761 صبفٟ اال٠شاد

 23191 23692 حىٍفت اٌّب١ؼبث

 36196 39069 يدًم انربح

 23317 21133 اٌخشغ١ًِصبس٠ف 

 12879 17936 انربح انتشغُهٍ

 506 2651 ا٠شاداث اخشٞ

 444 235 ِصشٚ  اٌفٛائذ

 12941 20352 صافٍ انذخم قبم انضرَبت

 2620 10751 ظش٠بت اٌذخً ٚاٌعش٠بت اٌّؤجٍت

 10321 9601 صافٍ انذخم

 46 756 ػٕبصش اٌذخً اٌشبًِ االخشٜ

 10362 10357 اخًانٍ انذخم انشايم
 

 ج يا( بالمميون) القيمة 31/12/2013قا مة التدفقات ال قدية عن الفترة الم تهية ف  
 2016 2017ح

 21808 22110 ص ال حا  لالل نحا عللي ح احاألعدط حا  د يوي 
- ص ال حا  لالل نحا عللي ح احاألعدط حاحس     ي 

15762 
-25817 

 5739- 8475- ا   ويوي ص ال حا  لالل نحا عللي ح احاألعدط ح
 9748- 2127- ص ال حا   ي حال حا  لالل نحا عللي 

 15308 5560  صيلحا عللي ح واحا     
 5560 3433  صيلحا عللي حار حا     

ح

 عممًا بأن تقرير مراقب الحسابات عن القوا م المالية جا  برأي لير معدل.
حقبل مراجع خارج ( )لم يتم مراجعتها منححقوا م رأس المال الفكري  -2

 ي وقتت نح  يستتي :ح  رحا  تت احا ادتت يوح  رحا  تت احح3"ي ضتت اح  رحا  تت احا  كتت يح دتت ك ع ح
ا ايكوتتتت حو  رح تتتت احا  رستتتت ن.حو وتتتت حا  ؤدتتتت انحا  ستتتت رل  حالتتتت حا  ل يتتتت ححح   اتتتت حخصتتتت ًاح

ع  ح احا   كي حقويا حأل  ي ا ". ح و ر واحا ك  اح ك ال ح كوع نح  رحا   احا  ك يحوا 
ح
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   مؤشرات رأس المال البشري أوالً 
حوي ض احا  ا  انحوا لل  حقورحا  يليلحوا  طوي وحواح   ااحوا لاال ي .

 المهارات  تمثل المعرفة والخبرات والجودة المه ية -أ 
حو   اح ل ييرح ويالحا  ا واح احسااحا    وياح  ي ل حو   ياح س وىح ا  ا اا:

 2116 2117 المؤشرات
ح%1.2ح%5حاي    حاأليو  كو  حا  ل يفحم رح

ح%88.7ح%95.4حعسا حا  د  كياحال حا  ل يا نحم رحاي    حا  وظ يا
ح%92.9ح%155حعسا حا  وظ ياح اح ااحخ حا لرواحم رحا  ل يفح احرراحا خ سفحاي  

ح578ح653حقللحا لو انحا  ل ياي حا  عظ  
ح18ح328حقللح عدط حا   واحقا حاحع  عنح) واححيا(

ح%5,93ح%66حا  وظ ياحا  ياحاس رل واحا   واح واححياعسا ح
ح%1,5ح%2,2ح ي اعي حا  ل يفحإلي    حاإلي الان

ح%5,9ح%5,5حعسا ح س فحا      حا  خ  ال حا  ل ي 
ح

 القدرة عمى االبتكار والتطوير -ب 
يلتتتلاح ؤدتتت انحقتتتاحا راتتت انحوا  عتتتوعحوا  يليتتتلحا  تتت ح  كتتترحستتتل  حا دتتت ك حقوتتترحا تتت  واحو و يتتتلح

حاألالك  :
 2116 2117 المؤشرات

ح42.4ح42.6ح  وسطحق  حا    ويا
ح%27ح%27.5حعسا حا سيلانحم رحا  ي ا

ح%14ح%19حعسا حا  وظ ياح ويح ؤ رنحودا لانحالو حا اك  و يور
ح%35ح%55حعسا حا  وظ ياح  اح ليااحدا لانح اعي ح  رصص 

ح7ح12حقللحا  د وق نحا يليل حا    اط حاللا  حا    ال 
ح27731ح42294حقللحرل  نحا لقاحواحس د   حا  لل  ح احا    وياح

ح
ح
ح
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 ؤدتتتتت انحاح  تتتتت ااحا  تتتتتلابحا دتتتتت ك حوا  تتتتت ح تتتتت  اطحا  لاال يتتتتت ححااللتـــــزام والدافعيـــــة  -ج 
 واحع  يي حويول حا   ا:

 2116 2117 المؤشرات

ح19ح24,2حطواح ل حسعوانحا را  ح)ال حا   وسط(

ح%95ح%155ح   ي  حعسا حا  وظ ياحا خ صوياحقورحخواال 

ح2691ح2353حقللحا  خسيع نحا  ل  خ ح احا    ويا

ح26ح32حقللحا  س    نح  ي  هحا    ال 
 

حثا يًا  مؤشرات رأس المال الهيكم  
يدتتتي حم تتترحا اي كتتتاحا  عظي يتتت حوا اعيتتت حاألس ستتتي وحوا تتتعظاحوا   ويتتت نحوا  كعو تتتوي حا  ستتت رل  ح

حوا  ع ي نحا  لل  
 وتت حا  ؤدتت انحم تترحا   ويتت نحوا تتعظاحلارتتاحا  عظ تت حوا  تت ح ستت رحو دتتي ححدعــم العمــال   - أ

 م رحادا عحخ ي نحا   رمحا لارويياحوا ر  يييا:
 2116 2117 المؤشرات

ح29ح29حقللحا   وعحا  ع د  حلاراحا لو  

ح46ح52حقللحا   وعحا  ع د  حخواحا    ا

ح55ح47حرل  حا عنح و  رمح(Portals)قللح س ضي  نح

ح231ح245حقللحا     رنحاح ك  وعي حا دا ي   وسطح

ح4723ح5573حقللحاح ص حنحا يو ي حا لاروي ح و س رل يا

ح6ح15حقللح ع لي نحا عل احا لارو 
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 التك ولوجيا وجودة العمميات -حف
 خليتتلحا   ويتت نحا   يستتي حوا  طايتت حا ستتوياح و كعو وييتت حو تت حيخللتتأح تتاحاحستت رلااحا   تت اح

 ا  عظي ي  و   ال ح
 2116 2117 المؤشرات

ح%66ح%155حعسا حا  وظ ياحا   صوياحقورحا داك حا لاروي حا  د ك 
ح7552ح8663 (Mips)س ق حاح ص احا  سي ال حا   يس ح

ح665ح1165ح((Terabytesا س  حا  ر يعي ح
ح51648ح68235حقللحا ص خ نحا   ح احا لرواحقويا حقا حاحع  عنحدا ي ح)ا أل ب(

ح749ح1976حا ص خ نحا   ح احا لرواحقويا حرراحا داك حا لاروي ح)ا أل ب(قللح
ح94ح95حا   ح احا خصواحقويا ح9555قللحدا لانحاألي وح

ح245ح255حقللحا   وي نحا  ع   حقا حا داك حا لاروي 
 

 البحوث والتطوير وتك ولوجيا الم تجات  - ت
 2116 2117 المؤشرات

ح1393ح1556حقللحا  ع ي نحوا رل  نح
ح261ح465حقللحا  ع ي نحوا رل  نحا  طو  حا يليل 

ح%18ح%25حعسا حاإلي الانح احا  ع ي نحا يليل حم رحاي    حاحي الان
ح185ح265حقللحا امانحاحر  اعحا يليل 

ح%29ح%33حعسا ح ص وبحا اخو حوا  طوي حم رحاي    حا  ص وال نحا  د يوي 
ح

 ثالثًا  رأس مال العالقات 
 تت احا   اتتواحسي تت حك التت حقرستت نحا دتت ك حالتت ح ختتيطح ق   اتت حوا  تت حيكتتواحا   يتتاحالياتت ح تتوحوي كتترح

     ك حاح    اوحو د ا
ـــوال    -ح  يدتتتي حم تتترحا   ويتتت نحا  طتتتو  ح تتتاحا دتتت ك ح اعتتت محقرستتت نحسويتتت ح تتتهحا   تتترموحال

و ل اوتتتت حاخ ي يتتتت نحا  تتتت  وياحوا خصتتتتواح   يتتتت ح اي تتتت حادتتتت اح ضتتتت ح و خستتتتياحا رتتتتل  نو
 ا   رم:

ح
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 2116 2117 المؤشرات
ح6482ح7652حقللحرطوطحرل  حا   رم

ح23ح17ح  وسطح ل حاع ظ  حا   ياحا   وي واح)ا    عي (
ح8ح9حطواحال   حال محا   ياح هحا د ك ح)ا  سع (

ح8,1ح9,15ح(15 ؤد ح ض حا   رمح) اح
ح7,23ح7,33ح(15 ؤد ح س    نحواس  اخ نحا   رمح) اح

ح4ح4حقللحا عد انح و س   يا
ح7ح5حقللحا عد انح و  رم
ح3ح3حقللحا عد انح و   ويا
ح8215ح8254حقللحدك وىحا   رم
ح7532ح6425حقللحدك وىحا    ويا

ح198 255حقللحاح  ا ط نحاياحا د ك حو  اك حا اخ حوا ي    ن.
ح9ح12حقللحا لواحا   ح لواحا د ك حا      اح  ا 

ح11ح14حا  اعي .قللحقضوي نحا  عد  حال حا  عظ  نح
ح

وي  اح   حا  لي رح ي وق ح احا  ؤد انحختواح ست وىحا وصتواح:حالتعاون واالتصال-حف
حم رحا   رمح احرراحسعوانحاح ص احوا  و يهحول ي ح ك ا   :

 2116 2117 المؤشرات
ح67413ح86619حقللحا   رمحا يلل

ح2125ح1994حقللحا   رمحا   وس ياحقاحا     ا
ح374723ح394975حا   ح احا  لحقويا قللحا  ك    نح

ح35623ح57895حقللحا     رنحا  ع   ح وي وعي 
ح%85ح%92,7ح%حا   رمحا  اضياحقاحا رل  نحا  وي وعي 

ح21895ح37553حقللحق رمحا رل  نحقا حاحع  عن
ح41527ح68514حقللحا رل  نحا  عي  حقا حاحع  عن
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 السابقة من فضمك وف  ضو  اطالعك عمى التقارير الس وية 
ي كتتتاح  يتتتل ح   وو تتت نا   التتت حيتتتوال ح تتت ح  رحا  تتت احا  كتتت يح تتتاح واالتتت حقوتتترح اح ل يتتت ح -1

 :قعلحا ر  حس ا حاحس     حقويا احق   لح
 لير موافق إطالقا لير موافق محايد موافق موافق تماما

     
ح

احستت     حالتت ح تتاح واالتت حقوتترحااح تت تحا دتت ك حستتيكواح اتت ح و ويتت ح كاتت حقعتتلحل استت حستت ا ح -2
 األسااح ل  ع حا  د ك نحا  ع الس حا   ح اح للاحمالص خً حقاح ل  ي ح  رحا   احا  ك ي:

 لير موافق إطالقا لير موافق محايد موافق موافق تماما
     

حح
وستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  حححيعيأحح159ياوغحححح31/12/2516م احك احس  حاس  احا سااح ود ك ح) (حال ح -3

يعيتتتتأحالتتتتلاحستتتت  حاحس تتتت اح تتتتاحوياتتتت حح112ياوتتتتغححك احح31/12/2517اس  احا سااحال ح
ح احي  ي حك      :ح31/12/2018عظ كاحا   وسهحال ح

يزيد بصورة 
 كبيرة

يزيد بصورة 
 محدودة

ال يتغير بصورة 
 مؤثرة

ي خفض بصورة 
 محدودة

ي خفض بصورة 
 كبيرة

     
   ح وحاخ   احاس      حال ح سااح و حا د ك : -4

أكبر من 
75% 

% وأقل 51أكبر 
 %75من

 محايد
% وأقل 25أكبر من
 %51من 

أقل من 
25% 

     
 احويا حعظ كاح اح واال حقورح احارض عح ل  ي ح  رحا   احا  ك يح و  اي  ح تاحساتاح -5

  ايهح س لاحيكواح أح   ح كا حقوترح تلىحاق  ت لكاحقوترح وت حا  لت  ي حقعتلحا رت  حست ا ح
 احس     :

 موافق إطالقالير  لير موافق محايد موافق موافق تماما
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-  تت كر- تت خ ظح- تتاحوياتت حعظتت كاح تتاح واالتت حقوتترح احطاي تت حعتتوعحا  ل يتت ح)عظيتتب -6
ا  ع عحقاحاالامحا   ي(حا  يحي كاح احيلل تأح  استفحا خست ا نحالت حخت احارضت عح لت  ي ح
  رحا  تت احا  كتت يح و  اي تت ح تتاحساتتاح  ايتتهح ستت لاحستتيكواح تتأح  تت حقوتترح تتلىحاحق  تت لح

 قعلحا ر  حس ا حاحس     :قورح و حا  ل ي ح
 لير موافق إطالقا لير موافق محايد موافق موافق تماما

     
ح

 من فضمك ال تقوم بتعديل اجاباتك السابقة ف  ضو  ما سيرد من بيا ات ف  الجز  الالحق
 االفتراض الثا   

ا  ست لو حويت محا  ضح احا د ك حس  نحالرض عحسوا اح  رحا  ت احا  كت يح و  اي ت حا ر  ييت ح
ح اسفحا خس ا نحقورحا عخوحا     : ل ي ح 

ادت اح ل يت ح  رحا  ت احا  كت يححتقرير توكيد المراجع الخـارج  المسـتقل
 إلى السادة/ مساهم  شركة )أ(

) (حك ت حالت حاد ك ح  رحا   احا  ك يحا ر دح  والي ح وكيلح  لواحاد اح ل ي حح كوي ع  اح
وا     تاحالتت حس   ت ح  رحا  تت احا  كتت يحواإليضت خ نحوا   ستتي انحوا سي ستت نحوح31/12/2517

ا  س رل  حإلقلال  .حوي ض اح   حا  ل ي حاي ع نحك ي ح   ي حو ي ح   ي حمض ال حم ترحاي عت نح
وصتتت ي حو ستتتو  نحو خوتتتيرنحاي عيتتت وحقتتتاحقع صتتت ح  رحا  تتت احا  كتتت يح ودتتت ك حالتتت حا  تتت  يخح

اعت ًمحقوترحا ع تو فحا  طتو ح تاحساتاحع تو فحستك علي حوا  دت لانحا  ل يت ح  اح قلحا   كو .حوسلح
وك   حا صع ق حوا  يت   حا  تلاع    حوا  ت ح دت  نحم يات حا دت ك حالت حميضت خ  ا ح)اإليضت  ح ستاح

ا  رصصتت نحي تت  بح تتاحا  تت اي ياححال يتت حق تتاح   تتلل تت احا  كويتتبح تتاحرتتراح ليعتت ح(.حوستتلح8
ححح. وو  نحوا اي كاحا  عظي ي عظاحا    رصصياحال حس عوعيياوحا ر  ييياوح

 مسؤولية اإلدارة ومس ولية المراجع 
واللتً ح   ت يي ح  رحا  ت احا  كت يحقتاحمقتلالحوقت ضح ل يت حا د ك ح ت حا  ست و  حملا  حماح
ا  س رل  حوا  د  حم يات حالت حا  لت  حا ست ال حوا  ت ح الصتخنحا دت ك حقعات حالت ح ل ي  ت .حا لي رح

العت ح خ يتلحالت ح تلىحستر  ح  ت حا  ل يت حو ت حي ضت عأح تاححو عخص ح سؤو ي ع حال حماتلامح  ي
إلقتتتلالح  تتت حا  ل يتتت وحو  تتت حا   ا تتتً ح   وو تتت نحالتتت حضتتتومحمطتتت  حا ليتتت رحواإلالصتتت  حا  ختتتلليا
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ا رتت دحا اتت احا  وكيتتلحا  اعتت حارتتربح  اي تت حح3555ا  يتت  حا  وكيتتلحا  اعتت حا  صتت يح ستتاح
 ق تت احا   اي تت ح وخصتتواح رطتتيطحو ع يتت حا لتتوا احا    يتت حا  لويليتت .حوي طوتتفح عتت ح  تت حا   يتت  ح

رتت   ح تتاحا  خ ي تت نح ل يتت ح  رحا  تت احا  كتت يح ودتت ك ح تت حم احكتت احح وكيتتلح  لتتواحادتت اقوتترح
ح.ا يو  ي 
وستتتتووكي نح اعتتتت حا  خ ستتتتا حالواقتتتتلح لافحألق تتتت احا   اي تتتت حلحا    عتتتت حقعتتتتلحمي ا عتتتت ح لتتتتوح

ضتتت و  حا خ تتت ظحقوتتترحا    يتتت وحا  تتت ح  ضتتت اح و س اتتت ححا صتتت ل  حقتتتاحا اي تتت حا    تتت وا   اي تتت ح
وا ع ا تتت وححالتتت حاأل  عتتت وا     وتتت ح ا  اعتتت األرتتت ىحألررسيتتت نحاستت لر ع حمضتتت ال حم تتترحا   طواتتت نح

ك ت ح ععت ح. ا ست ي ا خ ت ظحقوترحوحوحياحوا ك  م حوا احا  ع يت حا  اعيت حا ر  ت وا    وا  وضوقي وح
حيتتول ح لام و  يتت  حا  صتت يح و س اتت حقوتترحواللتتً ح و تت  ياحا طايتت ح  تت يي حا  س اتت حقوتترحا يتتول ح

ح.ا    ي  و س ا ح لىحا اي  حا     حا  ليلياحا   اي ياحا ر  ييياح
 أعمال المراجعة 

 ووصتتواحم تترحا تت  يحادتت اح ل يتت ح  رحا  تت احا  كتت يحاللععتت حس عتت حاتتلي امانحا   اي تت حوا  تت ح
عتتتتت ىح عاتتتتت حك اليتتتتت حإلاتتتتتلامحا تتتتت  يحوا  تتتتت ح   وتتتتتنحالتتتتت حا  لتتتتتارنح تتتتتهحاإللا  وحواحس لصتتتتت مانوح
وا  خوتتيرنوحو  اي تت حا تتضحا ستتيرنحوا  ستت علانحواح   سيتت نحا    ولتت حا ع صتت ح  رحا  تت اح

نحا اختتتتو حوا  طتتتتوي حوستتتتوا احا   تتتترموحوا ختتتت حنحا لضتتتت  ي حا    ولتتتت حا  كتتتت يوحوكتتتت   حستتتتير
ا ع ص ح  رحا   احا  ك يحم رح ي ح   ح احاحيت امانحا  ت ح  يع  ت حضت و ي حإل  ت اح ق ت اح

ك اليت حو ر  ت ح  توالي ح ست رح  لتواحقويات حا احاألل  حا   ح احا خصواحا   اي  .حوعخاحع ىح
ح.إلالامحا   ي

 :الرأي
يعبـر بصـدق فـ  جميـع  31/12/2117رأس المال الفكري المعد ف  رأي ا ف ن تقرير وف   

 .  قياسا واإلفصاح ع ا الت  حددتها إدارة الشركةلمعايير  وفقا  جوا با الهامة 
 المحاسبة والمراجعة ......مكتب 

 8/3/2118االسك درية ف  
الع وان  ........................

ح
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يعيتأحوست  حاس ت احح159ياوتغححح31/12/2516م احك احس  حاس  احا ستااح ودت ك ح) (حالت  -7
عيتتتأ.حالتتتلاحستتت  حاحس تتت اح تتتاحوياتتت حعظتتت كاحيح112حياوتتتغحكتتت اح31/12/2517ا ستتتااحالتتت 
 :  احي  ي حك     ح31/12/2518ا   وسهحال ح

ح

 يزيد بصورة كبيرة
يزيد بصورة 
 محدودة

ال يتغير بصورة 
 مؤثرة

ي خفض بصورة 
 محدودة

ي خفض بصورة 
 كبيرة

     
   ح وحاخ   احاس      حال ح سااح و حا د ك : -8

أكبر من 
75% 

% وأقل 51أكبر 
 %75من

 محايد
% وأقل 25أكبر من
 %51من 

 %25أقل من 

     
بـدون مراجعـة فـ  المرحمـة ا:ولـى ثـم تـم الحالة التجريبية الثا ية  تقرير رأس المال الفكري 

 مراجعتا بالمرحمة الثا ية وكان تقرير التوكيد متحفظ 
    ونح هحا خ   حاألو رحالي  حقلاح اح ل ي حا  وكيلحا  للاح و د  كياحال حا   خوت حا   عيت حيت مح

قورحا عخوحا     :
حاد اح ل ي ح  رحا   احا  ك يحالمراجع الخارج  المستقلتقرير توكيد 

حم رحا س ل /ح س    حد ك ح) (
) (حك ت حالت حادت ك ح  رحا  ت احا  كت يحا رت دح  والي ح وكيلح  لواحاد اح ل يت حح كوي ع  اح

وا     تتاحالتت حس   تت ح  رحا  تت احا  كتت يحواإليضتت خ نحوا   ستتي انحوا سي ستت نحوح31/12/2517
  .حوي ض اح   حا  ل ي حاي عت نحك يت ح   يت حو يت ح   يت حمضت ال حم ترحاي عت نحا  س رل  حإلقلال

وصتتت ي حو ستتتو  نحو خوتتتتيرنحاي عيتتت وحقتتتاحقع صتتتت ح  رحا  تتت احا  كتتت يح ودتتتت ك حالتتت حا  تتتت  يخح
اعتت ًمحقوتترحا ع تتو فحا  طتتو ح تتاحساتتاحع تتو فحستتك علي حوا  دتت لانحا  ل يتت ح تت اح قتتلحا  تت كو .حوستتلح

ع    حوا  تت ح دتت  نحم ياتت حا دتت ك حالتت حميضتت خ  ا ح)اإليضتت  ح ستتاحوك  تت حا صتتع ق حوا  يتت   حا  تتلا
ا  رصصتت نحي تت  بح تتاحا  تت اي ياححال يتت حق تتاح   تتلل تت احا  كويتتبح تتاحرتتراح ليعتت ح(.ححوستتلح8

ححح.عظاحا   وو  نحوا اي كاحا  عظي ي   رصصياحال حس عوعيياوحوحا ر  ييياوحوح
 مسؤولية اإلدارة ومس ولية المراجع 

واللتً ح   ت يي ح  رحا  ت احا  كت يحقاحمقلالحوق ضح ل يت حا د ك ح  حا  س و  حملا  حماح
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ا  س رل  حوا  د  حم يا حال حا  ل  حا س ال حوا  ت ح الصتخنحا دت ك حقعات حالت ح ل ي  ت .حا لي رح
و عخص ح سؤو ي ع حال حمالامح  يحالع ح خ يلحال ح لىحستر  ح  ت حا  ل يت حو ت حي ضت عأح تاح

إلقتتلالح  تت حا  ل يتت وحو  تت حا   ا تتً ح ليتت رحواإلالصتت  حا  ختتلليا  وو تت نحالتت حضتتومحمطتت  حا 
ا رت دحا ات احا  وكيتلحا  اعت حارتربح  اي ت حح3555ا  ي  حا  وكيتلحا  اعت حا  صت يح ستاح

 ق ت احا   اي تت ح وخصتتواح رطتيطحو ع يتت حا لتوا احا    يتت حا  لويليت .حوي طوتتفح عت ح  تت حا   يتت  ح
رت   ح تاحا  خ ي تت نح ح  رحا  ت احا  كت يح ودت ك ح ل يتت ت حم احكت احح وكيتلح  لتواحادت اقوترح

ح.ا يو  ي 
وستتتتووكي نح اعتتتت حا  خ ستتتتا حالواقتتتتلح لافحألق تتتت احا   اي تتت ح لتتتلحا    عتتتت حقعتتتتلحمي ا عتتتت حوح

ضتتت و  حا خ تتت ظحقوتتترحا    يتتت وحا  تتت ح  ضتتت اح و س اتتت ححا صتتت ل  حقتتتاحا اي تتت حا    تتت وا   اي تتت ح
وا ع ا تت وححالتت حاأل  عتت وا     وتت ح ا  اعتت حاألرتت ىحألررسيتت ناستت لر ع حمضتت ال حم تترحا   طواتت نح

ك ت ح ععت ح. ا ست ي ا خ  ظحقوترحوحوحوا    ياحوا ك  م حوا احا  ع ي حا  اعي حا ر   وا  وضوقي وح
حيتتول ح لام و  يتت  حا  صتت يح و س اتت حقوتترحواللتتً ح و تت  ياحا طايتت ح  تت يي حا  س اتت حقوتترحا يتتول ح

ح.ا    ي  و س ا ح  ح لىحا اي  حا   ا  ليلياحا   اي ياحا ر  ييياح
 أعمال المراجعة 

 ووصواحم ترحا ت  يحادت اح ل يت ح  رحا  ت احا  كت يحاللععت حس عت حاتلي امانحا   اي ت حوا  ت ح
عتتتت ىح عاتتتت حك اليتتتت حإلاتتتتلامحا تتتت  يحوا  تتتت ح   وتتتتنحالتتتت حا  لتتتت ارنح تتتتهحاإللا  وحواحس لصتتتت مانوح
وا  خويرنوحو  اي  حا تضحا ستيرنحوا  ست علانحواح   سيت نحا    ولت حا ع صت ح  رحا  ت اح

رنحا اختو حوستوا احا   ترموحوا خت حنحا لضت  ي حا    ولت حا ع صت ح  رحا  ك يوحوك   حسي
ا  تت احا  كتت يحم تترح يتت ح  تت ح تتاحاحيتت امانحا  تت ح  يع  تت حضتت و ي حإل  تت اح ق تت احا   اي تت .ح

ك اليتت حو ر  تت ح  تتوالي ح ستت رح  لتتواحإلاتتلامحقوياتت حاتت احاألل تت حا  تت ح تتاحا خصتتواحوعختتاحعتت ىح
ح.ا   ي
 :الرأي

  رحا  تتت اح  يعتتت ح اح ل يتتت حوالي تتت حقتتتلاح تتت حيدتتت  حم يتتتأح تتتاح خ تتتظحالتتت حا  لتتت  حا    يتتت حال تتتاح
سي ستأح   ت يي ححواللت َحي ا حاصل حالت حي يتهحيواعاتأحا ا  ت حح31/12/2517ا  ك يحا   لحال ح

 .  واإلالص  حقعأحا   حخلل ا حملا  حا د ك 
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  رحا  تتت احا  كتتت يحا تتتضحا  ؤدتتت انحا  تتت ح دتتتي حم تتترحختتتلو حح احا دتتت ك ح و لنحالتتت ح ل يتتت 

 طتتو حالتت ح  تتلحنحاحا كتت  حو طتتوي حا اتت ا  حا يليتتل وحمحح ععتت ح تتاحعتت  كاح تتاحا خصتتواحقوتترح
ا ستتتيرنحا ر صتتت حاعدتتت طحا اختتتو حوا  طتتتوي حواحا كتتت  انحا يليتتتل .حك تتت ح ععتتت حاك دتتت ع ح  عتتت مح

   الوقت حضتلحا دت ك حوا    ولت حات  ا ا  ح ق  احا   اي  ح اح ع  حا ضحا لق وىحا لضت  ي حا
ا يليتتل حا  تت حس  تتنححا دتت ك حا طوي  تت حواي اتت حوستتلحصتتل حا خكتتاحاحا تتلا  حضتتلحا دتت ك حالتت ح
 ختتتلح تتت تحا لضتتت ي حمحح احا دتتت ك ح تتتاح دتتت حم تتترح وتتت حا خلتتت   حالتتت ح ل يتتت ح  رحا  تتت احا  كتتت يح

حا ر دحاا .
ح

حا  خ سا حوا   اي  ح...... ك فحححححح
ح8/3/2518ال حاحسكعل ي حح

ا  عواا:ح........................ححح


