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الملخص

معلومات المقالة

يهددد البح د الددى معرفددة اهميددة االنظمددة المحاسددبية المحوسددبة فددي تلبيددة متطلبددات االفصدداح
المتعلقة باألصول الفكرية من خالل معرفة اهم االصول التكنولوجية والمعرفة التدي يمكدن توظيفهدا
 ولتحقيق ذلك الهد تم اجراء البح على عينة مدن الشدركات، لتطبيق النظام المحاسبي المحوسب
 العراقيدة،  بغدداد لصدناعة مدواد التغليد، الصناعية العراقية والمتمثلة بـ(بغداد للمشروبات الغازيدة
التددي تعدددر،) العراقيدددة للسددداد والمفروشدددات،  العراقيددة لألعمدددال الهندسددية، صددناعة الكدددارتو
كشوفاتها في سوق العراق لألوراق المالية وذلك مدن خدالل دراسدة كشدوفاتها للفتدرة الماليدة الممتددة
 كما تم اختبار فرضية البح مدن، )1،0( ) وباالستعانة أنموذج تحليل المحتوى1012-1012( من
خالل االستعانة باستمارة االستبيا التي استخلصت نتائدها من خدالل االجوبدة المحصدل عليهدا مدن
 واهددم مددا توصددل اليد البحد يتمثددل بضددع اجددراءات الشددركات. مددوظفي الشددركات عينددة البح د
العراقية في عملية التحول الى االنظمة المحاسبية المحوسبة بالرغم من وجدود العديدد مدن المعدار
المتنوعددة لددديها كمددا توصددل البح د الددى ا االنظمددة المحوسددبة بإمكانهددا ا تخدددم عمليددة االفصدداح
.المحاسبية عن االصول الفكرية بصورة اكثر من االنظمة اليدوية
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Abstract
The research aims to know the importance of computerized accounting systems in meeting the disclosure
requirements related to intellectual assets through knowledge of the most important technological assets and
knowledge that can be employed to apply the computerized accounting system. To achieve this goal, the research was
conducted on a sample of Iraqi industrial companies, For the manufacture of packaging materials, Iraqi Carton
Industry, Iraqi Engineering Works, Iraqi Carpet and Furniture), which displays their statements in the Iraqi market for
securities through studying their statements for the financial period (2015-2017) The content analysis model (0,1).
The hypothesis of the research was tested by using the questionnaire form, the results of which were obtained through
the answers obtained from the employees of the research sample companies.The most important findings of the
research are the weakness of the procedures of Iraqi companies in the process of transition to computerized
accounting systems, despite the existence of much different knowledge and the research found that the computerized
systems can serve the process of accounting disclosure of intellectual property more than manual systems.The most
important thing recommended by the research is the need to activate the foundations and rules by the concerned
authorities and the government in order to switch to computerized accounting systems in companies for the purpose
of reducing errors and accuracy and speed of completion of accounting work as well as meet the requirements related
to intellectual assets.
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المقدمة
نتيدددة للتطددور الحاصددل فددي بيلددة االعمددال الصددناعية وزيددادة
المنافسة بين الشدركات العالميدة والسديما الصدناعية منهدا وظهدور
عنصددر التكنولوجيددا كاحددد االدوات التددي تسددتخدمها الشددركات فددي
تطوير ادائهدا وتحسدين منتداتهدا وزيدادة حاجدة مسدتخدمي القدوائم
الماليدددة المحاسدددبية مدددن المعلومدددات الالزمدددة التخددداذ القدددرارات ،
وظهور الدعوات المطالبة من قبل العديد من الدهات والتدي تحد
الشركات لتقديم المزيد من االفصاحات حدول البندود الفكريدة التدي
تملكها للتعبير عن مركزها المالي الحقيقي في نهاية الفترة المالية.
ونتيدددة ألهميددة العناصددر الفكريددة فددي تطددوير اس د الشددركة بمددا
يسهم في تدوفير المعدار التدي تخددمها فدي القضداء علدى الترهدل
االداري الحاصدددل فدددي العمدددل المحاسدددبي واالداري وبمدددا يحقدددق
التوافق مدع االنظمدة المحاسدبية واالداريدة المتطدورة والتدي تسدتند
الى تكنولوجيا المعلومات الحديثة  ،اذ يقدم البح دراسدة نظريدة
وتحليلية حول االنظمة المحاسدبية اليدويدة والمحوسدبة واجدراءات
تطبيقهددا فددي الشددركات العراقيددة وكيفيددة تطددور الشددركات بالشددكل
الددديي يحقدددق التوافدددق مدددع االسددد واالجدددراءات ل فصددداح عدددن
االصددول الفكريددة  .ولتحقيددق ذلددك تددم تقسددم هدديا البح د الددى اربددع
مباح رئيسدة تضدمن المبحد االول منهديدة البحد  ،والمبحد
الثددداني اسدددتعر مدموعدددة مدددن دراسدددات سدددابقة للبحددد  ،امدددا
المبحدد الثالدد فقددد وضددح ارددارار نظريددا ر حددول مفهددوم واهميددة
االنظمة المحاسبية اليدوية وااللكترونية وكيفية ادارتها وإجراءات
تطبيقهدددا فضدددال عدددن الدددى معرفدددة اهميدددة المعدددار التكنولوجيدددة
والفكريدة فدي الشدركات عيندة البحد  .وفدي المبحد الرابدع فقدد
تندداول دراسدددة تحليليددة لعيندددة مددن الشدددركات الصددناعية العراقيدددة
للكشددوفات المقدمددة مددن قبلهددا ومدددى تضددمنها للعناصددر الفكريددة
والتكنولوجية والتي يمكن توظيفها فيما بعدد مدن اجدل التحدول الدى
النظددام المحاسددبي المحوسددب والدديي تددم مددن خاللد تحقيددق اهدددا
البح اليي لخص الى مدموعة من االستنتاجات والتوصيات .

منهجية البحث
مشكلة البحث
تفتقددددر المعلومددددات المحاسددددبية المعلنددددة فددددي القددددوائم الماليددددة
للشركات العراقية المدرجة في سوق العراق لألوراق الماليدة الدى
االهتمددددام بعمليددددة االفصدددداح حددددول االصددددول الفكريددددة المتمثلددددة
بالموجودات البشدرية والتكنولوجيدة  ،اذ تعدد تلدك االصدول احددى
المتغيدرات المهمدة التددي لدم تلقددى اهتمامدا كافيدا مددن قبدل الشددركات
بالرغم من انها تمثل العمود االساس لعمل الشركات  .ومن خدالل
ذلك فا مشكلة البح تتمثل بالتساؤالت االتية -:
هددل توجددد قدددرة لألنظمددة المحاسددبية المحوسددبة فددي الشددركات
العراقية على تحقيدق االنسددام للتوصدل الدى اآلليدة المناسدبة التدي

يمكن من خاللها الوصول الى قيمدة االصدول الفكريدة وهدل يمكدن
توظي د الددنظم المحاسددبية الحديثددة بالشددكل الدديي يحقددق متطلبددات
االفصاح المتعلقة باألصول الفكرية ؟
اهمية البحث
تاتي اهمية البح من خالل اهمية قيداس الموجدودات الفكريدة
التددي تملكهددا الشددركات واالفصدداح عنهددا فددي القددوائم الماليددة وبمددا
يحقق المزيد من الدقة والشفافية فيها  ،كما ا معرفة اهمية الدنظم
المحاسبية الحديثة في تطوير االجراءات المحاسبية والقضاء على
الترهل االداري والمحاسبي الديي يعرقدل االعمدال اليوميدة والديي
يعك مواكبة الشركة للتطدورات الحديثدة سديما المتعلقدة بتوضديع
الممتلكات البشرية والتكنولوجية التي تملكها الشركة .
اهداف البحث
يهد

البح الى تحقيق االتي -:

 تقددديم ارددارا نظريددا حددول مفهددوم واهميددة االنظمددة المحاسددبية
المحوسدددبة المطبقددددة بالشددددركات العراقيددددة واهميددددة االصددددول
الفكرية .
 معرفة االجراءات المحاسبية التي تقوم بهدا الشدركات العراقيدة
من اجل االنتقال الى االنظمدة المحاسدبية الحديثدة سديما المتلقدة
باإلفصاح والتقرير عن االصول الفكرية .
 اجراء دراسدة تحليليدة لكيفيدة تداقلم االنظمدة المحاسدبية الحاليدة
مع متطلبات القياس واالفصاح حول االصول الفكرية .
فرضيات البحث
تتمثل فرضية البح باالتي -:
تددد دي االنظمدددة المحاسدددبية المحوسدددبة دورا فددداعال فدددي عمليدددة
االفصاح حول األصول الفكرية التي تملكها الشركات العراقية .
مجتمع وعينة البحث
يتمثل مدتمع البح بالشركات الصناعية العراقية التدي تعمدل
فدددي سدددوق العدددراق لدددألوراق الماليدددة والتدددي ال تقددددم المعلومدددات
المحاسبية عن االصول الفكريدة  ،وتمثلدت عيندة البحد بدـ(بغدداد
للمشددروبات الغازيددة  ،بغددداد لصددناعة مددواد التغليدد  ،العراقيددة
صناعة الكارتو  ،العراقيدة لألعمدال الهندسدية  ،العراقيدة للسدداد
والمفروشددات)  ،اذ تمثددل تلددك الشددركات مدتمددع البحدد بالشددكل
اليي يساعد في اختبار الفرضية .
منهج واسلوب البحث
مددددن اجددددل تحقيددددق اهدددددا البحدددد تددددم االسددددتعانة بددددالمنهج
االستقرائي لتغطية الدانب النظري من البحد وبدالمنهج التحليلدي
والتطبيقي لتغطية الدانب العملي  ،كما سيتم اعداد جداول تحليليدة
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للتقارير والكشوفات المقدمدة فدي االنظمدة اليدويدة للشدركات عيندة
البح باإلضدافة الدى معرفدة اندوا الكشدوفات المتعلقدة باألصدول
الفكريددة والتكنولوجيددة والتددي تددم االشددارة اليهددا مددن خددالل انمددوذج
تحليددل المحتددوى ( )0،1مددن اجددل معرفددة كيفيددة توظيفهددا لغددر
معرفة مدى قدرة الشركات للتحول الى النظام المحوسب الديي تدم
تحليلدد مددن خددالل االجابددات التددي تددم الحصددول عليهددا لمددوظفي
الشركات الصناعية العراقية عينة البح .

الملكيددة الفكريددة وازالددة الغمددو عنهددا مددن خددالل تقددديم االرددار
النظدددري لمعظدددم المعدددالم الخاصدددة بهدددا ،وايدددداد رريقدددة القيددداس
المناسددبة عددن الموجددودات الفكريددة فددي القددوائم الماليددة  ،لتحقيددق
اهدا الدراسة ودراسدة االردار القدانوني والم سسدي الديي يدنظم
ش و الملكية الفكرية فدي العدراق  ،فقدد تدم دراسدة واقدع ( )4مدن
الشدددركات العراقيدددة مدددن حيددد الدواندددب التنظيميدددة والمحاسدددبية
واالدارية تداد الموجودات الفكرية  ،وعدر وتحليدل اراء عيندة
مدددن اكددداديميي ومهنيدددي المحاسدددبة فدددي العدددراق بخصدددو دور
واهمية الموجودات الفكرية والحاجة الى القيداس واالفصداح عنهدا
 .اهددم مددا توصددلت الي د الدراسددة يتمثددل فددي ا االرددار القددانوني
للملكيدددة الفكريدددة فدددي العدددراق يعددداني مدددن مشدددكلة قددددم القدددوانين
واالنظمدددة والتعليمدددات التدددي تدددنظم الملكيدددة الفكريدددة فدددي العدددراق
بالشددكل الدديي يواكددب التطددورات الحاصددلة فددي العددالم  .اهددم مددا
اوصدددت بددد الدراسدددة يتمثدددل فدددي ضدددرورة اسدددتحدا وتعدددديل
التشددريعات المتعلقددة بحمايددة الملكيددة الفكريددة فددي العددراق بالشددكل
الدديي يالئددم التطددور الحاصددل فددي ميدددا الملكيددة الفكريددة وكدديلك
االنسدام مدع القدوانين والتشدريعات الخاصدة بالملكيدة الفكريدة فدي
بلدا العالم .

 الجانب النظري اعتمد الباح في جمع البيانات والمعلومدات
ذات العالقددة بموضددو البحدد علددى مدموعددة مددن المراجددع
العربية ،واألراريح والرسائل الصادرة من الدامعات العراقية
والعربية.
 الجاندددب العملدددي اعتمدددد الباحددد فدددي الداندددب العملدددي علدددى
البيانات والتقارير المنشورة لعينة البح .

االطار النظري

حدود البحث
تتمثل حدود البح باالتي -:
 الحددددود المكانيدددة وتتمثدددل بعيندددة مدددن شدددركات الصدددناعية
العراقيدددة والمتمثلدددة بدددـ(بغدددداد للمشدددروبات الغازيدددة  ،بغدددداد
لصناعة مواد التغلي  ،العراقيدة صدناعة الكدارتو  ،العراقيدة
لألعمال الهندسية  ،العراقية للسداد والمفروشات).
 الحدود الزمانية  :تتمثل بالتقارير التحليلية للشركات الصناعية
العراقية للسنوات المالية (.)1012-1012
اسلوب جمع البيانات

الدراسات سابقة
اوال دراسدددة ناالنصددداري  )9111تددددقيل الحادددابات المعدددد
بواسطة الحاسوب دراسة تطبيقية في مصدرف بددداد تناولدت
الدراسة الى اهمية استخدام الحاسوب في تدقيق الحسابات والدنظم
المصرفية والمالية وكيلك اجراء الفحص والتقدويم ولدنظم الضدبط
الداخلي ألنشطة المصر وتقويم اساليب التددقيق المسدتخدمة فدي
فحص الحسابات المصرفية والتي توصدلت الدى ا رريقدة تددقيق
الحسابات المحوسبة تعتمد على المطبوعدات الورقيدة المعددة وفدق
للنظددام المحاسددبي اليدددوي والتددي تحتدداج فددي عمليددة تحويلهددا الددى
الحاسوب الى الكوادر المهنية الكفد ة كمدا ا اغلدب المصدار ال
تقوم باتبا نظام محاسبي واحد بل انها تمزج بدين االنندين اليددوي
والمحوسب مما يزيد مدن االعبداء االداريدة  ،واهدم مدا اوصدت بد
الدراسة بضرورة االهتمام بالدانب االكاديمي لمهنة التدقيق وفدتح
دورات تطويرية للكوادر على استخدام الحاسوب في التدقيق .
ثانيددا دراسددة ن محمددود  )7002إجددراتات القيدداإل واحفصدداح
الدولية عن الملكية الفكرية ومدى إمكانية تطبيقهدا فدي العدرا
دراسددة تحليليددة هدددفت هدديد الدراسددة الددى تسددليط الضددوء علددى

اوال نظم المعلومات المحاسبية وتكنولوجيا المعلومات
مع تقدم العلوم وظهور الحاسوب  ،أصبح من الضروري أ
تتددداقلم جميدددع العلدددوم مدددع التطدددور الحددددي فدددي علدددم الحاسدددوب
وتكنولوجيا المعلومات .والمحاسبة كغيرها من العلوم كانت رائددة
فددي تبنددي هدديا التطددور  ،وأصددبح مددن النددادر اآل اسددتخدام نظددام
المحاسددبة اليدددوي فددي الشددركات ( الددراوي  .( 43:1332،مددن
المعرو با اسدتخدام الحاسدوب فدي نظدم المعلومدات المحاسدبية
ذلددل عقبددات ومصدداعب كثيددرة كددا يواجهددا النظددام اليدددوي  ،فقددد
جعددل يليددة تسدددـيل العمليددات ومعالدتهددا تددتم بصددورة سددريعة جدددا
وبدقة قد تكو متناهية النظير  ،بل مكدن الشدركات مدن الحصدول
على مخرجات النظام في أي وقدت تشداء  ،كمدا ومكنهدا كديلك مدن
االستغناء عن ررق محاسبية تقليدية وغيدر سدليمة  ،مثدل :رريقدة
الدرد الدوري للمخدزو  ،فلقدد كدا مدن الصدعب علدى كثيدر مدن
الشدددركات التدددي تتعامدددل بسدددلع عديددددة وذات قيمدددة منخفضدددة أ
تستخدم رريقة الدرد المستمر للتكلفة المترتبة علدى اسدتخدام تلدك
الطريقددة  ،ولكددن اآل وبوجددود الحاسددوب أصددبح اسددتخدام رريقددة
الدرد المستمر أمرا ميسرا وغير مكل ( يحيدى .)14 : 1002،
والدددددير ذكدددرد  ،ورغدددم اسدددتخدام الشدددركات للحاسدددوب  ،إال أ
نظدددـام المعلومدددات المحاسدددبي بقدددي كمدددا هدددو  ،وأعندددي بددديلك أ
السياسددات واإلجددراءات المحاسددبية المتبعددة بالنظددام المحاسددبي ،
بقيددت كمددا هددي ولكددن زادت بعددش الشدديء وبشددكل يتماشددى مددع
متطلبات استخدام اليكاء االصطناعي في الحاسوب.
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ثانيا المكونات المادية للحاسوب
وهددي عبددارة عددن مدموعددة مددن األجددزاء الماديددة للتدهيددزات
المستخدمة  ،والتي تعمل بصورة مشتركة إلنداز مهدام الحاسدوب

ومكونددددددددة مددددددددن عدددددددددة وحدددددددددات  ،والموضددددددددحة بالشددددددددكل
االتي( ()Kamath,2015:72رضا : )12:1003،

شكل ( )1مكونات النظام المحاسبي المحوسب

 .1وحددات اإلدخددال  :Input Unitsوهددي عبدارة عددن مدموعددة
من التدهيزات التدي يدتم مدن خاللهدا إدخدال البياندات والبدرامج
إلى وحدة المعالدة المركزية.
 .1وحددات المعالددة المركزيدة :Central Processing Unit
وهددي الدددزء الددداخلي مددن نظددام الحاسددوب وهددي عبددارة عددن
مركدددز األنشدددطة والددديي يحدددوي علدددى كدددم كبيدددر مدددن الددددوائر
اإللكترونيددة (الدديكاء االصددطناعي) والتددي تقددوم علددى معالدددة
البيانات بنا رء على السياسات واإلجراءات المبرمدة .ومدن أهدم
هيد الوحدات :
 وحدددة الحسدداب والمنطددق :Arithmetic & Logic Unitوهي عبارة عدن برمديدات تقدوم بعمليدات االحتسداب المنطقيدة
الرياضية.
 وحددة الرقابدة  :Control Unitوهدي عبدارة عدن البرمديداتالتدددي تضدددبط العمليدددات التدددي ينفددديها الحاسدددوب  ،كمدددا تقدددوم
باإلشددرا وتوجيدد وسدددائط اإلدخددال  ،واإلخددراج والتخدددزين
للعمددل وفددق تعليمددات البددرامج  ،وتشددب إلددى حددد كبيددر الدهدداز
العصددبي الموجددود لدددى اإلنسددا والدديي يددامر أعضدداءد كافددة
بالحركة.
 .3الددياكرة الرئيسددية  :Primary Memoryوهنددا يددتم تخددزين
البياندددات والبدددرامج التدددي تدددم إدخالهدددا عدددن رريدددق وسدددائط
اإلدخال  ،كما يدتم تخدزين نتدائج عمليدات المعالددة إلدى أ يدتم
إرسالها إلى وسائط الطباعة أو إلى وسائط التخزين الم قتة.

 .4وسددددددائط التخددددددزين المسدددددداعدة Secondary Storage
 :Devicesوهي عبارة عن كدل الوسدائل المسدتخدمة لتخدزين
البيانات والبرامج خارج وحدة التشغيل المركزية.
 .2وحدددات اإلخددراج  :Output Unitsوهددي الوسددائل التددي يددتم
بواسددطتها إخددراج نتددائج المعالدددات مددن نظددام الحاسددوب إلددى
البيلة المحيطة  ،كالطابعات.

ثالثا الفر األساسي بين النظام المحاسبي اليدوي والمحوسب
الفددرق األساسددي والدددوهري بددين النظددام المحاسددبي اليدددوي
والمحوسدب يكمدن فددي العقدل المنفددي لألمدور  ،يعنددي الباحد بدديلك
بان وفي النظام اليدوي  ،يقوم اإلنسا ومدن خدالل اسدتخدام عقلد
وذكائ الفطري بتحليل األمور ومن ندم اتخداذ القدرارات وتطبيقهدا
وفقدددا للسياسدددات واإلجدددراءات المتعدددار عليهدددا وقدددد يصددديب أو
يخطدد ، ،ويددتم تصددحيح الخطددا عنددد اكتشدداف  .ولكددن فددي النظددام
المحوسددب يددتم اسددتخدام العقددل اإللكترونددي  ،والمصددمم بواسددطة
اإلنسا  ،وهيا العقل ينفي األوامدر الموضدوعة لد مسدبقا مدن قبدل
اإلنسددا  ،وبمعنددى يخددر ال يمكددن أ يخطدد ، ،أي ال يسددتطيع ه ديا
العقددل التحليددل بددل يسددتطيع فقددط تنفيددي يليددة التحليددل المرسددومة ل د
مسبقا ومن ندم تنفيديها وفقدا للسياسدات واإلجدراءات المرسدومة لد
مسددبقا  ،وال يمكن د تددداوز أي مخططددات موضددوعة ل د مددن قبددل
اإلنسا ( علي وسليم . )12:1011،
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رابعا آلية العمل في النظام المحاسبي المحوسب
ببسارة ،هي نف الشيء ولكن باختال بسيط وهو بدا يقدوم
المحاسب بامر البرنامج المحوسب باتبا األوامر السدابقة جميعهدا
عنددد إدخددال البيانددات إلي د  .ويقتصددر عمددل المحاسددب بعدددها علددى
إدخال المعلومة لي أكثر  ،ويقوم الدهداز بتنفيدي بداقي الخطدوات.
ولكن قبدل إدخدال البياندات للحاسدوب  ،ال بدد للمحاسدب وبمسداعدة
مبرمج إنشاء برنامج األوامر وبشكل مسدبق ( Marston, 2010
:):71

 .1رسم خرائط التدفقات التوضيحية  :المقصود برسدم مخططدات
التدددفقات  ،هددو اآلليددة الواجددب اتباعهددا لتنفيددي العمليددات بشددتى
أنواعهددا  ،ابتددداء مددن المدددخالت ومددرورا بالمعالدددات وانتهدداء
بالمخرجات لشتى عمليات الشركة.
ولتوضيح األمر  ،لنفر با إحدى الشدركات التداريدة  ،والتدي
تتعامددل بشددراء البضددائع وبيعهددا  ،قددررت تصددميم نظددام محاسددبي
محوسب  ،فإند سديكو إلزامدا علدى مصدممي النظدام األخدي بعدين
االعتبار الدورات التي يدب إنشاؤها بالنظام والتدي تتضدمن عدادة
( عبد هللا وسنحو : )22:1011،

 .1إنشاء يلية ترميز للحسابات (كمدا بالنظدام اليددوي) ،والتدي مدن
خاللها يمكن جعل البرنامج يميز نو وربيعة الحسابات.

 -دورة اإليرادات (المبيعات والمدينو )

 .1إنشاء دفتر يومية مبرمج وفقا آللية ترميز الحسابات.

 -دورة المدفوعات (المشتريات والمخزو والدائنو )

 .3إنشاء حسابات عامة في دفتر األستاذ العام وحسدابات تفصديلية
مبرمدة في دفتر األستاذ المساعد.

 -دورة الرواتب

 .4إنشاء يلية ترحيل مبرمدة للحسابات.
 .2إنشاء قوائم مالية مبرمدة.
خاماا تصميم نظام المحاسبة المحوسب
عندما ترغب أي شركة في تصميم نظام محاسدبي محوسدب ،
ال بدددد أ تتبدددع عددددة متطلبدددات مهمدددة يمكدددن تلخيصدددها بددداالتي :
() Ghen , 2004 : 54
 .1تخصيص راقم محاسبة متمرس وملدم باعمدال الشدركة ورداقم
مبرمدين.
 .1تددوفير األجهددزة الضددرورية لتصددميم النظددام ،وتدددريب مشددغلي
النظام على استعمال .
 .3االستعانة بآراء خبراء خارجيين عند الضرورة.
 .4يدب على الشركة وبعد تصميم النظام عدم ترك اآللية اليدويدة
لفتدرة مددن الدزمن  ،والغايددة مدن ذلددك فحدص النظددام المحوسددب
ومدى نداحت  ،واالستمرار بمطابقدة اآلليدة اليدويدة مدع اآلليدة
المحوسبة  ،ويمكن التوق عن اآللية اليدوية عند توفر الدالئل
الضرورية على نداح اآللية المحوسبة.
سادسا واجبات طاقم المحاسبة وطاقم المبرمجين
قبل عملية إنشاء النظام المحوسب يددب علدى الطداقم عمدل التدالي
(عاشور ونعيم :)42:1011،
 .1رسم خرائط التدفقات التوضيحية للنظام.
 .1المباشرة بتصميم النظام.
 .3فحص النظام.
 .4مطابقة نتائج النظام مع النظام اليدوي.

 دورة اإلبالغ المالي .1المباشددددرة بتصددددميم النظددددام  :وهنددددا يدددداتي دور المبددددرمدين
المتخصصددددين لتنفيددددي دورات التدددددفق حسددددب االتفدددداق مددددع
المحاسدبين  ،ويندود الباحد هندا بدا المحاسدب وفدي كثيدر مدن
الحاالت ال يملك مهارة التصميم وإعداد البرمديات الخاصدة ،
ولكن وفي اآلونة األخيرة ظهرت برمديدات خاصدة بالتصدميم
تمكددن غيددر المتخصددص بعلددم الحاسددوب اسددتخدامها لتصددميم
بعش البرمديات الخاصة بطبيعة عمل ؛ ولكنها تبقدى قاصدرة
عددددددددن تلبيددددددددة احتياجددددددددات شددددددددركات األعمددددددددال الكبيددددددددرة
(. )Hiras,2012:63
 .3فحص النظام  :بعد أ يتم االنتهاء مدن تصدميم النظدام  ،يباشدر
كل من راقم المحاسبة والمبرمدين بفحص دقدة النظدام  ،ومدن
األوليددات لدددى المحاسددبين التاكددد بددا هدديا البرنددامج الخددا
بنظام المحاسبة يوفر عدة أمور مهمة جدا  ،وعلى رأسها تقيدد
وعملددد وفقدددا للسياسدددات المحاسدددبية (اإلجدددراءات و المبدددادئ
والمعددايير وكددل مددا يمددت بصددلة للنظددام المحاسددبي)  ،وكدديلك
التاكدد مددن كفدداءة الرقابدة التددي يوفرهددا النظدام والسددرية العاليددة
التددي يوفرهددا  ،وذلددك وصددوال لدددودة المعلومددات المحاسددبية
المرجددوة مندد  .وال بددد مددن االعتددرا  ،بددا مهددارة محاسددب
الشركة هنا تلعب دورا هاما في فحص النظام المبرمج ؛ ولهيا
يتم استشارة أكثر من جهة متخصصة لفحص النظدام فدي كثيدر
من األحيا  ،وغالبدا مدا تكدو جهدة مهنيدة متخصصدة بتددقيق
الحسابات(.)Marston ,2010 :67
 .4مطابقة نتائج النظام مع النظام اليدوي  :في أغلب األحيا  ،ال
يتم االعتمداد علدى النظدام المحوسدب بشدكل كلدي  ،وخصوصدا
في الفترات األولى من عمل  ،وليلك يفضل االستمرار بالعمل
بالنظام اليدوي جنبا إلى جنب مع النظام المحوسدب  ،ومطابقدة
نتددائج النظددامين بددين فتددرات متقاربددة  ،وذلددك خوفددا مددن وجددود
قصور أو عيوب بالنظام المحوسدب لدم يدتم كشدفها خدالل فتدرة
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الفحص .وفدي الوقدت المناسدب والديي قدد يكدو علدى األغلدب
بعدد مددرور سدنة ماليددة كاملددة  ،يدتم التخلددي عدن النظددام اليدددوي
نهائيا (. )Taliyang, 2008 :11

 .1تعمل االصول الفكرية في تعزيز االبتكار وتطوير الوحددات ،
اذ يساعد في وضع استراتيدية جيددة تخددم الوحددة فدي تعزيدز
مركزها المالي.

 .2تعري د االصددول الفكريددة  :عرفددت منظمددة التعدداو والتنميددة
االقتصددادية ( )OECDبان د ا القيمددة االقتصددادية لفلتددين مددن
االصول غير الملموسة او الفكرية وهي رأس المدال التنظيمدي
(الهيكلي ) ورأس المال البشريا (يوس .) 4:1002،

 .1تعددد االصددول الفكريددة احددد االمددور الحيويددة التددي اسددتخدمتها
الوحدات االقتصادية م خرا في تعزيز نروتهدا وتطدوير ادائهدا
فضال عن المحافظة على قيمتها في السوق.

كما عر مدلد معدايير المحاسدبة الدوليدة ()IASB,1998
وفق المعيدار الددولي ( )38باند االصدول الفكريدة يمثدل ا اصدول
غيددر النقديددة ولددي لهددا جددوهر مددادي – تسددتخدم فددي االنتدداج او
توريددد السدددلع والخددددمات او االيدددار او غيدددر ذلدددك او ألغدددرا
اداريددددة  ،ويمكددددن تميزهددددا والسدددديطرة عليهددددا بمعرفددددة الوحدددددة
االقتصددادية نتيدددة ألحدددا ماضددية ا ( متددولي واحمددد 1010 ،
.):10
سابعا مكونات االصول الفكرية
نتيددددة ألهميدددة االصدددول الفكريدددة فدددي خلدددق قيمدددة للوحددددات
االقتصادية فا هيا االمر يستدعي دراسدة تفصديلية لمكوندات هديا
العنصر  .اذ تتكو االصول الفكرية حسب اراء الباحثين من عدة
مكونات والتي يمكن تصنيفها حسب النماذج االتية-:
 .1أنمددوذج ) : )Davenport & Prusak , 1997يتكددو
رأس المدددال الفكدددري تبعدددا الدددى هددديا األنمدددوذج مدددن االتدددي-:
(الربيعي )41:1014،
 .1الموجدددودات الفكريدددة  :وتتمثدددل بدددالموجودات المعرفيدددة التدددي
تمتلكهددددا الوحدددددة االقتصددددادية متمثلددددة بالتصدددداميم والبددددرامج
التكنولوجية والعلميات الثقافية.
 .1الموجودات البشرية :وتتمثل بدالموجودات البشدرية والخبدرات
الموجددددودة داخددددل عقددددول المددددوظفين العدددداملين لدددددى الوحدددددة
االقتصادية.
 .3الملكيددة الفكريددة :وتتمثددل بددالموجودات الفكريددة التددي تحصددل
عليها الوحدة االقتصادية جراء عمليات واحدا اقتصدادية قدام
بها االفراد العاملو في وقدت سدابق او نتيددة عمليدات قانونيدة
كاالنددددماج  ،كددديلك تتمثدددل الملكيدددة الفكريدددة ببدددراءة االختدددرا
وشهرة المحل والعالمة التدارية .
ثامنا اهمية االصول الفكرية
تعد االصول الفكرية احد البنود التي ظهرت م خرا والتي لها
اهمية للوحدات االقتصادية على الصعيد الداخلي والخارجي اذ ا
هنالدك العديددد مدن وجهددات النظددر حدول تلددك االهميدة لعددل ابرزهددا
هي(-:)Bataineh, 2011 :64

 .3تعدددد االصدددول الفكريدددة احدددد المصدددادر المهمدددة التدددي تسدددتغلها
الوحدة في تحقيق التفوق التنافسي  ،واستغالل الفر المتاحة
لتعزيز الربحية.
تاسعا تعريف االفصاح المحاسبي عن االصول الفكرية
يعددر االفصدداح عددن االصددول الفكريددة بان د عمليددة عددر
المعلومددددات المتعلقددددة بالملكيددددة الفكريددددة للمسددددتخدمين الددددداخليين
والخارجيين واليين ال يستطيعو الحصدول علدى تلدك المعلومدات
مددن التقددارير السددنوية االعتياديددة  ،مددن اجددل تلبيددة احتياجدداتهم مددن
المعلومدددات ومسددداعدتهم فدددي اتخددداذ القدددرارات الصدددحيحة اي ا
اإلفصاح المحاسبي عن رأس المدال الفكدري يتحددد بحسدب حاجدة
المستخدمين اليد  ،اذا اند يسداعدهم فدي تاكيدد توقعداتهم المسدتقبلية
حددول اسددتمرارية عمددل الوحدددة االقتصددادية فضددال عددن تحسددين
قدراراتهم االسدتثمارية فيد ( )Bukh , 2003: 49مدن خدالل مدا
تقدم فدا ل فصداح المحاسدبي عدن رأس المدال الفكدري جملدة مدن
الفوائددد التددي جعلددت الوحدددات االقتصددادية تقددوم ب د والتددي تتمثددل
باالتي.)Marr, 2003 :32 (:
 .1اسدددتخدام أساسدددا ر للتعويضدددات وتطدددوير العالقدددات الخارجيدددة
لخدمة اصحاب المصلحة.
 .1تعزيز الشفافية في االفصاح عدن رأس المدال الفكدري بصدورة
اكثر من عدم .
 .3يسدداعد فددي الهددام وتعزيددز الثقددة بددين القددوى العاملددة واصددحاب
المصالح الرئيسيين.
 .4يساعد في دعم رؤية رويلة االمد للوحدة االقتصادية.
 .2مسدداعدة الوحدددة االقتصددادية فددي صددياغة وتقيدديم االسددتراتيدية
الصحيحة.
 .2المساعدة في تنويع قرارات التوسع .
عاشرا مزايا االفصاح المحاسبي عن االصول الفكرية
يترتب على عملية االفصاح عن االصدول الفكريدة العديدد مدن
االنددار االيدابيددة والتددي تختل د بحسددب وجهددة نظددر المسددتخدمين
والمتعدداملين والمسددتفيدين منهددا ويمكددن توضدديحها بدداالتي (سددالم
-: ) Bontis , 2011 :11()82:1008،
 .1االفصدداح المحاسددبي عددن االصددول الفكريددة يسدداعد فددي توحيددد
مكونددات الموجددودات غيددر الملموسددة االخددرى ( شددهرة المحددل
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والعالمة التداريدة وبدراءة االختدرا ) ودمدهدا مدع المكوندات
االخرى لرأس المال الفكري.
 .1المساعدة في توفير البيانات االزمة لتخطيط مكوندات االصدول
الفكرية وفقا للقيم السائدة والسيما المكونات القابلة للتداول.
 .3المساعدة في توفير المعلومدات الالزمدة للرقابدة علدى مكوندات
االصدددول الفكريدددة ألغدددرا دعدددم المركدددز التنافسدددي للوحددددة
االقتصادية.
 .4المسددداعدة فدددي تدددوفير المعلومدددات الالزمدددة لتخطددديط ورقابدددة
االصددددول غيددددر الملموسددددة ألغددددرا التقددددارير االجتماعيددددة
والبيلية.
 .2زيدادة درجددة الشددفافية فددي القددوائم الماليددة  ،ممددا يزيددد االعتمدداد
عليهدددا مدددن قبدددل المسدددتخدمين الحددداليين والمدددرتقبين ومتخددديي
القرارات الداخليين والخارجيين.

االطار العملي
اوال وصف عينة البحث
لغر تحقيق البحد واختبدار الفرضدية سديتم اجدراء دراسدة
تحليليددة لعينددة البح د لمعرفددة االنظمددة المحاسددبية المطبقددة ومدددى
امكانيتهددا للتحددول الددى النظددام المحوسددب  ،كمددا سدديتم اسددتعرا
الكيفية التدي يدتم بهدا معالددة االصدول الفكريدة فدي النظدام اليددوي
والنظددددام المحاسددددبي المحوسددددب لمعرفددددة مدددددى االخددددتال بددددين
النظددامين ومعرفددة االضددافة التددي يقدددمها النظددام االلكترونددي فددي
معالدة االفصاح عن االصول الفكرية .
 .9الشركة العراقية لألعمال الهندسية

دينار  ،وتبلب نسدبة القطدا الخدا بالشدركة ( )%30.2والقطدا
العام ( )2.3والقطا التعاوني ( )1.8والقطدا االشدتراكي(،)0.1
وتقوم الشركة باعداد القوائم والتقارير ونشدرها فدي سدوق العدراق
لدألوراق الماليددة فددي نهايدة كددل سددنة ماليددة مدن اجددل معرفددة نتيدددة
اعمالها وتقديم المعلومات لمتخيي القرارات.
 .3شركة بدداد لصناعة مواد التدليف
وهددي شددركة عراقيددة مسدداهمة خاصددة تعمددل ضددمن القطددا
الصدددناعي تاسسدددت فدددي عدددام ( )1321بدددرأس مدددال اسدددمي قددددرة
( )120000ديندددار  ،وتدددم ادراجهدددا فدددي سدددوق العدددراق لدددألوراق
المالية في سنة ( )1004وكا رأسمالها فدي تداريخ االدراج ()30
مليو دينار  ،وتبلب نسبة القطدا االشدتراكي بالشدركة ()%3.44
والقطدددا الخدددا ( ،)%32.22وتقدددوم الشدددركة باعدددداد القدددوائم
والتقارير ونشرها في سوق العراق لألوراق المالية فدي نهايدة كدل
سدددنة ماليدددة مدددن اجدددل معرفدددة نتيددددة اعمالهدددا وتقدددديم المعلومدددات
لمتخيي القرارات.
 .4شركة بدداد للمشروبات الدازية
وهددي شددركة عراقيددة مسدداهمة مختلطددة تعمددل ضددمن القطددا
الصناعي تاسست في عام ( )1383برأس مال اسدمي قددرة ()20
مليو دينار  ،وتم ادراجها في سوق العدراق لدألوراق الماليدة فدي
سدددنة ( )1004وكدددا رأسدددمالها فدددي تددداريخ االدراج ( )10مليدددار
دينددار  ،وتبلددب نسددبة القط دا العددام بالشددركة ()%13.82والقطددا
المخدددددتلط ( )%0.28والقطدددددا الخدددددا ( ، )%82.32وتقدددددوم
الشدددركة باعدددداد القدددوائم والتقدددارير ونشدددرها فدددي سدددوق العدددراق
لدألوراق الماليددة فددي نهايدة كددل سددنة ماليددة مدن اجددل معرفددة نتيدددة
اعمالها وتقديم المعلومات لمتخيي القرارات.
 .5الشركة العراقية لصناعة مواد الكرتون

وهددي شددركة عراقيددة مسدداهمة مختلطددة تعمددل ضددمن القطددا
الصناعي تاسست فدي عدام ( )1382بدرأس مدال اسدمي قددرة ()8
مليو دينار  ،وتم ادراجها في سوق العدراق لدألوراق الماليدة فدي
سددنة ( )1004وكددا رأسددمالها فددي تدداريخ االدراج ( )140مليددو
دينددار  ،وتبلددب نسددبة القطددا العددام بالشددركة ( )%33.2والقطددا
الخدددا ( ،)%22.4وتقدددوم الشدددركة باعدددداد القدددوائم والتقدددارير
ونشرها في سوق العراق لألوراق المالية في نهاية كل سدنة ماليدة
مدددن اجدددل معرفدددة نتيددددة اعمالهدددا وتقدددديم المعلومدددات لمتخددديي
القرارات.

وهددي شددركة عراقيددة مسدداهمة مختلطددة تعمددل ضددمن القطددا
الصناعي تاسست في عام ( )1328برأس مال اسمي قدرة ()1.2
مليو دينار  ،وتم ادراجها في سوق العدراق لدألوراق الماليدة فدي
سددنة ( )1004وكددا رأسددمالها فددي تدداريخ االدراج ( )200مليددو
ديندددار  ،وتبلدددب نسدددبة القطدددا العدددام بالشدددركة ()%20والقطدددا
المخددتلط ( )%1.23والقطددا الخددا ( ، )%32وتقددوم الشددركة
باإلنفاق على تكالي جودة االنتاج وتحاول االستفادة مدن االنظمدة
الحديثة من اجل التحول الى االنتاج االلي بدال من اليدوي.

 .7الشركة العراقية للاجاد والمفروشات

ثانيا االنظمة المحاسبية المطبقة في الشركات عينة البحث

وهددي شددركة عراقيددة مسدداهمة خاصددة تعمددل ضددمن القطددا
الصناعي تاسست فدي عدام ( )1383بدرأس مدال اسدمي قددرة ()2
مليو دينار  ،وتم ادراجها في سوق العدراق لدألوراق الماليدة فدي
سددنة ( )1004وكددا رأسددمالها فددي تدداريخ االدراج ( )200مليددو

من اجل معرفة االنظمة المحاسبية المطبقة فدي عيندة البحد سديتم
توضدديح الكشددوفات المحاسددبية المقدمددة مددن خددالل جددداول تحليليددة
معرفدة مدددى امكانيتهددا التحدول الددى االنظمددة المحوسدبة وكمددا هددي
موضحة بالددول االتي-:
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جدول ( )1الكشوفات المحاسبة المقدمة من قبل النظام المحاسبي اليدوي
العراقية لألعمال

التفاصيل

الهندسية

كشدددوفات الموجدددودات
ومصادر االموال

العراقيدددددة للسدددددداد بغددددددداد لمشددددددروبات بغددددددددداد لمددددددددواد بغددددددددددداد لمددددددددددواد
الكارتو
التغلي
الغازية
والمفروشات

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

كشدددددددوفات الرواتدددددددب
واالجور

1

1

1

1

1

كشددددددددوفات المتعلقددددددددة
باألصول الفكرية

0

0

0

0

0

كشددددددددوفات المتعلقددددددددة
باألسهم

1

0

0

1

1

كشددددددددوفات المتعلقددددددددة
بتقارير مدل االدارة

1

1

0

1

1

كشوفات
االرباح
كشددوفات المصددروفات
وااليرادات
كشدددددددددد
الدارية
كشددددد
المالية

العمليددددددددددات
االسدددددتثمارات

يلحددم مددن جدددول ( )1اعددالد ا هنالددك تبدداين بددين الشددركات
الصناعية العراقية في عمليدة تقدديم الكشدوفات المتعلقدة بنشداراتها
مددن شددركة الددى اخددرى  ،فدديلحم التددزام الشددركات باإلفصدداح عددن
المعلومات المتعلقة باألصول واالرباح في الوقت اليي يلحم عددم
توليهددا اي اهتمدددام لألصدددول المعرفددة والبشدددرية اذ تعددددها ضدددمن
المصددروفات السددنوية  ،كمددا ا االنظمددة اليدويددة ال تقدددم االهتمددام
الكدافي لألصددول الفكريددة التددي تمثدل الدددزء االسدداس مددن عمليددات
الشركات الصناعية العراقية .

ثالثدا تحليددل االصدول الفكريددة التددي تملكهدا الشددركات الصددناعية
عينة البحث
لغر معرفة الكيفيدة التدي يدتم مدن خاللهدا معالددة العمليدات
المتعلقدددة باإلفصددداح عدددن االصدددول الفكريدددة سددديتم تحليدددل اندددوا
االصدددول الفكريدددة المملوكدددة مدددن قبدددل الشدددركات الصدددناعية فدددي
الددول االتي -:
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جدول ( )1انوا االصول الفكرية المملوكة من قبل الشركات عينة البح
التفاصيل

العراقية لألعمال
الهندسية

العراقيدددددة للسدددددداد بغددددددداد لمشددددددروبات بغددددددددداد لمددددددددواد بغددددددددددداد لمددددددددددواد
الكارتو
التغلي
الغازية
والمفروشات

االصول البشرية

1

1

1

1

1

االصول المعرفة

0

0

0

0

0

االصول التكنولوجية

1

1

1

1

1

االصول الهيكلية

0

0

0

0

0

االصول االجتماعية

0

0

0

0

0

يلحم من الددول ( )1اعالد وجود لألصول البشرية في كافدة
الشددركات عينددة البح د وانعدددام تددام لألصددول المعرفددة المتمثلددة
بالخبرات والتعليمدات والدراسدات والتددارب  ،فضدال عدن وجدود
نسددبة كبيدددرة لألصدددول التكنولوجيدددة متمثلدددة بددداألجهزة والمعددددات

المستخدمة مدن قبدل الشدركة والتدي يمكدن توظيفهدا للقيدام بدالتحول
الددى النظددام المحاسددبي المحوسددبة والدديي تتمثددل انواعهددا بالددددول
االتي -:

جدول ( )3انوا االصول التكنولوجية المملوكة من قبل الشركات عينة البح
التفاصيل

العراقية لألعمال
الهندسية

العراقيدددددة للسدددددداد بغددددددداد لمشددددددروبات بغددددددددداد لمددددددددواد بغددددددددددداد لمددددددددددواد
الكارتو
التغلي
الغازية
والمفروشات

اجهزة الحاسوب

10

12

13

12

12

اجهزة اسكنر

4

3

2

1

2

الطابعات

10

12

13

12

12

اجهزة االنترنت

2

3

2

4

2

اجهزة االتصاالت

3

2

2

8

2

يلحدددم مدددن الدددددول ( )3اعدددالد اعدددداد االجهدددزة التكنولوجيدددة
المملوكددة مددن قبددل الشددركات عينددة البحد والتددي يمكددن اسددتعمالها
لتحويل الكتب والمسدتندات الدى معلومدات رقميدة داخدل الحاسدوب
والتددي ينددتج منهددا تقددارير محاسددبية سددريعة وقليلددة وملبيددة لكافددة
المتطلبات التي تخدم اهدا الشركة والمالك والمستخدمين .

رابعا امكانيدة التحدول الدى النظدام المحاسدبي المحوسدب ومددى
قدرته على االفصاح عن االصول الفكرية
نظرا للصعوبات التي تواج العديد من الشركات العراقية فدي
عمليدددة التحدددول الكامدددل للنظدددام المحاسدددبي المحوسدددب فانددد سددديتم
تصميم استمارة استبيا تحتوي على مدموعة مدن تحليدل ألجوبدة
موظفين الشركات الصناعية العراقية التي تم اختبارها في التحليل
لغدددر معرفدددة مددددى امكانيدددة التحدددول الدددى النظدددام المحاسدددبي
االلكترونددددي ومدددددى قدرتدددد علددددى االيفدددداء بالمتطلبددددات المتعلقددددة
باألصول الفكرية وكما هو موضح بالدداول االتية -:
المحور االول مدى امكانية تطبيل النظام المحاسبي المحوسب
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جدول ( )4تحليل االجوبة من عينة البح الخاصة بالمحور االول

االسللة

اوافدددق
بشدة

اوافق

محايد

ال
اوافق

ال اوفدددق
بشدة

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

النسبة

النسبة

النسبة

النسبة

النسبة

30

10

8

1

%30

%10

%8

%1

32

0

2

2

%32

%0

%2

%2

42

0

10

0

%42

%0

%10

%0

32

2

10

10

%32

%2

%10

%10

 -1تمتلددك الشددركات الصددناعية العراقيددة 20
االس د المناسددبة للتحددول الددى النظددام
%20
المحوسب.
 -1يمثدددل النظدددام المحاسدددبي االلكتروندددي 22
المحوسب افضل االنظمة التي تحقدق
%22
الدقة وسرعة العمل.
 -3هنالك محاوالت جادة مدن قبدل اغلدب 42
الشركات العراقية للتحول الى النظدام
المحوسددددب للقضدددداء علددددى الددددروتين %42
االداري.
 -4يمكدن االسددتعانة بددالخبرات المعرفيددة 40
لدددى الحكومددة او الشددركات العالميددة
لغددددددر التوصددددددل الددددددى النظددددددام %40
المحاسبي االمثل .
المتوسط المرجح للمحور االول

الوسددددددددددددددط االنحددددرا
المعياري
الحسابي

.523

.722

.025

.861

.333

.952

1.39

.602

0.120

االتدددددداد
الترتيب
العام

1

1

1

1

اوافق

اوافق

اوافق

اوافق

اوافق

من خالل الدددول ( )4يتبدين وجدود توافدق فدي االجوبدة مدن عيندة
البح  ،اذ اتضح االتي -:
 .1تمتلددك الشددركات الصددناعية العراقيددة االسد المناسددبة للتحددول
الددى النظددام المحوسددب  ،وذلددك مددن خددالل االجابددات التددي تددم
الحصول عليهدا بنسدبة ( )%80=%30+%20اوافدق وبدوز
نسبي (.)0.120
 .1يمثل النظام المحاسدبي االلكتروندي المحوسدب افضدل االنظمدة
التددي تحقددق الدقددة وسددرعة العمددل ،مددن خددالل نسددبة االجابددة
( )%30=%32+%22اوفق وبوز نسبي (.)0.120

 .3هنالك محاوالت جادة من قبل اغلب الشركات العراقية للتحول
الى النظدام المحوسدب للقضداء علدى الدروتين االداري  ،وذلدك
من خالل نسبة االجابة ( )%30=%42+%42اوافق وبدوز
نسبي (.)0.120
 .4يمكن االستعانة بالخبرات المعرفية لدى الحكومة او الشدركات
العالمية لغر التوصل الى النظام المحاسدبي االمثدل  ،وذلدك
من خالل االجابة بنسبة ( )%22=%32+%40اوفق وبدوز
نسبي (.)0.120
المحددور الثدداني مدددى تلبيددة النظددام المحاسددبي المحوسددب الددى
عملية االفصاح المتعلقة باألصول الفكرية

جدول ( )2تحليل اجابات عينة البح الخاصة بالمحور الثاني

االسللة

اوافدددق
بشدة

اوافق

محايد

ال
اوافق

ال اوفدددق
بشدة

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

النسبة

النسبة

النسبة

النسبة

النسبة

الوسدددددددددددددددط االنحرا
المعياري
الحسابي

االتدددددداد
الترتيب
العام
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 -1تفتقر الكشوفات الماليدة والمحاسدبية فدي 40
ضل النظام اليدوي الدى االهتمدام باألصدول
%40
الفكرية.
 -1يمكن للشركات العراقيدة تصدميم انظمدة 32
محوسددبة تبددين مسددتوى التغيددرات الحاصددلة
%32
على االصول الفكرية.
 -3يحقق النظام المحوسب الموضوعية فدي 42
القياس واالفصاح عن االصول الفكرية.
%42
 -4يمكددددن للنظددددام المحاسددددبي المحوسددددب 23
تطدددوير الثقافدددة السدددائدة لمدددوظفي الشدددركة
نتيددددة تلبيدددة رغدددابتهم مدددن خدددالل معرفدددة %23
اهميتهم في الشركة .
المتوسط المرجح للمحور الثاني

42

2

4

2

%42

%2

%4

%2

40

12

2

2

%40

%12

%2

%2

32

10

10

0

%32

%10

%10

%0

12

2

2

3

%12

%2

%2

%3

.822

.883

1

اوافق

.771

.202

1

اوافق

.223

.938

1

اوافق

.641

0.181

.062

1

اوافق

اوافق

من خالل الدددول ( )2يتبدين وجدود توافدق فدي االجوبدة مدن عيندة
البح  ،اذ اتضح االتي :

االجابدددددددة ( )%22=%40+%32اوفدددددددق وبدددددددوز نسدددددددبي
(.)0.181

 -1تفتقر الكشوفات المالية والمحاسبية في ضل النظام اليدوي الى
االهتمام باألصول الفكرية وذلك من خالل االجابات التدي تدم
الحصول عليهدا بنسدبة ( )%82=%42+%40اوافدق وبدوز
نسبي (.)0.181

 -3يحقق النظام المحوسب الموضوعية في القياس واالفصاح عن
االصدددددول الفكريدددددة  ،وذلدددددك مدددددن خدددددالل نسدددددبة االجابدددددة
( )%80=%32+%42اوافق وبوز نسبي (.)0.181

 -1يمكن للشركات العراقية تصميم انظمدة محوسدبة تبدين مسدتوى
التغيددرات الحاصددلة علددى االصددول الفكريددة ،مددن خددالل نسددبة

 -4يمكدددن للنظدددام المحاسدددبي المحوسدددب تطدددوير الثقافدددة السدددائدة
لمدددوظفي الشدددركة نتيددددة تلبيدددة رغدددابتهم مدددن خدددالل معرفدددة
اهميددددتهم فددددي الشددددركة  ،وذلددددك مددددن خددددالل االجابددددة بنسددددبة
( )%80=%12+%23اوفق وبوز نسبي (.)0.181

جدول ( )6التحليل االحصائي بين متوسطات اجوبة استمارة االستبيا
التفاصيل

م شرات التحليل االحصائي

عدد المشاهدات

1

معامل ()T

1.210

معامل ()F

4.241

B

1.140

حدم االرتبار

0.282

مستوى المعنوية sig

0.000

يلحم مدن جددول ( )2اعدالد وجدود ارتبدار قدوي بدين مسدتوى
تطبيق النظام المحاسبي المحوسب وبين مدى تلبيدة ل فصداح عدن
االصدددول الفكريدددة  ،اذ بلغدددت قيمدددة االرتبدددار ( )0.282بمسدددتوى

معنوية ( )0.000وهدي اقدل مدن حددم الداللدة ( )%2كمدا ا قيدام
الشركات الصناعية بزيادة االهتمام للتحول الى النظدام المحوسدب
بمقددار معيدارا واحدددار يد دي الددى زيدادة االهتمددام بعمليدة االفصدداح
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عددن االصدددول الفكريدددة فدددي القددوائم الماليدددة للشدددركات الصدددناعية
العراقيدددة بمقددددار ( )1.140والددديي يمكدددن ا يبدددين حددددم العالقدددة
واالنر للنظدام المحاسدبي المحوسدب فدي تطدوير الكدوادر االداريدة
والبشرية في واليي يحقق مدن خاللد تحقيدق فرضدية البحد التدي
مفادهدددا ( تددد دي االنظمدددة المحاسدددبية المحوسدددبة دورا فددداعال فدددي
عمليددة االفصدداح حددول األصددول الفكريددة التددي تملكهددا الشددركات
العراقية).

االستنتاجات والتوصيات
االستنتاجات
من خالل الدانب العملي وتحليل اجوبة استمارة االستبيا توصدل
البح الى االتي -:
 -1وجددود ضددع فددي اجددراءات الشددركات العراقيددة فددي عمليددة
التحدول الددى االنظمددة المحاسددبية المحوسدبة بددالرغم مددن وجددود
العديد من المعار المتنوعة لديها.
 -1ا االنظمدددة المحوسدددبة بإمكانهدددا ا تخددددم عمليدددة االفصددداح
المحاسددبية عددن االصددول الفكريددة بصددورة اكثددر مددن االنظمددة
اليدوية من خالل توعية الكوادر االدارية باهميتها فدي الشدركة
.
 -3توجد العديد من االجهزة االلكترونية لدى الشدركات الصدناعية
العراقية يمكن من خاللها تحويل كافدة المسدتندات الورقيدة الدى
انظمددة محوسددبة لتقليددل الددروتين وزيددادة الدقددة والسددرعة فددي
العمل .
 -4وجددود محدداوالت واجددراءات جددادة مددن قبددل الحكومددة العراقيددة
للتحول الدى الحوكمدة االلكترونيدة مدن خدالل ربدط الم سسدات
الحكومية ببعضها البعش وتكوين قاعدة معلومات موحدة .
 -2وجددود عالقددة قويددة بددين مسددتوى تحددول الشددركات الصددناعية
العراقيددة وعمليددة االفصدداح عددن االصددول الفكريددة فددي القددوائم
والتقارير المالية لها .
التوصيات
من خالل االستنتاجات اعالد يوصي الباح باالتي -:

 -3يتعين على المنظمات المهنية ا تقدوم بتبندي اصددار مدموعدة
مدددن االجدددراءات الدددى تلدددزم الشدددركات العراقيدددة للتحدددول الدددى
االنظمة المحوسبة بالشكل اليي علي في الشركات العالمية .
 -4ضددرورة تحقيددق التعدداو بددين الشددركات الصددناعية العراقيددة
وم سسدددات الدولدددة بمدددا يتعلدددق بالحكومدددة اإللكترونيدددة التدددي
توجهددت اليهددا الحكومددة العراقيددة باآلونددة االخيددرة بغيددة تحقيددق
التحول الى النظام المحوسب.
 -2ضرورة مواكبة التغيرات الحاصلة في بيلة االعمال الخارجية
بما يخص االصول الفكرية من اجل معرفة القيمة الحقيقية لهدا
في الشركات العراقية اوال باول .
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