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خيرية عبد الكاظم  سسايا اليري.اال التيياي  الماظلا لارال الماظي الب.ارف  اعار   اا  عياة 

د اسة تطبييية لعينة ما الطبظء  ا المست.اييظ  الخظ يياةل ر  ساظلة مظيساتير    -المن.أة

 ل 7002بغداد : الجظمعة المستنصرية : كلية االدا ة  االقتصظد : قس  أدا ة االعمظي ،  –ل 
       

يعّد االهتمظم برأل المظي الب.رف بأعتبظ   مويوداً غير ملمول  ذا قيمة اقتصظدية عظلية           

نتيجة التحوي نحو االقتصــــظد المعتمد على المعر ة ، إذ يبيى العنصر الب.ــرف  هو صظسب  يـــظء

 الحق اال ي  ا االبتكظ   اإلبداع ل

رن المظضا ،أهتمظمظً متزايداً برأل المظي الب.رف ما أطراف  قد شهد  السنوا  األخيرة ما الي 

متعددة   ظلمعلومظ  ب.أن  أل المظي الب.رف ال بد ما أن تكون مييدة للمـــستثمريا  ا تيدير الكيظءة 

 التنبؤ بظلربحية  االهداف المستيبلية ل لذلك مهر  الحظية المتزايدة لتييي   أل المظي الب.رف ، 

إلدا ة تعتمد على مجموعة ما البيظنظ  المظلية  اإلدا ية المحددة التخظذ قرا اتهظ المختلية  السيمظ  إّن ا

 نتيجة لتأكيد الكتظب  البظسثيا على ان الوسظئل  االسظليب  النمظذج التيليدية ل  تعد كظ ية  ا عملية 

معظيير موعوقة  تييي  المويودا  غير الملموسة  بضمنهظ  أل المظي الب.رف ،  ال بد ما أيجظد

 متكظملة يمكا أعتمظدهظ  ا عملية التييي  المظلا ، لذلك يظء  هذ  الد اسة لتسلط الضوء على مدى 

أمكظنية تحديد الييمة المظلية لرأل المظي الب.رف يمكا استخدامهظ كمعيظ  أ  مؤشر للميظ نة بيا 

ما خالي تبنا نموذج تييي  مظلا متكظمل  األ راد ،  كييية تأعير  الييمة المظلية  ا  بحية المن.أة  ذلك

 بأعتمظد خطوا  محددة يت  ما خاللهظ تيدير قيمة  أل المظي الب.رف ب.كل مظلا ، الن عملية تييي  

ظ   المستثمريا على سٍد سواء ،  أل المظي الب.رف  تحديد قيمة مظلية ذا  أهمية كبيرة الدا ة ال.رك

 إدا ة ال.ركظ  تحظ ي الحصوي على اال راد الكيؤيا اليظد يا على تحييق أعلى  بحية لهظ ،   ا 

 الوقت نيسه يسظه   ا تعظي  قيمة ال.ركة  ا االسواق المظلية ل

العراقية ،  قد كمظ هد ت الد اسة الى ليت االنتبظ  الى أهمية  أل المظي الب.رف  ا بيئة االستثمظ  

طبيبظً  طبيبة ما الذيا يعملون  ا المست.ييظ  االهلية للمدة الممتدة  (30)أستو  عينة الد اسة على 

، الذيا استمر عمله   ا تلك المست.ييظ  طيلة المدة الزمنية المبحوعة ،  ت   (2000-2005)مظ بيا 

يظ  االهلية  قت عملية يمع البيظنظ    لعدم اكتمظي الك.و ظ  المظلية للمست.ي (2006استبعظد عظم 

المظلية لهظ ،  قد توصلت الد اسة الى استنتظج ميظد  ريؤدف تييي   أل المظي الب.رف بصو ة مظلية 

الى امكظنية تحديد قيمة مظلية لليرد العظمل أ  تحديد الييمة العظدلة لهُ ، ممظ يسهل الطريق أمظم المن.آ  

العظمل عند انتيظله ما من.أة الى اخرى ا  عند التعظقد معه   ق نموذج لتحديد الييمة المنظسبة لليرد 

 التييي  المعتمد  ا الد اسة الحظلية ،  قد عرضت الد اسة مجموعة ما التوصيظ  التا كظنت ما أهمهظ 

ضر  ة توييه المست.ييظ  االهلية التا تحيق أ بظح متدنية الى عدم زيظدة النييظ  الن ذلك يؤدف  -

 خيظض مستوى اال بظح المتحيية لالى ان

  ،  الذف يوضح امكظنية تحديد قيمة مظلية 1االخذ بنتظئج هذ  الد اسة  ذلك بأعتمظد االستنتظج  ق  ر -

 لرأل المظي الب.رف ل

 

  

 
 


