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 الملخص:

 

فً  استخدامات فً ظل االلتصاد المعرفً كان سببه بروز تطورات رٌادٌة   إن حدوث الثورة المعرفٌة الهابلة 

التكنولوجٌا سواء فً مجال االتصاالت أو فً مجال تكنولوجٌا المعلومات للشركات الباحثة للرٌادٌة المحلٌة والعالمٌة ،  

البشري الخاص لمن  لذلن عملت  شركات األعمال بمختلف لطاعاتها  بتوجٌه استثماراتها نحو تطوٌر العنصر

ٌستخدمون تمنٌات الحوسبة السحابٌة الخاصة بهم  ,حٌث ٌحالون استثمار المورد الفكري لهم  و استثمار  ما لدٌهم من 

أفكار وإبداعات تثري منتجاتها وتضفً علٌها تحسٌنات تسمح لها بالمنافسة والسٌطرة المحلٌة والعالمٌة ، لذلن جاءت 

س المال الفكري على تطبٌمات الحوسبة السحابٌة فً الشركات المساهمة العامة مع تمدٌم هذة الدراسة لبٌان اثر را

 نموذج فكري ممترح داعما ألهمٌة هذا المورد المهم فً ظل هذا التطور التكنولوجً الفكري.  

 المفتاحٌة:راس المال الفكري,الحوسبة السحابٌة ,الشركات المساهمة العامة. الكلمات

 

abstract: 
The tremendous knowledge revolution in the knowledge economy was caused 
by the emergence of pioneering developments in the uses of technology, 
whether in telecommunications or in the field of information technology for 
companies seeking local and international leadership. Therefore, businesses in 
various sectors directed their investments towards developing the human 
element for those who use cloud computing technologies , Where they are 
referred to invest their intellectual resource and invest their ideas and 
innovations enrich their products and provide them with improvements to 
allow competition and control of local and global, so this study was to show 
the impact of the head For the intellectual money on the applications of cloud 



computing in public shareholding companies with the presentation of a 
proposed intellectual model and support the importance of this important 
resource in light of this intellectual technological development. 
Keywords: Intellectual Capital, Cloud Computing, Public Shareholding 

Companies. 

 

 

 

 

 الممدمة: 

ظهرر فرً السرنوات األخٌرررة تلٌرر ملحروظ فررً شرركات األعمرال عكسرره تزاٌرد االسرتثمار فررً مروارد لابمرة علررى 

النسبٌة  لالستثمار فً السرلع المادٌرة مثرل االسرتثمار فرً  األهمٌة أوالمعرفة، نتج عنه من خالل انكماش دور 

رأس المال المادي كالمكرابن والمرواد والطالرة... إلرز وتزاٌرد االسرتثمار فرً العوامرل مٌرر الملموسرة كرالموارد 

البشرٌة والبحث والتطوٌر، والتنمٌة التنظٌمٌة، والبرمجٌات، والتسروٌك والعاللرات، وٌبررهن هرذا التلٌرر علرى 

 Knowledge-basedمتزاٌرررد فرررً ظررراهرة ٌشرررار إلٌهرررا برررع ىااللتصررراد المرررابم علرررى المعرفرررة  نمرررو 

Economy. 

وخصوصرا ببرروز مفهروم الحوسربة    ]مٌرر المادٌرة wareSoftوٌشار إلى االستثمار فً هرذ  العوامرل ىالععرع

بأنرره اسررتثمار فررً موجررودات مٌررر ملموسررة.  وترردعى المرروارد والموجررودات المتولرردة عررن هررذ   السررحابٌة 

ب بررأس المرال الفكرري   Intellectual Capital (IC)(Broking, 1997, p. 12)االسرتثمارات أحٌانرا

لمابمرة وتواجه جمٌع المنظمات العاملة فً التصاد معرٌن، خاصرة منهرا تلرن التترً تسرتثمر بكثافرة فرً المروارد ا

على المعرفة ىمثل شركات البحث، والشركات المستخدمة للتمنٌة العالمٌة، والشركات ذات الكثافة االسرتثمارٌة 

البشرٌة ، استخدام تلن الموارد بصورة كفؤة، وتدلٌك االسرتثمارات، وإدارة عملٌرة اتنتراج المعتبررة، والتثبرت 

 ى اختالف أنواعهم.من النتابج واتفصاح عن الحمابك ألصحاب المصالح عل

وإذ تستمر التكنولوجٌا فً تحوٌل أمكنة العمل واألسواق، فمد أصبح رأس المال الفكري واحداب من بٌن 

التفاعرررل معهرررا بهررردف االسرررتمرار بتررروفٌر العمرررالء  اتدارة أهرررم المسرررابل األساسرررٌة التترررً ٌجرررب علرررى مهنرررة 

 ت النوعٌة الجٌدة والمٌمة المضافة.والمستخدمٌن ذوي النوعٌة المتفولة وبخدمات واستشارات ذا

 إن الشرركات الناجحررة هررً التترً تبرردا باسررتمرار، معتمردة علررى تمنٌررات جدٌردة ومهررارات ومعررارف مسررتخدمٌها

را تعتمرد علرى موجرودات مادٌرة ملموسرة مثرل المنشرئت والمكرابن، بوجود تمنٌات الحوسبة السحابٌة  ، أكثرر ممت

ب فررً البٌانررات المالٌررة، وتٌمنررت وصررارت المٌمررة ٌمكررن أن تتولررد عررن موجررود ات مٌررر ملموسررة ال تررنعكس دابمررا

 الشركات من أن هذ  جزء ال ٌتجزأ من التٌمن التام من أداء الشركات.

و  ٌتمٌز التصاد المعرفة باستثمارات ضخمة فرً كرلت مرن رأس المرال البشرري وتمنٌرة المعلومراتلذلن  

الدراسرة بٌران اثرر  هرذ لرذلن سرتحاول  .  لكرل شرركة  باحثرة عرن الرٌادٌرة العالمٌرة  تمنٌات الحوسبة السحابٌة

 راس المال الفكري على كفاءة تطبٌك تمنٌة الحوسبة السحابٌة 

 

مشكلة الدراسة: تحاول  الدراسة اتجابة على التساؤل الربٌسً  اآلتً: هل ٌوجد تصور واضح لدى الشركات  

 فٌها س المال الفكري على كفاءة تطبٌك الحوسبة السحابٌة اثر راالمساهمة العامة عن  

 أهداف الدراسة : تهدف  الدراسة إلى:

 زٌادة الَمعرفة لدى الشركات   المساهمة العامة عن مفهوم وأنواا راس المال الفكري . -1
 تحدٌد أنواا االبداا التمنً التكنولوجً الذي تحمك فً الشركات الصناعٌة . -2



فً الشركات  راس المال الفكري على كفاءة تطبٌك الحوسبة السحابٌة    بٌنعاللةىالثرتَحلٌل األ -3

 العامة المساهمة

 زٌادة الَمعرفة لدى الشركات   المساهمة العامة عن مفهوم  وتطبٌمات الحوسبة السحابٌة.  -4

 فرضٌات الدراسة:

 تتمحور بما ٌلً:الفرضٌة الربٌسة: بناء على التساؤل الربٌسً للدراسة فان فرضٌة الدراسة 

اثر راس المال الفكري على كفاءة تطبٌك المساهمة العامة عن  ال ٌوجد تصور واضح لدى الشركات 

 .فٌها الحوسبة السحابٌة 

 

 

 منهج الدراسة :

لموضوا  Analytical Descriptive Approachاعتمدت الدراسة على المنهج الوصفً التحلٌلً 

الدراسة، وهذا المنهج معمول به فً كثٌر من البحوث والدراسات ، خاصة تلن التً تتناول ظواهر اجتماعٌة 

، حٌث تم اتطالا على عدد من البحوث والدراسات المنشورة فً الدورٌات والمجالت العلمٌة المتخصصة ، 

ى  الجهود الدولٌة والعربٌة للمواجهة هذ  وكذلن المنشورة على شبكة االنترنت ، باتضافة إلى اتطالا عل

مع محاولة إعطاء نموذجا ممترحا ٌبٌن اثر الظاهرة ، وأخضعت للتحلٌل والمنالشة بما ٌخدم أهداف الدراسة ،

 .راس المال الفكري على كفاءة تطبٌمات الحوسبة السحابٌة 

 الدراسات السابمة:

  بعنوان تحسٌن أداء نظام المعلومات لمؤسسة باستخدام الحوسبة 2116دراسة طعععه، عمععععر مسععععان ى

 السحابٌة الهجٌنة الجمهععورٌة العععععربٌة السعععورٌة. 

سحابٌة هجٌن بشركة ما، وذلن من اجل تحسٌن أداء نظام حوسبة  إلى  التراح نظام الدراسة  هذ  تهدف

تم الدراسة مل به. كما ٌتٌح سهولة تطوٌر هذا النظام بمرور الولت. ولتحمٌك هدف المعلومات التً تع

استخدام إجرابٌات "األهم واألكثر استخدام "الممترحة لزٌادة  أداء النظام، وذلن من خالل تنظٌم نمل ونسز 

الممترح. وبعد ذلن البٌانات فً مراكز بٌانات السحابة  وتوفٌر األمان للمعلومات السحابٌة من خالل النظام 

تمت عملٌة الممارنة لسرعة استجابة لواعد السحابة الخاصة ممارن بسرعة استجابة السحابة العامة. ولد 

مٌزات نظام الحوسبة السحابٌة  الممترح وممارنته باألنظمة  السابمة. ولد تبٌن أن نظام الدراسة   تبٌن

اء أنظمة معلومات الشركات آخذٌن بالحسبان سرٌة الحوسبة السحابٌة الهجٌن ٌؤدي إلى زٌادة فعالٌة أد

 وخصوصٌة  البٌانات.

 . .  بعنوان العناصر والمكونات األساسٌة لرأس المال الفكري: دراسة تحلٌلٌة2115أبو سوٌرح ى
 

هدفت الدراسة إلى دراسة وتحلٌل عناصر رأس المال الفكري والتعرف على المكونات األساسٌة لرأس المال 

تبار  أحد أهم الموضوعات المعاصرة. واعتمد الباحث على المنهج التحلٌلً االستنتاجً لتحلٌل الفكري باع

األفكار واآلراء المطروحة والمتعلمة بمكونات وعناصر رأس المال الفكري ودراسة مدى توافر عناصر رأس 

الموضوا.وتوصلت  المال الفكري فً وزارة التربٌة والتعلٌم فً لطاا مزة من خالل الرجوا إلى أدبٌات

الدراسة على وجود شبه اتفاق على مكونات رأس المال الفكري وهً: رأس المال البشري والذي ٌمثل 



المهارات والمدرات العملٌة ومستوى التدرٌب والخبرة ومٌرها، ورأس المال الهٌكلً والذي ٌمثل المدرات 

بمً والذي ٌمثل عاللة المنظمة مع المجتمع التنظٌمٌة والنظم التً تكون بنٌة المنظمة، ورأس المال العال

المحلً والمستفٌدٌن من خدماتها أو موردٌها أو الحلفاء االستراتٌجٌٌن. وأوصت الدراسة باعتماد النموذج 

الممترح من الباحث لتحدٌد مكونات وعناصر رأس المال الفكري عند الحاجة لمٌاس أو تمٌٌم أو تطوٌر أو 

ب بٌن الباحثٌن، واألكثر مالءمةب لطبٌعة إدارة رأس المال الفكري ال شتماله على المكونات األكثر تكراراب واتفالا

عمل المؤسسات الحكومٌة ومنظمات األعمال. ٌستفاد من الدراسة فً إدران المكونات األساسٌة لرأس المال 

 الفكري وتحلٌل عناصر  مما ٌثري الجانب النظري للدراسة الحالٌة.

   بعنوان .(Jones, et al., 2017دراسة 

 Risks and rewards of cloud computing in the UK public sector: A 

reflection on three Organisational case studies 

لمد بٌنت الدراسة أوال أن المنظمات الحكومٌة لد بدأت بالتحول نحو الخدمات المابمة على السحابة من 

اتجمالٌة فً البنى التحتٌة والموارد فً مجال تكنولوجٌا المعلومات ىمثل مراكز أجل الحد من استثماراتها 

البٌانات  واالستفادة من الحوسبة السحابٌة بما فٌها من امتٌازات. كما بٌنت أن هذ  االستثمارات هً مثل أي 

اء استخدام استثمارات فً التكنولوجٌا األخرى لما لد ٌرافمها من مخاوف بشأن المخاطر المحتملة جر

التكنولوجٌات المابمة على السحابة. ولد بٌنت الدراسة أن هذ  المخاوف وندرة األدبٌات المحاسبٌة التً تبحث 

فً الحوسبة السحابٌة من الحكومة تؤكد على الحاجة إلى البحوث االستكشافٌة واستخالص الدروس للسلطات 

ة. ولهذا فمد كان الهدف الربٌسً من هذ  الدراسة الحكومٌة ومٌرها من أجل ضمان الحد من األخطاء المكلف

هو التحمٌك فً تنفٌذ الحوسبة السحابٌة سواء فً إطار عملً أو من وجهة نظر المستخدمٌن فً الشركات 

المختلفة , وذلن من خالل دراسة ثالث سلطات حكومٌة محلٌة فً المملكة المتحدة. ومن خالل الدراسات 

الباحثون من استمراء المنافع والمخاوف من األدبٌات المتعلمة بالمحاسبة النوعٌة التً أجرٌت استطاا 

السحابٌة وذلن من اجل تجدٌد أي عوامل جدٌدة ناشبة. ولد بٌنت الدراسة أن الحاالت الثالث لد أظهرت نتابج 

مخاطر مختلفة شملت مكافئت ربٌسٌة مثل تحسٌن المعلومات واتدارة، ومرونة ممارسات العمل أضافة إلى ال

مثل فمدان السٌطرة وانعدام ملكٌة البٌانات من جهة المنظمات. ولد بٌنت الدراسة أن هذ  النتابج المستمدة 

من منظورات المستخدمٌن فً الشركات ماٌة فً األهمٌة سواء لألكادٌمٌٌن أو الممارسٌن العاملٌن فً 

 طاا العام.الحوسبة السحابٌة وفً مجال البحوث وتنفٌذها االستراتٌجً فً الم

 

 بعنوان  (Kinkela, 2015)دراسة   

Practical And Ethical Considerations On The Use Of Cloud 

Computing In Accounting. Journal Of Finance And Accountancye 

تحلل هذ  الدراسة مخاطر الحوسبة السحابٌة فً محاولة لتحدٌد أفضل الممارسات لتنفٌذ استخدام وتنظٌم 

الحوسبة السحابٌة داخل الشركات. لمد بٌنت هذ  الدراسة أن الحوسبة السحابٌة تعد بخفض تكلفة الكفاءة 

الث لتخزٌن ومعالجة المعلومات. للشركات وعلى وجه التحدٌد اتدارات المحاسبٌة من خالل استخدام الطرف ث

ومع ذلن فإنها تبٌن أن االبتكار فً الحوسبة السحابٌة لتخزٌن وإدارة البٌانات لد أضاف خطرا جدٌدا على 



أمن بٌانات الشركة. كما تعرضت هذ  الدراسة إلى تبٌان التوصٌات التً حددتها لجنة المنظمات الراعٌة 

رى والمحللٌن المختصٌن فً تمنٌة الحوسبة السحابٌة. وعالوة على ىكوسو  وشركات المحاسبة األربعة الكب

ذلن فمد أدرجت الدراسة لابمة بالفوابد والمخاوف التً تحٌط باستخدام تكنولوجٌا الحوسبة السحابٌة. وأخٌرا 

أعدت الدراسة بعض التوصٌات للشركات الرامبة فً استخدام الحوسبة السحابٌة على أساس رسمً أو مٌر 

فً أعمالها. ولد بٌنت الدراسة أن الحوسبة السحابٌة لد أصبحت اآلن جزءا ممبوال من مجموعة رسمً 

التكنولوجٌا المتاحة للمحاسبٌن. وأكدت على أن الحوسبة السحابٌة ٌمكن أن توفر الكفاءة وخفض التكالٌف. 

تفهم المخاطر والمضاٌا  ولد أشارت الدراسة إلى أنه لبل استخدام التكنولوجٌا السحابٌة، على الشركات أن

األمنٌة الكامنة فً هذ  التكنولوجٌا الجدٌدة. ومن خالل اتباا نهج منتظم لتمٌٌم المخاطر، بما فً ذلن وضع 

سٌاسات فعالة الستخدام السحابة وخطة استجابة للمخاطر، ٌمكن للشركات االستفادة من هذ  التكنولوجٌا 

 الجدٌدة وزٌادة الكفاءة التشلٌلٌة. 

 

 بعنوان  (Ilie and  Windekilde, 2014 )سةدرا

Cloud Computing –Impact on Business 

الهدف من هذ  الدراسة إجراء دراسة حول الحوسبة السحابٌة وكٌفٌة تأثٌرها على الشركات. ولتحمٌك أهداف 

الدراسة لام الباحث بالبحث فً موضوا تكنولوجٌا الحوسبة السحابٌة وعرض ما تعلك بها من بنٌة تحتٌة 

الل الممابالت. ولد استعرض ولوانٌن وأنظمة ال بد من اعتبارها فً مجال الحوسبة السحابٌة وذلن من خ

أٌضا موضوا أمن الحوسبة السحابٌة وفوابدها ومنافعها السحابٌة بالنسبة للشركات. ولد أوضح الباحث 

أهمٌة استخدامها وكٌف تؤثر على الشركات من حٌث تحسٌن اتدارة المعرفٌة والمعلوماتٌة فً الشركة 

أن تكنولوجٌا الحوسبة السحابٌة تعتبر عامال ربٌسا فً إضافة إلى تحسٌن تدفك المعلومات. ولد بٌن الباحث 

 تمدم وازدهار وسٌادة الشركات فً السوق. 

  ،Salehi et al., 2014دراسة ى

 "The Relationship between Intellectual Capital with Economic Value 

Added and Financial Performance"   1ى

هدفت الدراسة إلى دراسة العاللة بٌن رأس المال الفكري ىكفاءة رأس المال البشري، كفاءة رأس المال 

العمالء، وكفاءة رأس المال الهٌكلً  والمٌمة االلتصادٌة المضافة للشركات المدرجة فً بورصة طهران. 

ولد تم جمع البٌانات من   شركات مختارة من خالل أخذ عٌنات منتظمة. 39واشتملت عٌنة الدراسة على ى

. وتبٌن 2111إلى  2117البٌانات المالٌة المدلمة للشركات التً ٌمدمها مولع بورصة طوكٌو فً الفترة من 

الخطً المتعدد وجود عاللة ذات داللة إحصابٌة بٌن األداء المالً  االنحدارتحلٌل  اختبارمن خالل نتابج 

رأس المال الفكري، وكفاءة رأس المال العالبمً، وكفاءة رأس للشركات والمٌمة الفكرٌة المضافة، وكفاءة 

المال، وكفاءة رأس المال البشري، وكفاءة رأس المال الهٌكلً، والمٌمة االلتصادٌة. كما توصلت إلى وجود 

                                                           
 



عاللة ذات داللة إحصابٌة بٌن األداء المالً للشركات وجمٌع المتلٌرات المستملة باستثناء كفاءة رأس المال 

 ٌكلً والمٌمة االلتصادٌة المضافة.اله

 االطار النظري :

 :مفهوم رأس المال الفكري -

ب عررن سلسررلة مررن المعررانً المتمٌررزة لرردى البرراحثٌن فررً هررذا  إن مفهرروم رأس المررال الفكررري ٌعبررر دومررا

 المفهوم، فالتعارٌف المختلفة لرأس المال الفكري أو ما ٌعرف بالمعرفة تُجمع كلها على ضرورة توافر عنصرر

ولكن إذا تم النظر إلى تعرٌف رأس المال الفكري من وجهة نظرر كبررى شرركات صرناعة برمجٌرات  التمٌز فٌه.

أنهررا تتعلررك باألصررول مٌررر الملموسررة حٌررث إنهررا سررٌتبٌن  والحوسرربة السررحابٌة الكمبٌرروتر ىماٌكروسرروفت  

 (Arian, 2002,  p. 5) تتضمن:

 المعرفة ومهارات المبرمجٌن.  1

 بة.البرمجٌات المكتو  2

 التراخٌص الخاصة بالبرمجٌات لحماٌتها والتً تكون متاحة فً األسواق.  3

 حصة السوق من هذ  البرمجٌات.  4

وبالممابل ٌنظر البعض  إلى رأس المال الفكري على أنته المعرفة التتً ٌمكن أن ٌسرتللها المشرروا فرً 

المروة العملٌرة  البشررٌة مرع المفهروم صنع المرارات المفٌدة لها، حٌث ٌجمع هذا المصطلح بٌن الفكر والذكاء ى

االلتصادي لرأس المال والذي ٌمكن استثمار  فً إنتاج المزٌد من السلع والخدمات، وبرذلن ٌشرمل رأس المرال 

ى  كرل مرن إنلرذلن نجرد  الفكري المهارات والمعارف التتً طورتها الشركة حول كٌفٌة تمردٌم السرلع والخردمات.

نره: األفرراد الرذٌن ٌتمتعرون بمهرارات وخبررات ولردرات عملٌرة لرادرة علرى   عرفرة  بأ2111عثمان و وزلراي,

اتبداا واالبتكار، ٌستخدمونها فً أداء األعمال بشركل ٌفروق اسرتخدامهم لمهراراتهم الٌدوٌرة األمرر الرذي ٌنرتج 

 تحسرٌن أداء عملٌاتهرا وٌنمرً عاللاتهرا مرع مختلرف األطرراف الرذٌن ترربطهم مصرالح معهرا وٌحمرك لهرا التمٌرز

لذلن فرإن المسرتخدمٌن مرن األفرراد أو مجموعرة المسرتخدمٌن ٌمتلكرون خصرابص وٌساهم فً خلك المٌمة لها .

المعرفة التتً تعتبرر حاسرمة السرتمرار نجراح الشرركات، بمعنرى آخرر إن رأس المرال الفكرري هرو المعرفرة التترً 

مررارات ألمرراض مفٌردة للشرركة، ٌمكن أن ٌستللها البعض مع ما ٌتوافر له مرن مرال السرتخدامها فرً اتخراذ ال

ألنت هذا المصطلح ٌجمع ما بٌن فكرة الذكاء مع المفهوم االلتصادي لرأس المال الذي ٌمكن استلالله للحصرول 

ان   وهنا نجرد  على الفابدة التتً ٌمكن أن تجنى عرن طرٌرك االسرتمرار فرً إنتراج المزٌرد مرن السرلع والخردمات.

: المصدر الذي ٌحصل منه العنصر البشري العامرل فرً   بأنةلمال الفكري  . حاول بٌان راس ا2118ىالزٌات، 

الشركات على المعلومات والتً تم تجمٌعها نتٌجرة التواصرل برٌن األفرراد وتردوٌن مرا ٌملكونره مرن معرارف فرً 

وثابك وتسمى المعارف الظاهرة، أو باالعتماد على التجارب والخبررات والمواعرد واألسرس والترً ٌبنرى علٌهرا 

 طور  وتسمى المعارف المبطنةتمدم  الشركات وت

 ٌمكن النظر إلى رأس المال الفكري على أنته: أنةٌرى الباحثان  وتأسٌساب على ما سبك،

 المعرفة التنظٌمٌة وكذلن صناعة المعرفة.  1

 المدرة على تطبٌك المهارات فً أصعب الحاالت.  2

 المعرفة المكتسبة من خالل التدرٌب والخبرة.  3

 الحاالت والتأثٌرات.النتظام المستخدم لفهم   4

 المعرفة فً كٌفٌة إدارة األعمال.  5

 المعرفة المستخدمة لتجنب المئزق.  6

 المعرفة فً كٌفٌة إٌجاد المعلومات وكٌفٌة الحصول علٌها.  7

 بالمعرفة: تهماوعاللوالمٌزة التنافسٌة   أهمٌة رأس المال الفكري -



ب لٌس وحٌداب بل عرامال  والمعرفة الفكرٌة  سوف ٌجد الباحثون فً مجال المٌزة التنافسٌة  أن هنان شٌبا

المردرة علرى االسرتمرارٌة فرً امرتالن المردرة التنافسرٌة، لرذلن ٌتوجرب الشرركة ٌعطرً   أخررىهاما مرن عوامرل 

 علٌهم معرفة كٌفٌة الحصول على هذا الشًء الوحٌد ىأال وهو المعرفة   .

ب  امتالكهرا الشرركات  للمٌزة التنافسٌة، لذلن ٌجب على  والمعرفة لها دور ربٌس بوصفها مصدراب أساسٌا

معرفرة الشرركة  ومعرفة كٌفٌة إدارتها وما ٌنتج عرن ذلرن هرو مرا ٌعررف ىبررأس المرال الفكرري ، وٌجرب علرى 

الشرررركات  كٌفٌررة امرررتالن وإدارة ولٌررراس رأس المرررال الفكرررري لرررذلن هنررران مكاترررب إحصرررابٌة تسرررتطٌع تزوٌرررد 

لمٌاس وإدارة رأس المال الفكري و تحدٌد المعراٌٌر األساسرٌة فرً الشركات  رات فً باستراتٌجٌات جدٌدة لإلدا

 إبراز الكفاءات الفكرٌة.

وبتكررار منرتظم ٌسراعدها علرى الرفرع مرن كفراءة الشرركات  توجد هنان أنظمة ٌتمت افتراضها واستخدامها فرً و

، وتم استخدام هذ  األنظمرة فرً أكثرر ة فً ظل وجود تمنٌات الحوسبة السحابٌ استخدام رأس المال الفكري لها

ا حمك للشركات الحصول على المٌزة التنافسٌة فً استخدام رأس المرال الفكرري. 31من ى   شركة أوروبٌة ممت

 Kate and)فرً ظرل وجرود تمنٌرات تمنٌرات الحوسربة السرحابٌة  وكان  من نتابج استخدام مثل هذ  األنظمرة

Stellesun, 2004,P3), 2118وىعبد المنعم :. 

 منها فً إطار عمل الشركات. لإلفادةالتعلم من الحاالت التتً تمتلن فٌها حاالت تنافسٌة متمٌزة   1

 منها فً أي نشاط تجاري ممكن. لإلفادةالتعرف على أهم العوامل التنافسٌة وجمٌع المعاٌٌر ذات الصلة   2

المٌام بتحدٌد كٌفٌة تدلٌك تلن المعاٌٌر التعرف على األطر المتواجدة ألهم العوامل والمعاٌٌر التنافسٌة مع   3
وخاصررة مررا ٌتعلررك منهررا بالكفرراءات األساسررٌة لرررأس المررال الفكررري والررذي ٌمثررل أهررم المصررادر الربٌسررة 

 للتنافسٌة المستدامة للشركات.

عنررد اسررتخدام هررذ  الررنظم وبشرركل منررتظم وبطرٌمررة منتظمررة ومتكررررة سرروف ٌررتمت الحصررول علررى ممرراٌٌس   4
للمنافسرة والترً تسرتطٌع مرن خاللهرا الشرركات تموٌرل مٌزانٌاتهرا العمومٌرة وذلرن عررن  المروازٌن الكفروءة

 طرٌك رفع كفاءة استخدام رأس المال الفكري لها.

اختٌار منهجٌة منظمة وبطرٌمة منتظمة لتمٌٌم المعلومات المتعلمة بكٌفٌة رفع كفاءة استخدام رأس المرال   5
 الفكري.

 ٌفٌة لٌاس كفاءة رأس المال الفكري.إٌجاد وتحدٌد المجاالت الربٌسة لك  6

فررً ترردرٌب العدٌررد فررً زٌررادة معرررفتهم بررأهم العوامررل التنافسررٌة للشررركات مررع تعلررٌمهم أفضررل   اتسررهام  7
 المعارف والتمنٌات اتدارٌة المستخدمة فً ذلن.

تمرردٌم للررة مشررتركة لمرردٌري الشررركات عنررد لٌررامهم بالتعامررل مررع األصررول مٌررر الملموسررة ىرأس المررال   8
 فكري .ال

 لٌاس موثولٌة المعلومات ذات الصلة بشأن رأس المال الفكري.  9

 تسهٌل المعرفة بما ٌتعلك برأس المال الفكري وأهمٌته بالنسبة لمدٌري الشركات.  11

إن تمٌٌم الصحٌح لرأس المال الفكري سوف ٌسراعد الشرركات علرى  التطبٌرك الصرحٌح لتمنٌرة وٌرى الباحثان  

جعلهررا تكررون أكثررر كفرراءة وربحٌررة وأكثررر تنافسررٌة، فبتشررخٌص رأس المررال   الحوسرربة السررحابٌة  عررن طرٌررك

ولٌاسرره ٌصرربح المسررؤولون التنفٌررذٌون أكثررر اسررتعداداب للرفررع مررن  كفرراءة اسررتخدام الحوسرربة السررحابٌة فررً  

 :شركاتهم وذلن من خالل

 تأكٌد لدرة الشركة على تحمٌك أهدافها. -

 تخطٌط وتموٌل البحث والتطوٌر. -

 رات تعادة هندسة البرامج.اتخاذ المرا -

 التركٌز على التعلٌم التنظٌمً والبرنامج التدرٌبً. -

 تمٌٌم لٌمة المشروا ألمراض الممارنات األفضل وتحدٌد األهداف. -

 توسٌع ذاكرة المنظمة من خالل تشخٌص الموارد األساسٌة وتحاشً تكرار االبتكار. -



 

عاللة بتمنٌات الحوسبة السحابٌة البد من معرفة مفهوم وأالن بعد إن بٌنا ماهو مفهوم راس المال الفكري و

 وتطبٌمات الحوسبة السحابٌة 

 :مفهوم السحابة

على الرمم من وجود العدٌد من التعرٌفات لمفهوم السحابة، أال انه ال ٌوجد تعرٌف واحد ٌجمع علٌه 

بأنها     الحوسبة السحابٌة(Gartner, 2009 عرف المختصون فً الحوسبة السحابٌة. حٌث 

"أسلوب الحوسبة الذي ٌموم على تمدٌم لدرات لابمة على تكنولوجٌا المعلومات واسعة االنتشار كخدمة 

  الحوسبة Buyya et al, 2008للعمالء الخارجٌٌن باستخدام تكنولوجٌا اتنترنت. ولد عرف ى

المترابطة السحابٌة كنوا من النظام الموازي والموزا الذي ٌتكون من مجموعات من الحواسٌب 

واالفتراضٌة التً ٌتم توفٌرها بشكل دٌنامٌكً وعرضها على أنها واحدة أو موارد حوسبة موحدة أكثر, 

المعهد الوطنً األمرٌكً للمعاٌٌر استنادا إلى اتفالات تموم على مستوى الخدمة ". ولد عرف 

وعة المصادر المشتركة    الحوسبة السحابٌة بأنها نموذجا لتمكٌن النفاذ لمجمNISTوالتكنولوجٌا ى

المابلة للتشلٌل على اتنترنت التً ٌمكن توفٌرها بسرعة وإطالق سراحها عند الطلب وبطرٌمة مالبمة 

ىمثل الشبكات، والخوادم، والتخزٌن، والتطبٌمات، والخدمات ، مع الحد األدنى من اتدارة أو التفاعل من 

 السحابة. لبل مزود الخدمة, حٌث ٌعزز هذا النموذج من توافر

 :خدمات الحوسبة السحابٌة

وسوف نمدم  .(SaaS) ,(PaaS) ,(IaaS) تمدم الحوسبة السحابٌة خدماتها فً ثالثة أشكال هً:

 شرحا موجزا من هذ  الخدمات : 

:  هو مجموعة من معدات تكنولوجٌا Infrastructure as a Service، (IaaS)خدمات -1

السحابة لتستخدم من لبل عمالء السحابة  صٌانتها مزودالمعلومات التً ٌملكها وٌدٌرها وٌعمل على 

على التخزٌن، حٌث ٌتم تمدٌم التخزٌن االفتراضً  (IaaS) وفك نظام الدفع عند الطلب. وتشمل خدمات

  .(Gartner, 2009مٌة االستخدام. حسب الطلب الذي ٌسمح للعمالء بالدفع فمط حسب ك

:  ٌوفر هذا النظام أجزاء من البنٌة التحتٌة Platform as a Service، (PaaS)خدمات -2

ىاألجهزة والبرمجٌات ، مما ٌسمح لعمالء  المبطنةوالوسٌطة دون الحاجة إلى إدارة الموارد 

تطبٌماتهم والتحكم بها من خالل السحابة. وتشمل هذ  الخدمات لواعد البٌانات،  السحابة بإنشاء

لسم الكمٌة  PaaSوالتوزٌع وتكامل تطوٌر التطبٌمات، واألدوات اتدارٌة. من األمثلة على خدمات

 ، السحابٌة الذي ٌسمح للمطورٌن بخلك لواعد Googleمن خدمات جوجل ى  SQLالمخصصة

لٌها دون الحاجة إلى تثبٌت أي برمجٌات تدارة لواعد البٌانات، وصٌانتها، البٌانات والسٌطرة ع

   Adel, et. Al. , 2013وإدارتها. ى

: ٌسمح هذا النظام لعمالء السحابة بالوصول SaaS ،Software as a Service)خدماتى -3

من  SaaSٌعتبر للتطبٌمات والبٌانات المرتبطة بها دون تعمٌد شراء وتركٌب التطبٌمات فً المنزل. و



اكثر األنظمة السحابٌة شعبٌة. وتشمل مجموعة واسعة من التطبٌمات التً تلطً األعمال التجارٌة 

وتطبٌمات المحاسبة، والمبٌعات، ونظم المعلومات اتدارٌة، وإدارة عاللات العمالء، وتخطٌط موارد 

 المؤسسة، والفواتٌر، وإدارة الموارد البشرٌة. 

 

 :للحوسبة السحابٌة التمنٌة الجدٌدة  الستخدامالمطلوبة  المهارات  الفكرٌة

أن تعمل تكنولوجٌا الحوسبة السحابٌة بدون البشر فسوف ٌحتاج محترفً الباحثان  برأي ال ٌمكن  -4

تكنولوجٌا المعلومات  من ذوي الفكر اتبداعً للعمل أكثر لتوفٌر المهام التجارٌة األساسٌة. وسوف 

تموم معظم الشركات بتشلٌل بعض العناصر التمنٌة داخل السحابة والبعض اآلخر خارجها مما 

مثمر تدارة الخدمات بٌن فرق العمل الداخلٌة والخارجٌة من ذوي الفكر ٌتطلب تعاون خالق و

إلى وضع بعض األنظمة على الشركات  . فعلى سبٌل المثال سوف تحتاج بعض اتبداعًالرٌادي 

ب إلى حل بعض  من ذوي الفكر اتبداعً  شبكة اتنترنت، كما سٌحتاج مهندسً الشبكات أٌضا

وإلى مواجهة التحدٌات المختلفة. فكل هذ  العناصر الخاصة بعمل  المشاكل فً التوجٌه واتدارة

 تكنولوجٌا المعلومات لن تمتزج داخل بٌبة السحابة.

كً تستوعب هذا النوا  فكرٌة من ذو راس المال الفكري المتطور  وسوف ٌكون هنان حاجة إلى عملٌات

من التلٌٌر أٌضاب عن طرٌك تعلم طرق التحكم الجدٌدة بالسحابة مثل أدوات التحكم بالبنٌة التحتٌة ومرالب 

، تطوٌر المنصات والطرٌمة التً ٌتم بها نشر التطبٌك وتوفٌر  ألي مزود االفتراضٌةاألجهزة 

ٌتوفر إال بوجود إدارة فكرٌه ٌعمل لدٌها  وكل ذلن بري الباحثان ال  7,ص2111ىعمار ,للسحابة

 فكري .المختصٌن لدٌهم هذا المورد المهم إال وهو راس المال 

 :الحوسبة السحابٌة  تطبٌمات  الستخدامات تأثٌرهاوحمٌمة  أثر رأس المال الفكري

ٌجرب معرفرة لرذلن  ، ألي شرركة مبدعرة  عناصرر رأس المرال الفكرريمرن أهرم   ٌعتبرر  رأس المال البشرري إن

للشرركات والمنظمرات، خصوصرا فرً ظرل التصرراد  المٌرزة التنافسرٌةفرً تحمٌرك  أساسرٌاباعتبرار  العبرا  أهمٌتره

مثل هذا النوا ن . لذلن تحتاج جمٌع الشركات والمنظمات إلى امتال تمنٌات الحوسبة السحابٌة  وبروز المعرفة

لهرا ،  أاللتصادٌها لمناسربةزز من تحمٌك المٌمة عنصر لنجاحها ومما ٌع أهممن رأس المال بسبب كونه ٌعتبر 

  امرتالن هرذ   Nesbit,2001. لرذلن ٌجرب وبحسرب رأي ىتهرا محلٌرا وعالمٌرا مما ٌؤدي إلرى الرفرع مرن لٌم

تراعررً  إن ٌجرب ولكرن علٌهررا لبرل كرل شررا فٌهرراالشرركات والمنظمرات لنمرروذج متكامرل لرررأس المرال البشرري  

 :   ألتالٌهالجوانب 

 مضامٌن العاللات مع العاملٌن أ   لضاٌا و

 الحاجة إلٌهب  التخصص ومستوى 

 المناسبٌن  األشخاصمع اختٌار  المطلوبةمن المهارات والمدرات  توفر مستوىج  

 فً نفوس العاملٌن  اتبدااإلى خلك  الحاجةد  

 الشخصٌة المطلوبةالخصابص والمواصفات  إبرازإلى  الحاجةو  

فرررً ضررررورة امرررتالن الشرررركات والمنظمرررات  Lau,Chan,Man,1998)مرررع كرررل مرررن ى انو ٌتفرررك الباحثررر

لمجموعرره مررن المرردرات والمواصررفات التررً تؤهررل جمٌررع العرراملٌن فٌهررا علررى النجرراح وتحمٌررك التمٌررز والتفرررد 



المواصرفات  أهرم إن. تمنٌرات الحوسربة السرحابٌة  المعرفة وبرروز، خصوصاب فً ظل التصاد لٌمتهاوالرفع من 

 هً :الواجب توفرها لنجاح  تطبٌمات الحوسبة السحابٌة  والمدرات 

 :ًتتضمن ماٌل إن: وٌجب المعرفة -أ

 وجمٌع المتعلمات الخاصة بها  المعنٌة بالصناعة المعرفة 1

 والفنٌة والمتخصصةالمهنٌة  المعرفة 2

 التكنولوجٌاباستخدام  المعرفة 3

 ألمتلٌر مال لبٌبة األع المعرفة واتدران 4

  المعرف العملٌاتٌه 5

 تتضمن ماٌلً :  إن:وٌجب  الحوسبة السحابٌة  المهارات -ب

 اآلخرٌن مهارات التفاوض وبناء العاللات مع 1

  مهارات التعامل مع الموردٌن والزبابن 2

  مهارات استخدام الحاسوب 3

 المتعددة مهارات فً التعامل مع المشروعات 4

  مهارات فً كٌفٌة استلالل الفرص 5

 تتضمن ما ٌلً : إنالخصابص:وٌجب  -ج

 على التكٌف مع الطوارئ والتعلم السرٌع من الموالف  ألمدر  1

  االعتماد على الذات 2

  التوجه الشخصً والذاتً للتعلم وتنمٌة المواهب 3

 المرونة 4

 ة السحابٌة: وتتجسد بما ٌلً:الفعالة فً مجال الحوسب  واتدارةتمنٌات المحاسبة   -د

 لاعدة بٌانات ىلتحلٌل البٌانات . -

 النظم الخبٌرة ىالمساعدة فً تحلٌل االنحرافات و تحلٌل المخاطر . -

 الشبكة العصبٌة ىأدوات التنبؤ . -

 تخزٌن البٌانات ىلتوفٌر المعلومات المحددة للمستخدمٌن . -

 دعم اتخاذ المرارات .برامج دعم المرار ىالمساعدة فً تحلٌل البٌانات و  -

 اتصال عالً ىلتحسٌن إمكانٌة الوصول للمعلومات . -

 التأكٌدات و التولٌعات الرلمٌة ىالتدلٌك المستمر . -

 الذكاء االصطناعً ىإمكانٌة التلٌٌر فً التمارٌر وفما للظروف . -

 ذ المرار .إمكانٌة التزامن فً كل من عملٌة البحث و تحلٌل البٌانات ىتحلٌل البٌانات و دعم اتخا -

ٌوجد هنان تصور واضح  .لذلن ٌتضح لباحثان أنة Marand ertal ,2013: pp. 2836-2846ى .

فٌها,وبذلن  اثر راس المال الفكري على كفاءة تطبٌك الحوسبة السحابٌة لدى الشركات المساهمة العامة عن  

همٌة راس المال الفكري فً بمعنى ٌوجد تصور للشركات الرٌادٌة ألسوف نفً الفرضٌة الربٌسٌة للدراسة 

 كفاءة تطبٌمات الحوسبة السحابٌة .

 النموذج الممترح:

 رأس المررال الفكررري ٌتحمررك مررن خررالل االبتكررار وإدارة المعرفررة أساسررانتمرروم فكرررة هررذا النمرروذج علررى أوال: 

, حٌرث   رةواتدا المحاسربةالسرحابٌة  فرً مجراالت والرٌادٌة للشرركات الطامحرة السرتخدام تطبٌمرات الحوسربة 



 ٌتعلك رأس المال الفكري هنا بصورة أساسٌة بإدارة وتسوٌك العملٌات واألنشطة المتعلمرة بالبراعرة والمهرارة

 .لمن ٌمومون باستخدام تلن التطبٌمات  

برال  المنظمرةالشرركة  تمرود سروف  رأس المال الفكرري إلرى خطرط والعٌرة لهذا النموذج ل الصحٌحة بترجمة و 

التً ٌتم تبنٌها من  والمحاسبة .  وهذ  الخطط هً خطة اتدارة أو األعمالالرٌادٌة العالمٌة و إلى النجاح شن 

خرالل مرردخل اتدارة اتسررتراتٌجٌة للشررركة أو المنظمررة.  أمررا خطررة التسرروٌك وبنرراء العاللررات فتكررون مررن خررالل 

لتطبٌرك النراجح لمردخل اتدارة للشركة أو المنظمة.  وٌؤدي ا الرٌادي المٌام بتبنً مدخل التسوٌك االستراتٌجً

 اتستراتٌجٌة للشركة أو المنظمة إلى بروز أربعة أنواا مهمة من رأس المال الفكري وهً:

: وهررو مجموعررة األسررس والمحررددات األساسررٌة التررً تسررتخدمها ىاألساسررً  رأس المررال العررام   أ
فرً العملٌرات الخاصرة برالتخطٌط واتدارة اتسرتراتجٌة الخاصرة بهرا والترً  والمنظمات  الشركة

ب وفاعالب للعملٌات التنافسٌة  فً األسواق. العالمٌة  تعد أساساب مهما

: وهررو ٌتعلررك بجانررب المرروارد، علررى سرربٌل المثررال لرردرة ىالمرروارد الممتلكررة  رأس مررال األعمررال   ب
أو لرردرة أو عرردم لرردرة األعمررال علررى تحمٌررك  األعمررال الجدٌرردة للشررركة عررل تحمٌررك اتٌرررادات
فرً الشرركة أو والخاصرة بالحوسربة السرحابٌة  األرباح ومستوى اسرتخدام األعمرال اتلكترونٌرة 

 المنظمة.

: هذا النوا ٌركز على جوانب محددة تخص اتطار الوظٌفً للشركة للشركة ج  رأس المال الوظٌفً

بررأس المرال الفكرري لهرا, علرى سربٌل المثرال حجرم أو المنظمة وما ٌتعلك بها من لضراٌا تتصرل 

النفمات على التدرٌب ممارنة بالنفمرات اتدارٌرة, ومسرتوى كفراءة ولرت التشرلٌل فرً الشرركة أو 

 المنظمة.

: وهررو عبررارة عررن مجموعررة متداخلررة متجمعررة مررن الخبرررات ى اتبررداعً  د  رأس المررال البشررري

 الحوسرربة السررحابٌة  لبراعررة فررً أداء العمررلوالمهررارات والمعلومررات والمعرفررة والخصررابص وا

وجمٌرع المرردرات التررً ٌمتلكهرا األفررراد العرراملون بالشررركة أو المنظمرة علررى مختلررف المسررتوٌات 

 اتدارٌة فٌها.

حسرب هرذا  الحوسربة السرحابٌة   االستراتٌجً لتطبٌمراتإذا تم  التطبٌك الناجح لمدخل التسوٌك ثانٌا:

 وهً: اتبداعً الرٌادي  الجدٌد أنواا أخرى لرأس المال الفكريأربعة  إلىالنموذج فإنه ٌؤدي 

أ  رأس المال المستثمر: وهو ٌعبر عن المضاٌا ذات العاللة بتوجهات المستثمرٌن نحو شراء أسرهم 

الشركات والمنظمات ومن أهم هذ  المؤشرات وعلى سبٌل المثال تكرار عملٌرات شرراء األسرهم 

الحصررص التررً ٌشررتري بهررا المسررتثمرون مررن أسررهم الشررركات مررن نفررس المسررتثمرٌن، وحجررم 

 ممارنة بما ٌشترونه من الشركات األخرى.

: هذا ٌتعلك بكسب الزبابن والمٌام بتعمٌك والبهم للشركة وتعظٌم لٌمتها من ألزبونًب  رأس المال 

 خالل عاللتها مع الزبابن.

بالمدرة على تخفرٌض التكرالٌف بزٌرادة ج  رأس المال التجهٌزي ىالموردون : ٌتعلك هنا رأس المال 

 مستوى جودة المدخالت من خالل تفعٌل وتوحٌد العاللة مع الموردٌن.

د  رأس مررال التحالفررات ىأو الشررراكات : هنررا رأس المررال ٌعبررر عررن ممرردار مررا تحممرره الشررركات مررن 

ستراتٌجٌة أو مزاٌا تنافسٌة متمدمة على المستوى المحلً والعالمً كنتٌجة نهابٌة للتحالفات ات

 عملٌات الشراكة مع الشركات األخرى على المستوى المحلً والعالمً.  

 

سوف ٌبرز  هنان عملٌات تفاعل ما بٌن التحالفات اتستراتٌجٌة ورأس المال الفكري تحدث إذا: اثالث

 من خالل:لدٌنا راس المال فكري جدٌد إبداعً رٌادي بصورة المختلفة  



األساسرٌة للتحالفرات اتسرتراتٌجٌة للشرركات تظهرر فرً صرور محرددة علرى   أن أهرم المخرجرات 1

سرربٌل المثرررال اتبرررداا واالبتكرررار التكنولررروجً للشررركة، الترتٌبرررات الخاصرررة  بتطررروٌر أعمرررال 

 وأنشطة الشركات، حٌث إن أملب هذ  المخرجات تصنف ضمن رأس المال الفكري.

ف مشررترن علررى اسررتخدام الملكٌررة المعرفٌررة   تررؤدي التحالفررات اتسررتراتٌجٌة إلررى رلابررة وإشرررا2

للشركات المتحالفة، وتؤدي عملٌة دمرج هرذ  الملكٌرة المعرفٌرة إلرى تطروٌر الملكٌرة المعرفٌرة 

مرن خررالل البحرث والتطرروٌر الترً تمرروم بهرا الشررركات المتحالفرة األمررر الرذي ٌررؤدي فرً نهاٌررة 

 كثر كفاءة وفاعلٌة.المطاف إلى تعظٌم وإدامة و إدارة رأس المال الفكري بصور  أ

  إن التحالفات اتستراتٌجٌة للشركات تؤدي إلى تراكم رأس المال الفكرري لهرا وهرذا ممرا ٌرؤدي 3

إلى تحمٌك لٌمة أكبرر لهرذ  الشرركات وتعظرٌم هرذ  المٌمرة وتحمٌرك المشراركة فرً مزاٌرا هرذ  

 المٌمة لجمٌع هذ  الشركات المتحالفة.

د إلرى تحالفرات تسروٌمٌة وتكنولوجٌرة حٌرث تلعرب التحالفرات   أملب التحالفات اتسرتراتٌجٌة تمرو4

التكنولوجٌررة دوراب بررارزاب فررً تعظررٌم رأس المررال الفكررري وخصوصررا بمررا ٌتعلررك برررأس المررال 

, أما التحالفرات التسروٌمٌة فإنهرا تعرزز مرن رأس المرال الفكرري للشرركات المتحالفرة أالبتكاري

 لها. ألزبونًمن خالل تعزٌز لٌمة رأس المال 

 

وٌررؤدي التفاعررل مررابٌن التطبٌررك النرراجح لمرردخل اتدارة اتسررتراتٌجٌة للشررركة أو المنظمررة   رابعررا :

والتطبٌك الناجح لمدخل التسوٌك االستراتٌجً فٌها إلرى التطبٌرك الرٌرادي  لتمنٌرات الحوسربة 

ن السحابٌة مما ٌؤثر على الوظابف األساسٌة اتدارٌة والمحاسبٌة داخل الشركات لمن ٌمومو

 بها والذٌن ٌحتاجون لهذا المورد  الفكري الرٌادي المهم  

 

 :والشكل التالً ٌوضح هذا النموذج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 :الخالصة
 كفاءة  على البشري وخصوصا الفكري المال لراس اثر  هنان إن السابك الطرح خالل من و لباحثان اتضح

 الكامنة األصول عصر انطالق بعد وذلن العامة المساهمة  الشركات لبل من المستخدمة  الحوسبة تطبٌمات
((hidden assets والحاسوب االتصال تمنٌات خاصةب و المعلوماتللتكنولوجٌا السرٌع التطور بسبب و، 
 العولمة مفاهٌم بروز عن فضال ، السحابٌة الحوسبة تمنٌات وظهور واالبتكارات لإلبداعات السرٌع االزدٌادو
  المحرن الربٌس مومالم هو البشري العنصر أصبح للمستهلكٌن جدٌدة حاجات وظهور الدولٌة المنافسةو

 مٌر األصول من جدٌد نوا وجود الشركات  اكتشفت ذلن وبفعل.  المختلف العالم بلدان فً  المعرفً لاللتصاد
 الفكرٌة باألصول ٌسمى ما وهو األصول من آخر نوعاب  تمتلن أصبحت حٌث المعرفٌة، الثروة على ٌموم الظاهرة

 تطبٌمات إنجاح فً المهم المورد لهذا الشركات تلن تحتاج حٌث . (intellectual assets)المعرفٌة أو

تطبٌمات الحوسبة  
 السحابٌة والمحاسبٌة

 مستوى الموازنة

 مستوى التكاليف

 مستوى االستثمار

 المستوى التكنولوجي

 الخوادم الخارجية

 البيانات االفتراضية

السياسات و التقديرات 
 المحاسبية االستراتيجية

الهياكل المعمارية للنظام 
االستراتيجي و المالي 
 والمحاسبي للشركة 

 المحاسبة العامة -

 المحاسبة االدارية -

 التحليل المالي -

 مدخل اتدارة اتستراتٌجٌة

 االبتكار ىخطة اتدارة أو األعمال والمحاسبة  

رأس المال 

 الفكري

إدارة 

 المعرفة

مدخل التععععسوٌك االستراتٌجً الرٌادي 

 ىخطة التسوٌك والعاللات 
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 البشريرأس المال 

 راس المال العام

 رأس مال اإلعمال

 رأس المال الوظيفي

 رأس المال ألزبوني

 رأس المال التجهيزي

رأس مال التحالفات أو 

 الشراكة

 رأس مال المستثمر



 على تعمل افتراضيت تكنىلىجيا هي السحابيت الحىسبت تكنىلىجيا أن. انعرف إذا خصوصا  السحابٌة الحوسبة
 والتً  للشركاث المتطىرة  التكنىلىجيا على ايجابيا  تنعكس وبالتالي المستخذمت واألجهزة الماكيناث عذد تقليل
 .والعالمٌة المحلٌة لرٌادٌةل للوصل األمر نهاٌة فً تساعدها سوف
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