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املستخلض

يسعى ىذا البحث الى تسميط الضوء عمى ما تضيفو الموجودات غير الممموسة مف قيمة مضافة إلى

الشركة وىذا يستدعي وقفة لبحثيا كونيا تجعؿ الشركة في موقؼ تنافسي جيد يحفز بقية الشركات عمى
اكتساب تمؾ الموجودات.

أف شركات كثيرة حققت ميزات تنافسية في األسواؽ ال بؿ حققت احتكارات زادت مف قيمتيا وجنت

أرباح غير عادية نتيجة تمؾ الموجودات األمر الذي يتطمب ضرورة قياسيا لمعرفة المدى الذي اسيمت في

نشؤ قيمة مضافة إلى قيمة الشركة مف ناحية ولجعؿ عرض القوائـ المالية ذا مصداقية أكثر ،وقد تطرؽ عدد

غير قميؿ مف الكتاب في األوساط العممية واألكاديمية بجيود بحثية إليجاد مقاييس مرجعية لتمؾ الموجودات.
وتوصؿ البحث إلى عدد مف االستنتاجات منيا- :

.1أف الموجودات غير الممموسة نحتاج الى وقت لبنائيا ومف الصعوبة تقميدىا مف قبؿ المنافسيف ،مما تشكؿ
مصدر قوة لتكويف ميزة تنافسية.

.2أف عممية قياس االصوؿ غير ال ممموسة تندرج تحت أسموب القياس المشتقة الذي بموجبو تتحدد قيـ
القياسات بطريقة غير مباشرة مبنية عمى نماذج رياضية ألنيا ليست مجرد حدث اقتصادي تأريخي يعتمد

المحاسب في قياسو عمى أساليب بسيطة مف النوع المباشرة.

أما أىـ ما توصؿ إليو البحث مف توصيات فيي كاآلتي- :

.3ينبغي تصنيؼ الموجودات غير الممموسة بحسب تطبيقات االعماؿ وكما ورد بالبحث اذ نرى اف ذلؾ يساعد

عمى تحديد اي نوع مف تمؾ الموجودات يضيؼ قيمة لموحدة االقتصادية.

.4ينبغي المجوء الى نموذج رسممة السوؽ او نموذج العائد عمى االصوؿ كطريقة غير مباشرة لقياس
الموجودات غير الممموسة ألنيا ال تبتعد كثي ار عف القواعد المحاسبية فضالً عف اقتصارىا عمى القياس النقدي

فييا.

املظطلحاخ الشئيسيح للثحث /القيمة المضافة لمشركة -الموجودات الغير ممموسة -القياس المشتؽ.

*البحث مستؿ مف اطروحة دكتوراه
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املدقذهح

مازاؿ موضوع قياس الموجودات غير الممموسة يالقي اىتماماً كبي ارً مف قبؿ المحاسبيف إلدراكيـ بأنيا

تضيؼ قيمة الى الشركات ومصد ارً حاسماً لنشؤ الثروات االقتصادية وأبرزىا تمؾ المثبتة عمى أساس المعرفة
المتمثمة باألصوؿ المنضوية تحت عناويف رأس الماؿ الييكمي والبشري والزبائني .

أف شركات كثيرة حققت ميزات تنافسية في األسواؽ ال بؿ حققت احتكارات زادت مف قيمتيا وجنت

أرباحاً غير عادية نتيجة ىذه بعض تمؾ الموجودات الحاسمة األمر الذي يتطمب ضرورة قياسيا لمعرفة المدى

الذي ا سيمتو في نشؤ قيمة مضافة الى قيمة الشركة مف ناحية ولجعؿ عرض القوائـ المالية ذا مصداقية

أكثر ،وقد تطرؽ عدد غير قميؿ مف الكتاب في األوساط العممية واألكاديمية الى جيود بحثية إليجاد مقاييس

مرجعية لتمؾ الموجودات ويأتي ىذا البحث اسياماً بحثياً لتسميط الضوء عمى ما تضيفو تمؾ الموجودات مف

قيمة مضافة الى الشركة تستدعي وقفو لبحثيا كونيا تجعؿ الشركة في موقؼ تنافسي جيد يحفز بقية
الشركات الكتساب الموجودات غير الممموسة .

هشكلح الثحث

اف التسابؽ المحموـ في السوؽ بيف الشركات وحصوؿ البعض منيا عمى ميزات تنافسية دوف األخرى

وجعميا مكتسب احتكار سوقي المتالكيا موجودات غير ممموسة أضافت قيمة الى قيـ تمؾ الشركات ،ومف ىذا

المنطمؽ تمثؿ تمؾ الموجود مورداً لمشركة لو منافع مستقبمية ينبغي مراقبتيا مف قبؿ الشركة ولكوف تمؾ
الموجودات ليس ليا وجود مادي فمف الصعوبة بإمكاف أف يتـ قياسيا وفؽ المقاييس التقميدية المحاسبية

ومف ىنا تتمحور مشكمة البحث بالتساؤالت اآلتية:

ىؿ الموجودات غير الممموسة الحاسمة تضيؼ قيمة لمشركة ليا ميزة تنافسية.
ىؿ يمكف قياس القيمة المضافة لمشركة مف تمؾ الموجودات.

أهويح الثحث

أف الموجودات غير الممموسة متجسدة برأس الماؿ الفكري التنظيمي والزبائف والحقوؽ الفكرية

واألساس التكنولوجي والعقال ني وقد ميزت العديد مف الشركات عف أخرياتيا بإضافة قيمة تسيـ في تحقيؽ
ميزة تنافسية ليا ،األمر الذي يتطمب إمكانية قياس تمؾ القيمة.
ىدؼ البحث:

تسميط الضوء عمى بعض الموجودات غير الممموسة الحاسمة.
اختيار قياس مالئـ لتمؾ الموجودات وطرائؽ قياسيا.
إمكانية تقويـ تأثير ذلؾ القياس محاسبياً.

فشضيح الثحث

إف وجود موجودات غير الممموسة الحاسمة يعظـ قيمة الشركة مف خالؿ انعكاس قياس تمؾ

الموجودات عمى مكانتيا التنافسية في السوؽ.
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حمتىياخ الثحث

المبحث األوؿ :محددات القياس المحاسبي وفرص مواجيتيا.

المبحث الثاني :دور الموجودات غير الممموسة بإضافة قيمة لمشركة.
المبحث الثالث :الجانب الميداني

المبحث الرابع :االستنتاجات والتوصيات

ً

املثحث االول /حمذداخ الدقياس احملاسثي وفشص هىاجهته

أوال الدقياس احملاسثي هفهىم وآليح قياسه
لقد تعددت التعاريؼ لمقياس المحاسبي مف باحث آلخر ولقد تـ تعريؼ القياس المحاسبي كما يأتي:
بناء لقواعد طبيعية يتـ
 "-1يتمثؿ القياس بشكؿ عاـ في قرف األعداد باألشياء لمتعبير عف خواصيا وذلؾ ً
اكتشافيا إما بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة " (مطر ) 33 :1993،

 -2ولكف أكثر التعريفات تحديدا لعممية القياس المحاسبي فيو الصادر في تقرير جمعية المحاسبيف األمريكية
( ) A.A.Aوورد فيو ما يأتي:
( ال يتمثؿ القياس المحاسبي في قرف األعداد بأحداث الوحدة االقتصادية الماضية والجارية والمستقبمية وذلؾ
بناء لمالحظات ماضية أو جارية وبموجب قواعد محددة ) .
ً
آليح الدقياس احملاسثي

إف تعدد األ غراض التي تستخدـ فييا مخرجات القياس أدى إلى تفاوت وجيات نظر المحاسبيف ،بشأف مدى
مراحؿ عممية القياس المحاسبية وينبغي أف تشمؿ خطوات القياس المحاسبي تشغيؿ ىذه القياسات بغض
النظر عف كونيا تاريخية أو مستقبمية ويمكف عمى أساس ذلؾ تحديد آلية القياس المحاسبي كما يأتي :
اقتصاديا ،ومف ثـ يتـ تسجيؿ الواقعة في مستند
ً
 -1يجري القياس لحظة حدوث الواقعة لتحديد قيمة الواقعة
أوؿ ،ففي ىذه المرحمة يتـ القياس لكؿ حدث اقتصادي عمى حدا ،مثؿ عممية بيع آلة يتـ تسجيؿ العممية في
فاتورة.
 -2يجري القياس في مرحمة التمخيص أو الترحيؿ .حيث يتـ قياس مجموعة األحداث االقتصادية ذات الطبيعة
الواحدة ،فالقياس ىنا ينصب عمى مجموعة أحداث وليس عمى حدث بمفرده ،مثؿ عممية البيع التي سجمت
سابقا في فاتورة يتـ جمعيا مع فواتير المبيعات ،وتسجؿ جميعا في حساب المبيعات ومف ثـ يستخرج رصيد
حساب المبيعات.
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 -3يجري القياس في مرحمة التشغيؿ (إعداد المعمومات) ،في ىذه المرحمة يتـ قياس نتائج األحداث
االقتصادية وليس األحداث االقتصادية بذاتيا سواء أكانت مفردة أـ مجتمعة ،ىذه النتائج تعكس مف خالؿ
القوائـ المالية ،كقائمة الدخؿ التي تستخدـ لتقديـ معمومات عف نتائج األحداث االقتصادية عمى أعماؿ
المشروع .وكذلؾ قائمة المركز المالي التي تعكس المركز المالي لممشروع وتأثير نتائج األحداث االقتصادية
عميو ( .حناف)298 :2333 ،
تتعدد أنواع القياس المحاسبي بتعدد أدوات القياس المستخدمة ،والمحاسبة تستخدـ أدوات مختمفة
منيا :وحدات القياس الطبيعية :كالمتر ،او طف ،او كغـ ،فضال عف إلى وحدات القياس الزمني كالساعة،
اليوـ ،الشير ،ومف ثـ يستخدـ النقد كوحدة قياس يتـ استخداـ نسب ومؤشرات ومعامالت وبذلؾ فإف القياس
المحاسبي يتفرع إلى عدة أنواع-:
أدواخ الدقياس احملاسثي
 -1القياس الكمي  :وىو الذي تستخدـ فيو وحدات القياس الطبيعية كالمتر والطف والكغـ لمتعبير عف بعض
األحداث ،يستخدـ ىذا القياس باألخص في محاسبة التكاليؼ كأف تقاس كمية المواد المشتراة بالكيمو غراـ
وعدد الوحدات المنتجة ،ومحاسبة الموارد البشرية بعدد األفراد المتدربيف في منشأة ما.
 -2القياس الزمني  :يتـ استخداـ وحدات القياس الزمني مثؿ :يوـ ،شير ،ساعة ،كأداة لمقياس المحاسبي
وتستخدـ باألخص في محاسبة التكاليؼ كأف تحتسب الزمف الفعمي الضائع الذي يتـ قياسو باألياـ .وأيضا
يستخدـ القياس الزمني في المحاسبة التحميمية التي تقوـ باستخراج النسب المالية مثؿ نسب معدؿ فترة
االئتماف ومعدؿ فترة التخزيف والتي تقاس أيضا باألياـ.
يعد النقد الوسيمة األساسية لقياس قيمة
 -3القياس النقدي :إذ يتـ قياس األحداث االقتصادية بالنقد إذ ّ

الممتمكات والعالقات االقتصادية األخرى وينبغي التمييز ىنا بيف مصطمحيف وىما القياس النقدي والقياس

القيم ي فالقياس النقدي يعبر عف التكمفة التاريخية ألصوؿ وخصوـ المشروع ،أما القياس القيمي فيو استخداـ
أرقاـ قياسية لمتعبير عف قيـ النقد الحالية بإعداد القوائـ المالية ولتحقيؽ ما يعرؼ بالتكمفة االستبدالية.
 -4المؤشرات والنسب المالية  :ويتـ استخداـ ا لمؤشرات والنسب والمعامالت كأداة لقياس األحداث
االقتصادية وتستخدـ باألخص في المحاسبة التحميمية كأف تستخرج نسب معدؿ دوراف األصوؿ ومعدؿ دوراف
رأس الماؿ العامؿ ،أو نسبة التداوؿ ونسب أخرى (.يوحنا ) 69 : 2333 ،

ششوط الدقياس احملاسثي
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ينبغي أف تتوفر شروط معينة عند إجراء عممية القياس المحاسبي وىي كما يأتي:
 -1املىضىعيح
ينبغي أف تكوف المعمومات والبيانات المحاسبية دقيقة وذلؾ مف أجؿ تحقيؽ قياس موضوعي دقيؽ ،وىذا ما
يؤيده أصحاب اتجاه التكمفة التاريخية الذي يمثؿ الدليؿ الموضوعي عندىـ في المستندات ،إال أنو بمرور
الزمف تتالشى موضوعية تمؾ المستندات ومف ثـ فإف القياس المحاسبي في ىذه الحالة تنتفي فيو صفة الموضوعية.

 -2تىحيذ أسس الدقياس
ومف خاللو ينبغي أف تتصؼ الوحدة المراد قياسيا بعدـ تغير محتواىا الكمي عمى مدار عممية القياس نفسيا
وأف ال يتغير محتواىا بيف عممية قياس وأخرى  (.مطر ) 117، 1996 ،
تىحيذ الدقياس احملاسثي
إف التوحيد المحاسبي يكوف عمى ثالثة مستويات مختمفة ىي :
 -1هستىي املثادئ
إف التوحيد في ىذا المستوى يعتمد عمى األسس والمبادئ المحاسبية والمعايير األساسية التي يمكف االىتداء
بيا عند تطبيؽ األسس والمبادئ التي يتـ توحيدىا ،إف التوحيد عمى المستوى األوؿ ال يترتب عميو أية مشاكؿ
إذ أف األسس والمبادئ المحاسبية التقميدية مقبولة مف الجميع ،بؿ سيؤدي إلى القضاء عمى التناقضات
القائمة بيف ىذه األسس والمبادئ كما أنو قد يؤدي إلى البحث في إمكانية تطويرىا إلى األفضؿ في ظؿ
التطورات االقتصادية واالجتماعية.
 -2هستىي الدقىاعذ
ويشمؿ التوحيد مستوى المبادئ والقواعد واإلجراءات والوسائؿ المحاسبية ،فإف التوحيد عمى مستوى القواعد
يعد أكثر شموال عف التوحيد عمى مستوى المبادئ ويتطمب ما يأتي :
أ  -حصر القواعد واإلجراءات واألساليب المحاسبية المستخدمة فعال والتي يمكف استخداميا لتحقيؽ أىداؼ
المحاسبة.

ب  -االختيار مف بيف ىذه القواعد واإلجراءات واألساليب األفضؿ منيا مع مقتضيات المبادئ الموضوعة.
ج -حذر استخداـ القواعد واإلجراءات واألساليب البديمة؛ فمثال يوجد العديد مف القواعد التي يمكف استخداميا
بصدد تقويـ المخزوف ومف أىميا :طريقة متوسط مستوى التكمفة ،وطريقة المتوسط المتحرؾ لمتكمفة ،وطريقة
الوارد أخي ار صادر أوال وطريقة الوارد أوال صادر أوال ً ،وطريقة المخزوف األساسي وىي الطريقة السابقة.
 -3تىحيذ النظن
يشمؿ التوحيد في ىذا المستوى النظاـ المحاسبي بأسره ،وبما يقوـ عميو مف أسس ومبادئ وقواعد
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ووسائؿ واجراءات ،كما يمتد التوحيد إلى النتائج المحاسبية والقوائـ المالية وقد يمتد إلى طريقة تصميـ
وتنظيـ المجموعة الدفترية ذاتيا ،كما قد يشمؿ التوحيد عمى ىذا المستوى إمكانية توحيد نظـ واألسس
والمبادئ التي تقوـ عمييا (.مرعي ) 228: 1988 ،
هدقياس أداء الىحذاخ االقتظاديح
تقييـ أساس االستحقاؽ كمقياس ألداء الوحدة االقتصادية مف وجية نظر السوؽ المالي  ،وىذا يقود
إلى قياس دور المستحقات التي ىي جزء اساسى مف اى نظاـ محاسبي في قياس أداء الوحدة االقتصادية .
وفى ىذا الصدد فاف ىناؾ وجيتي نظر مختمفتيف بخصوص دور أساس االستحقاؽ المحاسبي في تقديـ
مقياس أفضؿ مف األساس النقدي في عكس األداء الفعمي لموحدة االقتصادية  ،ذلؾ أف وجية النظر األولى
ترى أف اإلجراءات المحاسبية المتمثمة بأساس االستحقاؽ المحاسبي تجعؿ رقـ صافى الربح المحاسبي مؤش ار
لو مصداقية اكبر مف صافى التغير النقدي لمتعبير عف أداء الوحدة االقتصادية & ،Watts, 1986; 66(.
)Zimmerman
في حيف أف وجية النظر المضادة ترى أف سيطرة اإلدارة عمى جزء مف المستحقات المحاسبية تجعؿ
مف الممكف استخداـ ىذه السيطرة في التالعب باألرباح بحيث يكوف اليدؼ ىو خدمة أىداؼ اإلدارة  ،وىذا
يودى إلى أف اإلجراءات المحاسبية المتمثمة بالتسويات والخاضعة لسيطرة اإلدارة تؤدى إلى تقميؿ جودة األرباح
بدال مف زيادتيا  ،أي أف دور المستحقات المحاسبية ىو دور سمبي ومتحيز.
( )Paul Griffin, 1996; 85
أساس الدقياس -
أ -يتن قياس املظشوفاخ علً أساسني هوا -
 -1أساس القيمة التاريخية.
 -2أساس القيمة الجارية .
( )1أساس الدقيوح التاسخييح -
يتـ قياس المصروفات عمى وفؽ التكمفة التاريخية (تكمفة اقتناء األصؿ) أو مقدار االلتزاـ الذي نشأ خالؿ
الفترة ،ويثير ىذا األساس مشكالت عدة أىميا -:
أف سعر التبادؿ المتفؽ عميو لمسمع والخدمات قد يتـ سداده في تاريخ الحؽ لتاريخ االقتناء مما يثير مشكمة
احتساب القيمة الحالية.
أف سعر التبادؿ ال يعد مقياساً مناسباً لمقيـ الحقيقية لمسمع والخدمات المستنفذة مما يترتب عميو مقابمة
خاطئة لإليرادات بالمصروفات.
جمل العلوم االقتصادي واإلداري
اجمللد ( )32العدد ( )58لسش 3128

424

حتديات القياس احملاسيب للموجودات غري امللموس لشوو
قيم إضافي للورك وسبل مواجهتها
ومف ثـ فإف ىذا النموذج يتجاىؿ بشكؿ عاـ تغيرات القيـ بسبب إرتفاع أو انخفاض األسعار.
( )2أساس الدقيوح اجلاسيح -
يتـ قياس المصروفات عمى وفؽ القيمة الجارية عمى أساس التكمفة االستبدالية لعوامؿ اإلنتاج
المستنفذة وىي تكمفة االستبداؿ إلعادة الشراء أو التصنيع أو عمى وفؽ القيمة البيعية ليا خالؿ الفترة الحالية.

يؤدي تطبيؽ ىذا األساس إلى اإلفصاح عف نتائج النشاط الجاري بصورة منفصمة عف نتائج نشاط
المضاربة (تغير القيمة أثناء حيازة األصؿ) والتي تعرؼ بمكاسب الحيازة المحققة (وىو عبارة عف الفرؽ بيف
التكمفة التاريخية والقيمة الجارية لعوامؿ اإلنتاج المستنفذة).
وأما الفرؽ الخاص بيف األصوؿ غير المستنفذة (ينتظر االستفادة منيا مستقبالً) فيي التي تمثؿ مكاسب
الحيازة غير المحققة.
ب -حتذيذ وقياس اإليشاد
يتـ تحديد وقياس اإليراد مف خالؿ وجيتي نظر -:
 -1وجية نظر شاممة (يدخؿ ضمف اإليرادات العائد مف انتاج السمع والخدمات والعائد مف أنشطة أخرى فرعية
وغير متكررة)
 -2وجية نظر محددة وىي تميز بيف اإليرادات والمكاسب عمى أساس أف المكاسب تمثؿ عائد نشاط غير
متكرر ال ترتبط باليدؼ الرئيسي لموحدة االقتصادية.
فيما يتعمؽ بالقياس فإف القاعدة العامة ىي توفر دليؿ موضوعي عمى زيادة القيمة والتي تنتج عف
العمميات التبادلية ،أي بمعنى أف يكوف عمى أساس قيمة الزيادة في األصوؿ أو النقص في الخصوـ نتيجة
بيع السمع وتأدية الخدمات ،أما بالنسبة لمعمميات اآلجمة فإذا كانت فترة االئتماف طويمة نسبياً فإف يتعيف في
ىذه الحالة إيجاد القيمة الحالية المتوقع تحصيميا في تاريخ االستحقاؽ ومف ثـ فإف أي خصومات نقدية أو
أي ديوف معدومة ينبغي معالجتيا عمى أساس أنيا تخفيض لإليراد وال تعتبر ضمف عناصر المصروفات ألنيا
ليست خدمات مستنفذة في سبيؿ تحقيؽ اإليرادات
أ -إذا كانت عمميات التبادؿ غير نقدية (تبادؿ عيني) فيتـ قياس اإليراد عمى أساس القيمة العادلة لألصؿ
الذي حصمت عميو الوحدة االقتصادية أو األصؿ الذي قدمتو الوحدة االقتصادية في عممية نشؤ اإليراد.
ب -إف ما يمثؿ مكاسب أو ما يمثؿ إيرادات يختمؼ مف وحدة ألخرى عمى وفؽ االختالؼ طبيعة النشاط
واختالؼ الظروؼ المحيطة.
جػ  -ومف أمثمة المكاسب التي تنتج عف عمميات تبادلية ىي عممية بيع األصوؿ ،أما المكاسب التي تنتج عف
عمميات تمويمية فيي كما في حالة اإلعانات والغرامات ،كما قد تنشأ المكاسب بسبب حيازة األصوؿ والخصوـ
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الناتجة عف التغيرات في األسعار أو تغيرات أسعار الصرؼ.
() https://www.iugaza.edu.ps/ashaheen/files
وتجدر اإلشارة الى أف عممية القياس عرضت مف قبؿ لجنة معايير المحاسبة الدولية ضمف إطار
وعرض القوائـ المالية المعتمد مف قبميا بأنو عممية تحديد القيـ النقدية لمعناصر التي يعترؼ بيا في القوائـ
المالية وتظير بيا في الميزانية العمومية وقائمة الدخؿ( .مطر وآخروف)99 :1996 ،
وطالما اف اعداد تمؾ القائمتيف مف مسؤولية المحاسب والتي تظير الموجودات غير الممموسة
ضمف الميزانية فالمحاسب ىنا يكوف مسؤوؿ عف قياس تمؾ الموجودات غير الممموسة.
وىناؾ بعض التحديات التي تواجو قياس الموجودات الغير ممموسة منيا:
 -1عدـ قدرة األساليب التقميدية المحاسبية والتي يعتمد عمى قياس األصوؿ الممموسة مف واقع السجالت
التأريخية لمشركات أو المنظمات عمى قياس األصوؿ غير الممموسة.
 -2إف أساليب القياس المحاسبي تركز عمى الحقائؽ المادية المثبتة في السجالت والتي يفتقد الى بيانات
حوؿ االصوؿ غير الممموسة األمر الذي ال يمكف قياسيا بموجب ذلؾ .
-3أف قياس االصوؿ غير الممموسة يمثؿ أحد الفرص التي مف خاللو قد يتمكف مستخدمي القوائـ المالية مف
معرفة اإلستراتيجيات المستقبمية لموحدة اإلقتصادية والتي تساعدىـ عمى إتخاذ الق اررات الرشيدة والتي تقؼ
أساليب القياس المحاسبي عاجزة عمى تحقيقيا.
ولمواجية تمؾ التحديات سيتـ فيما يأتي بحث اىـ اساليب القياس المحاسبي والتي مف الممكف تحديدىا بوجو
عاـ بثالثة أنواع ألساليب القياس المتبعة في عممية القياس وىي:
أساليب قياس أساسية أو مباشرة .
أساليب قياس مشتقة أو غير المباشرة .
أساليب قياس تحكمية .
( )I bid,pp; 731 – 743
أ-أسالية الدقياس األساسيح أو املثاششج
بموجب ىذا األسموب يمكف قياس الخاصية محؿ القياس مباشرة دوف الحاجة الى عممية إحتساب مف
خالؿ وجود عالقة رياضية بيف الخواص محؿ القياس.
ويذكر مطر أف عممية الثبوت المحاسبي مف أوسع المجاالت إستخداماً ألساليب القياس األساسية أو
المباشرة ،إذ بدوف الحاجة الى إستخداـ األرقاـ يكف إستخداـ الخاصية المتخذة أساساً لمتبويب كمقياس
جمل العلوم االقتصادي واإلداري
اجمللد ( )32العدد ( )58لسش 3128

434

حتديات القياس احملاسيب للموجودات غري امللموس لشوو
قيم إضافي للورك وسبل مواجهتها
بموجبو يبوب الحدث اإلقتصادي محؿ التبويب في الفئة أو المجموعة التي ينتمي الييا وفؽ تمؾ الخاصية كأف
يبوب أصؿ في فئة أصوؿ الثابتة أو مصروفاً في فئة المصروفات المتغيرة عمى(.مطر)125: 2334 ،
ب -أسالية الدقياس املشتدقح أو غري املثاششج
يقوؿ مطر عندما يتعذر عمى المحاسب قياس قيمة الحدث اإلقتصادي محؿ القياس بطريقة مباشرة،
حينئذ البد مف قياس قيمة ىذا الحدث بطريقة غير مباشرة.
وقد إزداد إعتماد المحاسب عمى األساليب غير المباشرة أو المشتقة في القياس بعد تزايد أىمية عممية
تشغيؿ البيانات المحاسبية ،ألف عممية تشغيؿ البيانات بمدخالتيا ومخرجاتيا تعتمد الى حد كبير عمى عممية
التحميؿ التي اليمكف إنجازىا بدوف عممية اإلحتساب والتي ىي بمثابة األساس الذي تقوـ عميو أساليب القياس
المشتقة غير المباشرة ،وال يمكف لعممية قياس غير مباشرة أف تنفذ دوف أف تكوف مسبوقة بعممية قياس
مباشرة.
ج -أسالية الدقياس التحكويح
في مجاؿ وصفو ليذا النوع مف القياس يقوؿ ( )jiri Iتكوف أساليب القياس تحكمية في الظروؼ االتية :
 إذا لـ توجد قواعد منطقية ( )Logical Rulesتتحكـ في خطوات تنفيذ عممية القياس ،وبذلؾ ال تتوفرالمبررات المنطقية التي يمكف اإلعتماد عمييا في إثبات أف الرقـ حصيمة القياس ،يمثؿ فعالً القيمة الفعمية
لمخاصية كؿ القياس .
 وترتيباً عمى ما سبؽ تزداد الفرص إلحتماؿ ظيور خالؼ حوؿ نتائج عممية القياس بيف األشخاصالقائميف بيذه العممية طالما لـ تتوفر ليـ المعايير الموضوعية لمحكـ في ىذا الخالؼ.
() A.A.A,OP,Cit:22
ويؤكد مطر بأنو تندرج معظـ أساليب القياس المحاسبية تحت ىذا النوع مف أساليب القياس ،فمثالً في
قياس قيمة أصؿ معيف مف أصوؿ المشروع توجد أماـ المحاسب بدائؿ مختمفة لقياس ىذه القيمة يؤدي كؿ
منيا الى نتيجة تختمؼ عف النتائج المحققة بالبدائؿ األخرى ،واختيار أي بديؿ منيا يخضع في الغالب
إلجتيادات شخصية أو تحكمية مف قبؿ المحاسب  (.مصدر سابؽ ) 127:
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وتأسيساً لما جاء آنفاً يرى الباحثاف أف عممية قياس االصوؿ غير الممموسة تندرج تحت أسموب
القياس المشتقة الذي بموجبو تتحدد قيـ القياسات بطريقة غير مباشرة مبنية عمى نماذج رياضية ألنيا ليست
مجرد حدث إقتصادي تأريخي يعتمد المحاسب في قياسو عمى أساليب بسيطة مف النوع المباشرة إضافة الى
ذلؾ مف المحتمؿ دخوؿ عمميات قياس تحكمية الى جانب القياسات المشتقة في تحديد تمؾ االصوؿ مف خالؿ
إختيار البديؿ مف بدائؿ النماذج الرياضية التي تحدد ذلؾ الربح.
المبحث الثاني
دور الموجودات غير الممموسة بإضافة قيمة لمشركة
قبؿ استعراض أىـ تصنيفات الموجودات غير الممموسة مف الضروري بمكاف أف يتـ التعرؼ عمى تمؾ
الموجودات ومف وجية نظر أىـ ُكتاب المحاسبة وبحسب الجدوؿ اآلتي :
الجدوؿ (  ) 1جدوؿ تعاريؼ رأس الماؿ الفكري
اٌزؼشَف
رسظًُ اٌّىاسد غُش اٌٍّّىسخ ورذفمبرهب

اٌىبرت
Bontis

ِظذس ٌألطىي غُش اٌٍّّىسخ (اٌخفُخ) اٌزٍ فٍ وثُش ِٓ األزُبْ ال
رظهش فٍ اٌُّضأُخ اٌؼّىُِخ

Edvinsson

Harrison and
Sullivan
.et al Roos

Stewart
Brooking

اٌّؼشفخ اٌزٍ َّىٓ رسىٍَهب إًٌ أسثبذ
ِدّىع اٌّؼشفخ ِٓ أػضبء اٌششوبد و اٌزشخّخ اٌؼٍُّخ ٌهزٖ اٌّؼشفخ ِثً اٌؼالِبد
اٌزدبسَخ و ثشاءاد االخزشاع واٌؼالِبد اٌزدبسَخ.
اٌّىاد اٌفىشَخ  -اٌّؼشفخ واٌّؼٍىِبد ،اٌٍّىُخ اٌفىشَخ ،واٌخجشح  -اٌزٍ َّىٓ
وضؼهب واسزخذاِهب ٌٕشؤ اٌثشوح.
اٌفشق ثُٓ اٌمُّخ اٌذفزشَخ وشخض ِب ػًٍ اسزؼذاد ٌذفغ ثّٕهب.

) (Bontis,Edvinsson,Harrison & Sullivan,Roos et al،.Stewart،Brooking
(( R.K.Mishra,S.J, 2009; 10

وتجدر اإلشارة كذلؾ الى أف جابر صنؼ تمػؾ الموجػودات الػى أربعػة أصػناؼ إعتمػاداً عمػى وجيػات نظػر أخػرى
لكتاب وباحثيف آخريف الى محاسبية وادارية وتسويقية ومالية عمى وفؽ الشكؿ اآلتي :
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الشكؿ ( ) 1
وجيات نظر مختمفة لتصنيؼ األصوؿ غير الممموسة
ٍِّىسبد رمٍُذَخ ( ِثً اٌشهشح واٌؼالِخ اٌزدبسَخ وثشاءح االخزشاع )

ِسبسجُخ
أػجبء ِؤخٍخ ( ِثً اإلػالْ واٌجسث واٌزطىَش ورىبٌُف اٌزذسَت )
األطىي اٌّزؼٍمخ ثبٌّسزخذَ ( ورشًّ اٌّؼشفخ واٌمبثٍُبد  ،اٌخجشح  ،اٌزؼٍُُ  ،اإلثذاع وإٌشؤ،
خظبئض أخشي ِثً اٌمُبدح )

إداسَخ

األطىي اٌّزؼٍمخ ثظبزت اٌّظٍسخ اٌخبسخٍ ( ورشًّ اٌؼاللخ ِغ اٌؼّالء وأطسبة اٌّظبٌر
اِخشَٓ  ،اٌؼمىد واإلرفبلُبد ِغ أطسبة اٌّظبٌر  ،طىسح اٌششوخ واٌؼالِخ اٌزدبسَخ )
األطىي اٌّزؼٍمخ ثبٌهُىً اٌذاخٍٍ ( ورشًّ اٌزىٕىٌىخُب ٔ ،ظُ اٌّؼٍىِبد ،لىاػذ اٌجُبٔبد ،اٌّؼبٌدبد
،اٌثمبفخ ،واٌمُُ  ،اٌفٍسفخ اإلداسح ،ثشاءح اإلخزشاع وزمىق إٌشش واٌخظبئض غُش اٌّبدَخ األخشي )

وخهبد
إٌظش

ِب َظٕغ اٌمُّخ ( ورشًّ اإلػالْ  ،رطىَش إٌّزح  ،اٌزؼضَضاد اٌزسىَمُخ األخشي )
أطىي اٌزسىَك ( ورشًّ اٌؼالِخ أو اٌّبسوخ واإلسُ اٌزدبسٌ ٔ ،ظُ اٌّؼٍىِبد )

رسىَمُخ

ِب َُظهش اٌمُّخ ( ِثً سّؼخ اٌششوخ وطىسرهب )
رشاثظ أطىي اٌزسىَك فُّب ثُٕهب ( اٌُّضح اٌزٕبفسُخ )
سأسّبي اإلثذاع ( اٌجسث واٌزطىَش )
سأط اٌّبي اٌهُىٍٍ ( وَشًّ سأط اٌّبي اٌّؼشفٍ  ،األطىي اٌّؼشفُخ  ،اٌزشاثظ اٌزٕظٍُّ واٌّشؤخ ،
ِهبساد ووالء اٌؼبٍُِٓ )

ِبٌُخ

اٌؼمىد اٌّؼذح ٌٍزٕفُز ( ورشًّ رشاخُض اٌزشغًُ  ،اٌىوبالد ،اإلػالَ ورشاخُض إٌشش األخشي ،
اإلٔزبج اٌضساػٍ وغُش اٌضساػٍ إٌّظُ ػًٍ شىً زظخ ِسذدح ،quotaاإلٌزضاِبد اٌجُئُخ ،
اٌّشزمبد .
سأط اٌّبي اٌسىق ( وَشًّ اٌّبسوخ أو اٌؼالِخ واإلسُ اٌزدبسٌ )
اٌشهشح

(جابر) 43 : 2313،
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ويرى الباحثاف أف التصنيؼ الذي ساقو Jhunjhunwala Dr.Shital & R.K.Mishra .Dr
ينسجـ مع توجيات البحث والذي يمثؿ خميط مف الوجيات النظر المختمفة نستطيع مف خاللو إنتقاء أىـ عناصر
تمؾ الموجودات التي تمثؿ أدوات رئيسة تضيؼ قيمة لموحدة االقتصادية وكما مدرج في المخطط االتي:

الشكؿ (  ) 2تصنيؼ الموجودات غير الممموسة
رظُٕف اٌّىخىداد غُش اٌٍّّىسخ

ثىاسطخ
اٌزسذَذ

ثىاسطخ رطجُمبد
األػّبي

قابلة
للتعيين

غُش لبثٍخ
ٌٍزؼُُٓ

سأط اٌّبي
اٌهُىٍٍ

أخرى

شهشح
اٌّسً

اٌخبسخٍ

اٌٍّىُخ اٌفىشَخ
أسبط اٌزىٕىٌىخٍ

أسبط اٌفٍٕ

ثسست طشَمخ اٌسظىي
( وست)

سأط اٌّبي
اٌجششٌ

اٌذاخٍٍ

سأط اٌّبي
اٌؼالئمٍ

سأط اٌّبي اٌزٕظٍُّ

سىق اٌّىخىداد

سأط اٌّبي اٌّؼٍىِبد

سأط اٌّبي اٌضثىْ

ثىاسطخ إِزذاد اٌؼّش
اإلٔزبخٍ

رطىَش
داخٍُب

ِسذود

إٔذِبج
األػّبي

غُش ِسذود
ِب ال ٔهبَخ

دِح
األػّبي
األخشي

ثىاسطخ ػٍُّبد
ششاء ِٕفظٍخ

آخشوْ

المصدر) R.K.Mishra,S.J,2009:11 ( :

ثىاسطخ رجبدي
اٌجضبئغ

ثىاسطخ ِٕسخ
اٌسىىُِخ
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وتوضػػػح المعػػػايير الدوليػػػة واألمريكيػػػة التصػػػنيفات الػػػواردة فػػػي الشػػػكؿ السػػػابؽ بحسػػػب مػػػا أورده كػػػؿ مػػػػف
( ) R.K,P; 12وكاآلتي :

 -1تىاسطح طشيدقح احلظىل
أ) الموجػػػودات غيػػػر الممموسػػػة التػػػي يػػػتـ الحصػػػوؿ عمييػػػا إمػػػا كػػػأفراد أو كمجموعػػػة خػػػالؿ دمػػػج األعمػػػاؿ
(معيار المحاسبة المالية  ،141المعيار المحاسبي الدولي رقـ )26AS ،38
ب) الموجػػودات غيػػر الممموسػػة التػػي يػػتـ الحصػػوؿ عمييػػا إمػػا بشػػكؿ فػػردي أو بشػػكؿ مجموعػػة بػػدوف دمػػج
األعماؿ ( ) 26AS ، 38AS ، 142FAS
 -1عف طريؽ شراء بصورة منفصمة
 -2عف طريؽ تبادؿ السمع
 -3عف طريؽ منحة الحكومة
ج) الموجودات غير الممموسة التي يتـ إنشاؤىا داخميا أو تطويرىا( .معيار المحاسبة المالية رقـ  ،142معيػار
المحاسبة الدولي رقـ  .) 26AS ،38ىذه ىي نفسيا نشؤ أصوؿ .
 -2تىاسطح العوش اإلنتاجي
أ) العمر ألجؿ غير مسمى :ال يوجد حد معيف إلى الفترة التي مف المتوقع أف تولد تدفقات نقدية صافية
لمكياف األصوؿ.
ب) العمر محدود :فترة محدودة لفائدة الكياف) 38IAS( .
 -3عن طشيق حتذيذ ( )22AS ، 33IAS
أ) يمكػػف تحديػػدىا :تمػػؾ التػػي يمكػػف أف تكػػوف منفصػػمة ومحػػددة وبيعيػػا بشػػكؿ فػػردي .مثػػؿ :ب ػراءات االخت ػراع
والعالمات التجارية
ب) اليمكػػػف تحديػػػدىا :البنػػػود التػػػي ال يمكػػػف أف تتحقػػػؽ بشػػػكؿ فػػػردي ،مثػػػؿ الشػػػيرة والسػػػمعة والء العمػػػالء.
 -4هن خالل تطثيدقاخ األعوال
عمػػى أسػػاس التطبيػػؽ فػػي المنظمػػات أو اسػػتخداميا ،والموجػػودات غيػػر ممموسػػة يمكػػف أف تصػػنؼ إلػػى
الشػػيرة ،رأس المػػاؿ البشػػري ،رأس المػػاؿ الييكمػػي ،الممكيػػة الفكريػػة ( :)IVSCالقانونيػػة ،التنظيميػػة أو القػػائـ
عمى العقد ( ، )141FASأساس الفني (، )141FASعمى أساس التكنولوجيا وآخروف.
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رأس الماؿ الييكمػي يمكػف تصػنيفيا الػى مزيػد مػف رأس المػاؿ الداخميػة والخارجيػة .يتضػمف رأس المػاؿ
الداخمية المعمومات ورأس الماؿ التنظيمي ورأس الماؿ الخارجي يغطي العالقة رأس الماؿ مػع العمػالء والسػوؽ
الموجودات .
ويػػرى الباحثػػاف أف أفضػػؿ تصػػنيؼ مػػف التصػػنيفات المػػذكورة آنف ػاً مالئػػـ لمبحػػث ىػػو التصػػنيؼ الرابػػع
(مف خال ؿ تطبيقات األعمػاؿ) لمػا يتضػمنو مػف أنػواع عديػدة مػف الموجػودات غيػر الممموسػة والتػي قسػـ منيػا
يعمؿ عمى تكويف قيمة مضافة لموحدة االقتصادية وفيما يأتي وصؼ لمموجودات غيػر الممموسػة والتػي سػاقيا
 ) Jhunjhunwala Shital & R.K.Mishra, 2339، :14( . R.Kوبحسب الجدوؿ اآلتي :
الجدوؿ (  ) 2الموجودات غير الممموسة تصنؼ عمى أساس تطبيؽ األعماؿ
انواع الموجودات غير ممموسة
شهشح اٌّسً
سأط اٌّبي اٌجششٌ
سأط اٌّبي ِؼشفٍ
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مكوناتيا

سّؼخ واإلدسان واٌزظىس
اٌّهبساد واٌّىاهت وِؼشفخ اٌّىظفُٓ
اٌّذسثُٓ ،دوافغ وردّغ اٌمىي اٌؼبٍِخ
اٌىزت وِىزجبد األفالَ
ٍِفبد ِزؼٍمخ ثبٌّشاخغ و اٌظسف
رمُٕبد وخظىطُخ اٌّىزجخ
رمُٕخ اٌّسزٕذاد اٌزٍ رسزىٌ اٌّالزظبد اٌّخزجشَخ
لىاػذ اٌجُبٔبد اٌُذوَخ
دًٌُ اإلخشاءاد
دًٌُ اٌزذسَت
وثبئك ربسَخُخ
سدالد اٌّؼبٌدبد اٌطجُخ واٌّخططبد
طجغ اٌزظبُُِ واٌشسىِبد ،واٌشسىَ اٌجُبُٔخ
إٌّبرج
لٕىاد اٌّؼٍىِبد وإٌظُ
ٔضاهخ اٌّؼٍىِبد

434

حتديات القياس احملاسيب للموجودات غري امللموس لشوو
قيم إضافي للورك وسبل مواجهتها
سأط اٌّبي اٌهُىٍٍ
(أشىبي اٌهىَخ و شخظُخ ِٕظّخ)

سأط اٌّبي اٌؼالئمٍ
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اٌثمبفخ
اٌشخظُخ واٌّؼزمذ واٌمُُ
اٌمُبدح
رٕظُُ االسزشارُدُخ
فشَك اٌؼًّ
سضب اٌّىظفُٓ
اٌهُىً اٌزٕظٍُّ
ّٔبرج األػّبي أو اٌزظبُُِ
اٌؼٍُّبد واإلخشاءاد
لذساد اٌزٕسُك
لذساد االثزىبس
لذساد اٌزشغًُ
لذساد االسزثّبس
لذساد اٌزؼٍُ
اٌمذسح ػًٍ اخززاة وثمبء وإٌزضاَ اٌىفىئُٓ ِٓ إٌبط
وفبءح ولذسح أداء اٌّىظفُٓ
لذساد طٕغ اٌمشاس
االسزدبثخ ٌٍزغُُش
سشػخ رسذَذ وثٕبء اٌفشص
اٌخجشح اٌزٕظُُّخ
إٌفىر اٌسُبسٍ
رؼبوْ
اٌشجىبد
اٌؼاللخ اٌجُُٕخ ٌٍّىظف
ػاللخ اٌّدهض (اٌّىسد )
اٌؼاللخ ِغ اٌششوبء ،وإٌّظُّٓ واٌّظبسف واٌّؤسسبد
اٌّبٌُخ
ووبالد اٌزظُٕف االئزّبٍٔ
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طٍخ اٌضثىْ

طٍخ اٌزسىَك
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اٌضثىْ ولبئّخ اٌضثىْ ) اٌىوًُ (
أِش أو طٍت اٌضثىْ
ػمىد اٌضثبئٓ
ػاللخ اٌضثىْ
والء اٌضثىْ
اٌزأُِٓ ولبئّخ اإلٔزهبء
لىائُ اإلدخبي ( اٌزسدًُ )
لىائُ االشزشان
ٍِفبد اٌّؼٍىِبد  -االئزّبْ
سدالد اٌىطفخ اٌطجُخ
األسّبء اٌزدبسَخ
اٌؼالِبد اٌزدبسَخ واألسّبء اٌزدبسَخ
ػالِبد اٌخذِخ واٌؼالِبد اٌدّؼُخ وػالِبد اٌزظذَك
غالف اٌظسُفخ
اإلٔزشٔذ
اٌّطجىػبد وػٕبوَٓ إٌشش
ارفبلبد ػذَ إٌّبفسخ
ٔظُ اٌزسىَك
شجىبد اٌزىصَغ
زمىق اٌزىصَغ
ِسبزخ اٌزدضئخ
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اٌٍّىُخ اٌفىشَخ (اٌمبٔىُٔخ
واٌزٕظُُّخ أو أسبط اٌؼمذ)

أسبط اٌزىٕىٌىخٍ

ارفبلبد اٌزشخُض
إرفبلبد اٌىالء
إرفبلُبد اٌّسبهُّٓ
إرفبلبد اٌزىلف
ارفبلبد اٌزأخُش
إرفبلبد اٌجُغ واٌششاء
إرفبلبد اإلػالْ و اٌجٕبء واٌخذِبد ورمذَُ اٌخذِبد
ارفبلُبد ِٕر االِزُبصاد
إرفبلبد اٌّىسد واٌزدهُض
اٌّشبسَغ اٌّشزشوخ واالرفبلبد اٌزؼبؤُخ و اٌزىٕىٌىخُب و
ارفبلبد اٌّشبسوخ
رظبسَر ثّب فٍ رٌه رشاخُض اٌجٕبء
ثشاءاد االخزشاع ورطجُمبد ثشاءاد االخزشاع
زمىق اٌزأٌُف وإٌشش
زمىق اٌزشغًُ واٌجث
زمىق اٌزُّٕخ
اسزخذاَ زمىق ِثً اٌهجىط ،وفزسبد اٌّطبس ،واٌسفش ،طشق
زمىق السزخذاَ اٌّىاسد اٌطجُؼُخ ِثً األساضٍ واٌهىاء
واٌُّبٖ،
اٌّؼبدْ ،ولطغ األخشبة
اٌسمىق اٌجُئُخ
ػمىد اإلداسح
ػمىد اٌؼًّ
ػٕىاْ إٌجبربد
رّىًَ أو رأخُش اٌّفضً
اٌمشوع و أِٓ اٌّسبفع
زمىق اٌخُبساد ،اٌضّبٔبد وإٌّر
زمىق اٌزّبط
ثشاءح اخزشاع اٌزىٕىٌىخُب
اٌزىٕىٌىخُب غُش ِشخظخ
خجشح
ثشاِح اٌىّجُىرش
لىاػذ اٌجُبٔبد اٌّسىسجخ
اٌؼٍُّبد واٌظُغ اٌسشَخ
اٌدزة اٌهٕذسٍ

()،Jhunjhunwala Dr.Shital & R.K. Mishra 2339 :14
وتأسيساً لما جاء انفا يسعى الباحثاف الى توصيؿ فكرة مفادىا أف العوامؿ المؤثرة بقدر أو بآخر في
اضافة قيمة لموحدة االقتصادية تتـ مف خالؿ الموجودات غير الممموسة ذات الصمة بكؿ عامؿ والتي ليا
عالقة بحجـ ونوعية نشاط الوحدة .
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أف األصوؿ غير الممموسة تسيـ في زيادة قيمة الوحدة اإلقتصادية مف خالؿ زيادة اسعار اسيميا في
البورصة حيث يؤكد  Levأف الموجودات غير الممموسة تكوف قيمة إذا إستجابت لممقاييس االتية:
( )Lev, 2001; 27
 ينبغي اف تضيؼ قيمة لمزبائف . ينبغي أف تعطي قوة التنافسية . ينبغي أف توفر إحتماالت لممستقبؿ . ينبغي أف تكوف مستدامة لعدة سنوات .أف توليد القيمة الناتجة عف اإللتزاـ بالمقاييس المذكورة انفا تقع ايضا كنتيجة لزيادة اسعار المنتجات
فضالً عف تعزيز اإليرادات وىذه األمور تزيد مف قيمة الوحدة االقتصادية.
أف الباحثاف يؤيداف ما ذىب اليو  R.Kمف أف الموجودات غير الممموسة نحتاج الى وقت لبنائيا ومف
الصعوبة تقميدىا مف قبؿ المنافسيف ،مما تشكؿ مصدر قوة لتكويف ميزة تنافسية مستدامة ولمذيف ييتموف
بابتكار القيمة لموحدة االقتصادية فضالً إنيا تحتاج الى استثمارات ضخمة ودائمة (فرأس الماؿ الفكري
والخبرات المتراكمة ،وامكانيات وخبرات العامميف في الوحدة االقتصادية تمثؿ نتائج االستثمار في الكوادر،
التدريب ،التعريؼ ،االتصاالت))Jhunjhunwala Shital & R.K.Mishra ،2444،30 ( .

إف الميزة األساسية لمموجودات غير الممموسة تمثؿ موارد غير نادرة عميو تكوف غطاس لمقيمة (أي
إنيا تسيـ في تكويف قيمة دوف إستخداـ الموارد النادرة أثناء اإلستخداـ المتكرر ليا ودوف أف تظير في المشيد) .

أف الموجودات غير الممموسة تمثؿ موجودات غير تنافسية بينما الموجودات المادية تتنافس إلستخداـ
محدد وتعد موجودات نادرة  ،فمثالً  ،األمواؿ التي تستخدـ لنشاط واحد ال يمكف أف تستخدـ لنشاط آخر
وبالوقت نفسو لذا فأنيا تممؾ كمفة الفرصة البديمة لكي ال تستخدـ لخيار تالي أفضؿ .
()Gene 1994; 31

وعمى ىذا النسؽ فالقاطرة المخصصة لمسفر مف دليي الى كمكتا اليمكف في الوقت السفر نفسو عمى
طريؽ دليي – مومباي  ،عميو الموجودات المالية والمادية تكوف نادرة لكف بخالؼ ذلؾ فإف نظاـ حماية
السكؾ اليندية تستطيع بالوقت نفسو خدمة عدد غير محدد مف الزبائف عميو فأف الموجودات غير الممموسة
التكوف نادرة وال متنافسة في طبيعتيا) Jhunjhunwala Shital & R.K.Mishra 34:p،2444،( .

تتميز عوائد الموجودات غير الممموسة باالتجاه نحو االرتفاع فالمعرفة مثالً تتراكـ مع بناء كؿ فكرة
لكف عمى العكس نرى أف الماكنة تضمحؿ وينبغي استبداليا ،مف األنشطة التي تمثؿ موجودات غير ممموسة
ىي التكنولوجية التي تكتسب حتى لو كانت صغيرة ،ممكف أف تقود الى سرعة التوسع والييمنة عمى السوؽ،
والمستخدميف الذيف يختاروف تكنولوجيا يتوقعوف التفوؽ .
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أف الموجودات غير الممموسة غالباً ال تكوف قيمة بنفسيا بؿ تحتاج الى إندماج مع موجودات أخرى
تكوف قيمة عندما تكوف ذات عالقة مع موجودات أخرى فما الفائدة مف إستثمار في تطوير
متممة أي إنيا َ

المنتج إذا لـ يروج عند البيع .

مما جاء انفا يمكف القوؿ أف األنشطة التي تولد الموجودات غير الممموسة تؤدي بشكؿ عاـ الى نتائج
ممموسة تتجسد بالعوامؿ المؤثرة في نشوء ظاىرة اإلحتكار عمى أف تتميز تمؾ الموجودات غير الممموسة
تكوف قيمة لموحدة اإلقتصادية :
بالخصائص اآلتية لكي َ

 أف تتوفر فبيا بعض المقاييس والتي ذكرىا  Levانفا .
 صعوبة تقميدىا مف قبؿ المنافسيف .
 اإلستخداـ أو التطبيؽ المتكرر وال تقمؿ مف الموارد النادرة .
 تكوف غير تنافسية إلستخداـ محدد ( تستخدـ في أكثر مف نشاط بالوقت نفسو ) .
 عوائد الموجودات غير الممموسة تتجو نحو الصعود .
تكوف قيمة تحتاج الى االندماج مع موجودات أخرى .
 لكي َ

ويؤيد الباحثاف ما ذىب اليو جابر أف األصوؿ الغير ممموسة تشكؿ الجزء األكبر مف قيمة الشركة كذلؾ

فإف إدراؾ مفيوـ عوامؿ النجاح غير الممموسة مف قبميـ (المحاسبيف) يعد عمى درجة مف األىمية لموصوؿ
الى قياس يمثؿ األداء الصحيح لمشركة ( .جابر) 43 : 2313 ،
منارج قياس املىجىداخ غري امللوىسح
توجد نماذج عديدة لمداخؿ القياس لمموجودات غير الممموسة وبنظر الباحثيف يمثؿ المدخؿ الذي
إقترحو  Sveibyنقالً عف جابر مف المداخؿ الموضوعية وكاآلتي :
( ) Sveiby , 2001; 163مف ( جابر ) 76: 2313،
 نماذج رأس الماؿ المعرفي المباشرة  :بموجب ىذه النماذج تحدد مكونات األصوؿ غير الممموسة أوالً
ومف ثـ تثمف لتقدير قيمتيا النقدية  ،ومف األمثمة عمى ىذه النماذج طريقة بروكر التكنولوجي ( Brooking,
 ، )1996وطريقة االستشياد ببراءات االختراع الموزونة (Bontis, ( ) Citation-weighted patents
. ) 1996

 نماذج رسممة السوؽ  :الفرؽ بيف القيمة السوقية المرسممة لمشركة وحقوؽ المساىميف يحسب كقيمة
لألصوؿ غير الممموسة  ،ومف أمثمة ىذه النماذج نسبة القيمة السوقية الى الدفترية وأنموذج ( Q Tobin's
).
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 نماذج العائد عمى األصوؿ  :تتضمف ىذه المجموعة نماذج قياس مالية مختمفة والتي تعتمد العالقة بيف
األصوؿ غير الممموسة والربحية  ،ومف أمثمتيا أنموذج القيمة االقتصادية المضافة ( ، )Stewart, 1995
وكذلؾ أنموذج الالممموسات المحسوبة لذات الكتاب عاـ  ، 2331وأنموذج تحديد كمفة المورد البشري
(.)johanson, 1999

تقيـ
 نماذج بطاقات األداء :بموجبيا تحدد عناصر أو مكونات األصوؿ غير الممموسة أوالً ومف ثـ َ

بإستعماؿ مقاييس غير مالية رئيسة ،ومف أمثمتيا أنموذج (Edvinsson, ( )Skandia Navigator
 )Malone & 1997وأنموذج لوحة أداء سمسمة القيمة ( )Lev, 2002وأنموذج بطاقة األداء المتوازف
()Norton & Kaplan, 1996

نرى مف النماذج السابقة ميزات متفاوتة ،فبالنسبة لمنموذج األوؿ ال يمكف تعميمو عمى جميع أنواع
الموجودات غير ممموسة أما الثاني والثالث ذات التقييـ النقدي تكوف مفيدة في حالة إكتساب األصوؿ غير
الممموسة وامكانية التقييـ ضمف سوؽ األوراؽ المالية " وىي جيدة في حالة المقارنة بيف الشركات ضمف
الصناعة ال واحدة وتستطيع تمؾ النماذج مف التقييـ المالي الجيد لتمؾ الموجودات ،وتجدر اإلشارة ىنا الى أف
النموذجيف بنيت عمى وفؽ القواعد المحاسبية المثبتة وىي سيمة التعامؿ مع المحاسبيف.
اف النموذجيف المنوه عنيما يتعامالف بالقياس النقدي حصرياً ،فضال عف قياس نموذج  ROAالذي
يكوف فقط عمى مستوى الوحدة االقتصادية ،ويرى الباحثاف اف ذلؾ يفي بالغرض ضمف مديات ىذا البحث دوف
الحاجة لالكتراث بالمستويات اإلدارية األدنى.
أما بالنس بة لمنموذج األخير مف القياس فيمكف أف يصور الوحدة اإلقتصادية بمواصفات تفسيرية
وتوضيحية عوضاً عف المقاييس المالية وممكف تطبيقو بأي مستوى لموحدة اإلقتصادية  ،ومف ميزات تطبيقو
سرعة وأكثر دقة فيما ال تحتاج القياس ضمف الشروط المالية  ،ويعاب عمى النموذج أنو يعتمد عمى الكالـ
وممكف تعديؿ القياس لكؿ وحدة إقتصادية وألي غرض والمقارنة بيف الوحدات جداً صعبة .
وىذا النموذج ليس باليسير اذ تتـ الموافقة عميو مف قبؿ المجتمع والمديريف والسيما الذي يروف كؿ
شيء مف منظور مالي بحت فضال عف أف ىذا المدخؿ يولد بحار مف البيانات والتي تكوف صعبة مف ناحية
تحميميا وايصاليا ) R.K.Mishra,S.J, 2009; 49 ( .
مما جاء أعاله يرى الباحث أف النموذجيف الثاني والثالث لقياس الموجودات الغير ممموسة أفضؿ أف
تبحث ألغراض البحث خصوصاً وانياال تبتعد كثي ار عف القواعد المحاسبية فضالً عف اقتصارىا عمى القياس
النقدي فييا .
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وبموجب أنموذج (  ) CIVيتـ التوصؿ الى القيمة لمموجودات الغير ممموسة وحسبما جاء بو
ستيوارت ( ) Stewart, 1997; 26وعمى ضوءىا سيتـ اشتقاؽ القيمة اإلضافية لمموجودات الغير ممموسة
الحاسمة والتي تضاؼ الى قيمة الوحدة اإلقتصادية ليتسنى تحديد ما يأتي :
 يتـ إحتساب متوسط األرباح السنوية قبؿ الضريبة لمشركة ولمدة  3سنوات .
 يتـ إحتساب متوسط قيمة األصوؿ الممموسة لمفترة نفسيا .
 يتـ إستخراج العائد عمى األصوؿ (  ) ROAوكاآلتي :
 = ROAمتوسط األرباح قبؿ الضريبة ÷ متوسط قيمة األصوؿ الممموسة
 مقارنة العائد عمى األصوؿ الممموسة لمشركة المعنية (  ) ROAمع العائد عمى األصوؿ لمخدمات في
سوؽ العراؽ لالوراؽ المالية ،واذا كاف (  ) ROAلمشركة أكبر مف (  ) ROAلمخدمات ننتقؿ الى الخطوة
الالحقة .
 يتـ إستخراج الزيادة في العائد وكاآلتي :
الزيادة في العائد( القيمة المضافة لمشركة) = األرباح قبؿ الضريبة – ( معدؿ العائد عمى األصوؿ لمخدمات
× قيمة األصوؿ الممموسة لمشركة ) .

املثحث الثالث/اجلانة امليذاني
ألجؿ اثبات أو نفي فرضية البحث تـ إختيار شركات الياتؼ النقاؿ لمتطبيؽ الميداني حيث نرى إنيا
تمتمؾ موجودات غير ممموسة تؤثر بشكؿ او بأخر عمى قيمة الوحدة االقتصادية مما يوفر ليا ميزة تنافسية
قوية في السوؽ.
لذا سيتـ التطبيؽ في شركة زيف وشركة االتصاالت السعودية مف أجؿ تطبيؽ أكبر قدر مف المتغيرات المتعمقة
بالموجودات غير الممموسة لمشركتيف واستنادا الى القوائـ المالية لعاـ . 2312

ششكح صين لإلتظاالخ
نثزج عن الششكح
تقدـ زيف خدمات االتصاالت المتنقمة في العراؽ منذ ديسمبر  ، 2333وبعد حصوليا عمى ترخيص
مدتو  15عاما في أغسطس  ، 2337استحوذت زيف عمى شبكة شركة عراقنا ،لتصبح بذلؾ أكبر مشغؿ
لخدمات االتصاالت المتنقمة في العراؽ ،وبناء عمى ذلؾ رفعت مجموعة زيف نسبة ممكيتيا مف  % 33إلى
 % 71.67في  2338فأصبحت لدييا حصة األغمبية .وانطالقا مف كونيا تتصدر سوؽ االتصاالت المتنقمة
في العراؽ ،أنيت زيف العاـ  2313بحصة سوقية بمغت نسبتيا .% 55
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وذلؾ في أعقاب زيادة صافية في عدد العمالء بمغت  389ألؼ عميؿ خالؿ النصؼ الثاني مف العاـ
 2313مما رفع قاعدة عمالئيا إلى أكثر مف  12مميوف عميؿ ،وىو ما يمثؿ  % 32مف إجمالي قاعدة
عمالء المجموعة مف  2533إلى  7533منفذ ،فضال عف تطوير منتجات « زيف » وقد ارتبط ىذا النمو
القوي في قاعدة العمالء بازدياد أعداد منافذ البيع التابعة ؿ  e-Goاالستحواذ وكذلؾ إطالؽ خدمات بيانات
جديدة ذات قيمة مضافة ،بما في ذلؾ خدمة  99.6%في نياية العاـ « زيف » وتييمف شريحة عمالء الدفع
المسبؽ عمى السوؽ المحمية حيث بمغت نسبة قاعدة عمالء الدفع المسبؽ الخاصة ب  ، 2313ولـ تنخفض
نسبة عمالء الدفع المسبؽ تحت مستوى  % 99عمى مدى السنوات الثالث الماضية.
وبالنظر إلى أف شريحة عمالء الدفع المسبؽ الخاصة بشركة زيف في العراؽ أسيمت بما نسبتو أكثر
مف  % 95مف اجمالي ايراداتيا ،فإف شريحة عمالء الدفع اآلجؿ شيدت زيادة سنوية كبيرة بمغت نسبتيا 43
 %مقارنة بعاـ  ، 2339وىو ما أسيـ بنحو  %2مف إجمالي اإلي اردات المعمف عنيا.
وفػي وقػت سػابؽ مػف العػاـ  ، 2313أعمنػت الحكومػة العراقيػة اعتزاميػا مػنح رخصػة وطنيػة رابعػة فػي
خطػػوة وصػػفتيا أنيػػا بغػػرض تشػػجيع المزيػػد مػػف المنافسػػة وىػػو األمػػر الػػذي قػػد دفػػع  Korektel،الػػى تحريػػر
السوؽ ،ومف المرجح أف تصبح المنافسة أكثر شراسة في ظؿ امكانية االستحواذ عمى حصة أغمبية فػي شػركة
وىػػو المتوسػػط الػػذي بم ػ  11دوالر أمريكػػي لعػػاـ  )ARPU(، 2313يشػػكؿ تيديػػدا عمػػى مسػػتويات متوسػػط
العائد لكػؿ مسػتخدـ  .العػراؽ  1.5مميػار دوالر أمريكػي حتػى نيايػة عػاـ  ، 2313عمػى أسػاس سػنوي بنسػبة
 ،% 12في حيف ارتفعت األرباح قبؿ وقد بمغت إيرادات شركة زيف بنسبة  %7بالمقارنة مػع الفتػرة نفسػيا مػف
العاـ  2339لتبم  715مميوف دوالر أمريكي.
ونذكر حصة زيف العراؽ في مجموعة شركة زيف لعاـ  2312حيث أف زبائف شركة زيف العراؽ تمثؿ
نسبة  %31وايراداتيا  %36مف مجموعة شركات زيف  ،أما حصتيا في السوؽ العراقية بمغت نسبة %53
بينما بمغت حصة شركات آسيا سيؿ وكورؾ  %38و %9عمى التوالي .
بعد الرجوع الى التقارير المالية لمجموعة شركة زيف لإلتصاالت تبيف أنيا تتمثؿ بالترخيص الممنوح
لمشركة األساسي إف لـ تكف وحيدة وتجدر اإلشارة اف الباحثيف لـ يتمكنا مف رصد ذلؾ المبم لشركة زيف
العراؽ مف كشوفاتيا المالية وذلؾ لعدـ إدراج ىذه الشركة ضمف سوؽ العراؽ لألوراؽ المالية وعميو إقتضت
الضرورة المجوء الى التقرير المالي السنوي لألعواـ  2312 ، 2311 ، 2313لمجموعة شركة زيف
لإلتصاالت وكذلؾ الى بعض التقارير المنشورة والتي تخص شركة زيف ألخذ بعض البيانات الالزمة .
سيتـ إشتقاؽ القيمة اإلضافية لمموجودات غير الممموسة الحاسمة وىنا تمثؿ رسوـ الترخيص عمى وفؽ ما
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يأتي:
أ -إحتساب متوسط األرباح السنوية لشركة زيف العراؽ قبؿ الضريبة لمدة  3سنوات 2313، 2311، 2312
وكاآلتي :
= ( 134،663 =3 ÷ )134،235+ 134،523 +138،265الؼ دينار كويتي
ب -إحتساب متوسط قيمة األصوؿ الممموسة لمشركة زيف العراؽ تـ عمى وفؽ اآللية اآلتية :
 -1إف نسبة الموجودات اإلجمالية لشركة زيف العراؽ الى إجمالي الموجودات لمجموعة شركات زيف لعاـ
= 2312

% 34.68 = 133 × 1,316,628
2,933,991

إف إجمالي الموجودات الممموسة لمجموعة الشركات لعاـ 2312
= إجمالي الموجودات – الموجودات غير الممموسة
 1،932،939 = 998,382 – 2،933،991الؼ دينار كويتي
إذاً إجمالي الموجودات الممموسة لشركة زيف العراؽ لعاـ 2312
=  673،333 = % 34.68 × 1،932،939الؼ دينار كويتي
 -2إف نسبة الموجودات اإلجمالية لشركة زيف العراؽ الى إجمالي الموجودات لمجموعة زيف لعاـ = 2311
% 28 = 133 × 926,832
3,287,234
إف إجمالي الموجودات الممموسة لمجموعة الشركات زيف لعاـ 2311
= إجمالي الموجودات – الموجودات غير الممموسة
=  2،331،143 = 1,256,394 –3،287،234الؼ دينار كويتي
إذاً إجمالي الموجودات الممموسة لشركة زيف العراؽ لعاـ 2311
= 568،719 = % 28 × 2،331،143الؼ دينار كويتي .
 -3إف نسبة الموجودات اإلجمالية لشركة زيف العراؽ الى إجمالي الموجودات لمجموعة زيف لعاـ = 2313
% 28.25 = 133 × 1,348,219
3,739,937
إجمالي الموجودات الممموسة لمجموعة الشركات زيف لعاـ 2313
= إجمالي الموجودات – الموجودات الغير ممموسة
= = 1,334,499 – 3،739،937
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إذاً إجمالي الموجودات الممموسة لشركة زيف العراؽ لعاـ 2313
= 679،536 = % 28.25 × 2،435،438الؼ دينار كويتي .
إذاً معدؿ الموجودات الممموسة لشركة زيف العراؽ لمسنوات الثالثة 2312، 2311، 2313
=  639528 = 679536 + 568719 + 673333الؼ دينار كويتي
3
إذاً معدؿ العائد عمى األصوؿ لعاـ  % 21 = 133 × 134663 = 2312وىو اعمى
639528
مف معدؿ العائد عمى االصوؿ لشركات القطاع الخدمي في العراؽ( راجع الممحؽ ) وعميو ننتقؿ الى الخطوة
الالحقة وبحسب انموذج ستيوارت .
 -4الزيادة في العائد( القيمة المضافة) = األرباح قبؿ الضريبة – ( معدؿ العائد عمى األصوؿ × قيمة
األصوؿ الممموسة لمشركة )
= )644،333 × % 4665 ( – 434،265
= 444،644 – 434،265
=  24،664اٌف دَٕبس وىَزٍ

ششكح اإلتظاالخ السعىديح
نثزج عن الششكح
شركة اإلتصاالت السعودية ىي شركة سعودية تقوـ بتوفير خدمات الخطوط األرضية ،الجواؿ،
واإلنترنت .تعمؿ شركة ا إلتصاالت السعودية مف خالؿ خمس وحدات أعماؿ وىي :وحدة الياتؼ التي تضـ
خدمات الخطوط األرضية ،بطاقات الياتؼ ،الخطوط العامة ،خدمات البطاقات المسبقة الدفع وخدمات قطاع
األعماؿ؛ وحدة الجواؿ ،وتوفر مجموعة مف خدمات الجواؿ التي تضـ كؿ مف جواؿ العائمة ،سوا ،خدمات
الرسائؿ ،خدمات قطاع األعماؿ وخدمات البيانات والتجواؿ؛ وحدة سعودي نت ،وتوفر خدمات االنترنت ،وحدة
خدمات شركة اإلتصاالت السعودية لتسديد الفواتير االلكترونية عبر اإلنترنت؛ ووحدة سعودي داتا لخدمة
حموؿ البيانات.
وىي المشغؿ األوؿ لخدمات االتصاالت في السعودية .تأسست الشركة بموجب قرار مجمس الوزراء رقـ
 171بتاريخ  9سبتمبر  ،2002والمرسوـ الممكي رقـ ـ 35/بتاريخ  21أبريؿ  ،1998كشركة مساىمة
سعودية طبقاً لقرار مجمس الوزراء رقـ  213وتاريخ  23أبريؿ  ،1998الذي اعتمد نظاـ الشركة األساسي.
سنة  2333أدرجت الشركة  %33مف أسيميا في البورصة السعودية في أكبر اكتتاب عرفتو األسواؽ
العربية .خصص  %23مف األسيـ المكتتبة لممواطنيف السعودييف بصفتيـ الشخصية وخصصت %5
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لممؤسسة العامة لمتأمينات االجتماعية و  %5أخرى لمصمحة معاشات التقاعد.
سنة  2334فقدت الشركة احتكارىا لخدمات الياتؼ المحموؿ بعد إسناد رخصة ثانية لشركة اتحاد
اتصاالت .في أبريؿ  2007انتيى احتكارىا لخدمات الياتؼ الثابت بعد فوز تحالؼ تقوده شركة بتمكو
البحرينية بالرخصة الثانية التي طرحتيا الحكومة ،وأيضاً لمشركة بطاقة مسبقة الدفع وتسمى بػ سوا وىي
رائجة االنتشار في السعودية.
وتبعاً لذلؾ فقد تبنت الشركة برنامجاً طموحاً ييدؼ إلى تحويؿ أعماليا الحكومية لتصبح عمى وفؽ
االسس التجارية المتعارؼ عمييا ،حيث وضعت الشركة استراتيجيات واضحة تيتـ بإعادة ىيكمتيا الداخمية،
وتأىيؿ وتطوير موظفييا ،ومراجعة وتحسيف إجراءاتيا الداخمية ،ودراسة متطمبات واحتياجات عمالئيا ،مع
ضرورة االستمرار بالقياـ بواجبات الشركة ومسؤولياتيا الوطنية واالجتماعية.
وتعد "االتصاالت السعودية" الشركة الوطنية الرائدة في تقديـ خدمات االتصاالت المتكاممة في المممكة
العربية السعودية ،حيث تعمؿ الشركة ،وبشكؿ مستمر عمى االستجابة لمتطمبات السوؽ ،ومواكبة المستجدات
والتطورات التقنية في مجاؿ االتصاالت ،وتمبية احتياجات عمالئيا ،واضعة نصب أعينيا أف ذلؾ ىو الطريؽ
الذي مف خاللو ترسخ الشركة مكانتيا وىويتيا ،والسيما في ظؿ عالـ متغير يتعاظـ فيو دور االتصاالت
واستخداماتيا.
ش ّكؿ مشتركو خدمات الجواؿ حوالي  %81مف اجمالي مشتركي االتصاالت السعودية يحققوف لمشركة
نسبة  %73مف اجمالي ايراداتيا وذلؾ كما في نياية عاـ  .2337حيث بم عدد مشتركي الخدمة 17.3
مميوف مشترؾ في نياية العاـ  .2337شكمت في ذلؾ الوقت نسبة  %61مف اجمالي مستخدمي الياتؼ
الجواؿ في المممكة العربية السعودية.
كما يشكؿ مشتركي خدمات الياتؼ الثابت حوالي  %19مف اجمالي المشتركيف في خدمات الشركة
يحققوف لمشركة نسبة  %27مف ايراداتيا كما في نياية عاـ .2337
قامت شركة االتصاالت السعودية بالتوسع خارج حدود دولة المقر وذلؾ باالستحواذ عمى نسبة %25
مف مجموعة أكسيس  -ماليزيا -والعاممة في مجاؿ االتصاالت بقيمة بمغت  3.34مميار دوالر .والتي بدورىا
تدير عدد مف شبكات الياتؼ الجواؿ في كؿ مف ماليزيا واندونيسيا واليند .وشممت االتفاقية أيضا االستحواذ
عمى نسبة 51%مف شركة نتارندو بي تي أحد الشركات التابعة لممجموعة والحاصمة عمى رخصة الياتؼ
الجواؿ في اندونيسيا .كما حصمت شركة االتصاالت السعودية عمى 26%مف رخصة الياتؼ الجواؿ الثالثة في
الكويت بقيمة وصمت 924.6مميوف دوالر أمريكي.
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كما نجحت الشركة في االستحواذ عمى نسبة

35%مف حصص المساىميف في شركة اوجيو

لالتصاالت ومقرىا اإلمارات العربية المتحدة وذلؾ في بداية عاـ 2008.في صفقة بمغت قيمتيا 2.85مميار
دوالر أمريكي.
المجوء الى طريقة نسبة القيمة السوقية الى الدفترية  Market-to-Book ratioحيث يوضح
 Zambonنقالً عف جابر ( جابر  ) 83 : 2313 ،بأنو مف الشائع التعبير عف قيمة األصوؿ غير الممموسة
بالفرؽ بيف القيمة السوقية والقيمة الدفترية لصافي أصوؿ الشركة (حقوؽ الممكية)  ،فالمستثمروف يعترفوف
بيذا الفرؽ المتزايد  ،والذي يشير الى أف ىناؾ شيئا ما لـ يتـ التحاسب عميو في الميزانية  ،وتجدر اإلشارة
الى وجود عدد مف المعوقات لعدـ تبني تمؾ الطريقة وأىميا برأي الباحث حسبما ساقو  Zambonونقالً عف
سعود (مصدر سابؽ  ) 81: ،ىو أف يبني ذلؾ األنموذج يعاني مف عدـ اال تساؽ في التوقيت بسبب إف
القيمة السوقية تحدد وتنقح كمما كانت ىناؾ حاجة لقياس األصوؿ غير الممموسة  ،بينما القيمة الدفترية
ثابتة وتحدث بشكؿ دوري فقط مف خالؿ طرح اإلندثارات .
ويؤيد الباحثاف ما ذىب اليو جابر بأف الرقـ المجرد لمفرؽ بيف القيمتيف ربما يكوف ذو فائدة قميمة لكف
ىذه الفائدة يمكف أف تعزز مف خالؿ النظر الى النسبة بيف القيمتيف إذ يكوف ىناؾ إمكانية لممقارنة بيف
الشركة والشركات المنافسة األخرى أو المقارنة مع معدؿ الفائدة أو المقارنة بيف السنوات لذات الشركة وعميو
فإف نسبة سعر السوؽ الى القيمة الدفترية لشركة االتصاالت السعودية لعاـ  2312يتحدد عمى وفؽ اآلتي:
القيمة السوقية = سعر السوؽ لمسيـ اإلعتيادي × عدد األسيـ المكتتب بيا  2333مميوف سيـ
=  43,5لاير ×  2,333مميوف سيـ
=  81,333,333ألؼ لاير
أما القيمة الدفترية (حؽ الممكية لمشركة) مف الميزانية فتبم لعاـ  ] 58,895,352 [ 2312الؼ لاير .
 81,333,333ألؼ لاير =  1,375وتمثؿ نسبة القيمة السوقية الى الدفترية
 58,895,352ألؼ لاير
ولإلستفادة مف ىذه النسبة لبياف القيمة المضافة لمشركة مف الموجودات غير الممموسة نتبع بعض
الخطوات بعد اإلستعانة مف بعض األرقاـ الواردة في التقارير المالية لمشركة نياية عاـ  2312كاآلتي :
 -1تحديد حصة الموجودات الغير ممموسة مف ىذه النسبة الى إجمالي الموجودات
 28,143,367 × 1,375ألؼ لاير = 3.328
 117,934,274ألؼ لاير
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 -2ناتج الخطوة (  ) 1يضرب في ربح الشركة قبؿ الضريبة لتحديد القيمة المضافة لمشركة مف الموجودات
غير الممموسة الشركة .
 3,321,953 = 9,213,271 × 3,328الؼ لاير
ويرى الباحثاف اف القيـ المضػافة لمشػركتيف الناتجػة عػف موجوداتيمػا غيػر الممموسػة قػد اسػيمت بشػكؿ فعػاؿ
بتعزيز مكانتيما السوقية وبيذا يمكف القوؿ اف فرضية البحث قد اثبتت .

املثحث الشاتع/االستنتاجاخ والتىطياخ
االستنتاجاخ
.1أف الموجودات غير الممموسة نحتاج الى وقت لبناءىا ومف الصعوبة تقميدىا مف قبؿ المنافسيف ،مما تشكؿ
مصدر قوة لتكويف ميزة تنافسية.

.2أف عممية قياس االصوؿ غير ال ممموسة تندرج تحت أسموب القياس المشتقة الذي بموجبو تتحدد قيـ
الق ياسات بطريقة غير مباشرة مبنية عمى نماذج رياضية ألنيا ليست مجرد حدث اقتصادي تأريخي يعتمد
المحاسب في قياسو عمى أساليب بسيطة مف النوع المباشرة.

.3اف القيمة المضافة التي اوجدتيا الموجودات غير الممموسة نسبة الى ارباح كؿ مف شركة زيف لمياتؼ
النقاؿ وشركة االتصاالت السعودية بمغت بحدود  %23و  %33عمى التوالي.

 .4إف تعدد األغراض التي تستخدـ فييا مخرجات القياس أدى إلى تفاوت وجيات نظر المحاسبيف ،بشأف مدى
مراحؿ عممية القياس المحاسبية.

.5فيما يتعمؽ بالقياس فإف القاعدة العامة ىي توفر دليؿ موضوعي عمى زيادة القيمة والتي تنتج عف

ال عمميات التبادلية ،أي بمعنى أف يكوف عمى أساس قيمة الزيادة في األصوؿ أو النقص في الخصوـ نتيجة
بيع السمع وتأدية الخدمات.

التىطياخ

.1ينبغي تصنيؼ الموجودات غير الممموسة بحسب تطبيقات االعماؿ وكما ورد بالبحث اذ نرى اف ذلؾ يساعد
في تحديد اي نوع مف تمؾ الموجودات يضيؼ قيمة لموحدة االقتصادية.

 .2ينبغي المجوء الى نموذج رسممة السوؽ او نموذج العائد عمى االصوؿ كطريقة غير مباشرة لقياس
الموجودات غير الممموسة ألنيا ال تبتعد كثي ار عف القواعد المحاسبية فضالً عف اقتصارىا عمى القياس النقدي

فييا.

.3لكي تضيؼ الموجودات غير الممموسة قيمة مضافة لموحدة االقتصادية ينبغي اف تتميز بعدـ تخفيضيا
لمموارد النادرة ( أي إنيا تسيـ في نشؤ قيمة دوف استخداـ الموارد النادرة أثناء االستخداـ المتكرر ليا) .

 .4ينبغي أف تشمؿ خطوات القياس المحاسبي تشغيؿ تعدد األغراض لمقياسات بغض النظر عف كونيا تاريخية
أو مستقبمية ويمكف عمى أساس ذلؾ تحديد آلية القياس المحاسبي.
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Abstract
This research seeks to shed light on what you add intangible assets of
benefit to the company and this antagonize pause for consideration because it
makes the company in a good competitive position stimulates the rest of the
companies to acquire those assets .
That many companies have achieved competitive advantages in the
market do not even achieved monopolies increased the value and reaped
extraordinary profits as a result of those assets which requires the need to be
measured to determine the extent to which contribution in the emergence of the
value added to the value of the company on the one hand and to make the
presentation of financial statements The more credibility, has touched Quite a
few authors in the scientific and academic research efforts to find benchmarks
for those assets .
The research found a number of conclusions, including :
1. Intangible assets that need time to build and difficult to imitate by
competitors، which is a source of strength for the formation of a competitive
advantage .
2. that the process of measuring the intangible assets fall under the measuring
technique by which the derivative is determined by the values of measurements
indirectly based on mathematical models because it is not just a historic
economic event depends accountant in measured on simple methods of the kind
of direct .
The key findings of the research recommendations are as follows:
1. should be classified as intangible assets and business applications as
mentioned research as we believe that it helps in determining what kind of assets
that add value to the economic unit .
2. should resort to model market capitalization model or return on assets as a
way to indirectly measure the intangible assets because it does not stray too far
from the accounting rules as well as limited to the measurement of cash.
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