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 المستخمص                                           
 

تغيرات جذريو ميمة تطرح العديد من  شيد العالم في نياية القرن العشرين وأطاللة القرن الواحد والعشرين
التحديات والفرص . تأتي العولمو المالية والصناعية والتجارية وعولمة الخدمات لتطرح زياده ميمة في التنافس 

مف األصعده . وكذلك تتعاظم أىمية المعرفو في األقتصاد حتى غدت سمة أقتصاد القرن الدولي عمى مخت
الحادي والعشرين ىي سمة األقتصاد ألمبني عمى ألمعرفو. ومن أىم أالفرازات ألتي طرحيا األقتصاد الجديد ىو 

دىار األقتصادي أن رأس المال الفكري أو المعرفي أصبح أكثر أىميو من رأس المال المادي . أي أن األز 
والمستقبمي لم يعد حصرًا عمى الجوانب الماديو فحسب بل يعد رأس المال الفكري العامل الحاسم في أنتاج السمع 
والخدمات ذات القيمو العاليو ويمثل جوىر تحسين األداء وجوىر المنافسو . لذلك فإن زيادة األىتمام باألستثمار 

أصبحت القضيو األىم بالنسبو لممنظمات المعاصره والحكومات لبناء  في الالممموسات في منظمات األعمال قد
 األقتصاد المعتمد عمى المعرفو لمواجية التحديات والتعقيدات البيئيو . 

إن أحد المكونات الرئيسو والميمو لرأس المال الفكري ىي الممكية الفكرية ىذا المصطمح الذي أخذ في األنتشار 
فيمو اليزال محدودًا . فيو مفيوم قانوني غامض حتى اليوم في ذىن العديد من  اليوم بشكل كبير . بيد أن

نشغاالتيا . في حين أن موضوع الممكية الفكرية من المواضيع  الناس الذين يرونو بعيدًا عن الحياة اليوميو وا 
د المجتمع . وىناك الحديثو الميمة في الوقت نفسو وتكمن أىميتو بما يتعمق بو من حقوق تيم جميع طبقات وأفرا

من يعد الممكية الفكرية بمثابة أسمحو تنافسيو فاعمو ذات مغزى كبيروأنيا ينبوع الثروة الذي الينضب وكذلك ليا 
 دور كبير في خمق القيمو المضافو في ظل األقتصاد الجديد .

ى تغير أساسي في إن تزايد األعتراف بالممكية الفكرية بوصفيا موجودًا جوىريًا غير ممموس أدى ذلك إل 
حسابات الموجودات الممموسو لمشركات لصالح الموجودات غير الممموسو ألتي إزدادت قيمتيا بشكل ىائل. إن 
ىذا التغير في ىيكل الموجودات لصالح الموجودات غير الممموسو أصبح يشكل تحديًا أمام المحاسبين كون أن 

وجودات الممموسو مما أصبح عاجزًا عن مواجية تمك التحديات النظام المحاسبي التقميدي معد أساسًا لمعالجة الم
. مما أستوجب األمر عمى المحاسبين مواجية تمك التحديات والبحث عن أفضل السبل نحو تطوير وأستحداث 
معايير وأجراءات جديده تيتم بموجودات الممكية الفكرية من حيث قياسيا واألفصاح عنيا في القوائم الماليو بما 

 م مع أحتياجات المستخدمين المتطوره والمتجدده بإستمرار . يتالء
زالة الغموض عنو من خالل ألتقديم  وعمى ىذا األساس جاءت ىذه الدراسو لتسميط األضواء عمى ىذا المفيوم وا 
النظري لمعظم المعالم الخاصو بيذا الموضوع وكذلك البحث في حمول لمشكمة الدراسو التي تتضمن كيف يتم 

واألفصاح عن موجودات ألممكية الفكرية في القوائم الماليو . وأيضًا التطرق إلى مشاكل القياس واألفصاح القياس 
عنيا . ومحاولة دراسة واقع الشركات العراقيو من حيث األجراءات التنظيمية واألدارية والمحاسبية المستخدمو 

والمؤسسي الذي ينظم شؤون الممكية الفكرية في اتجاه موجودات الممكية الفكرية وكذلك دراسة األطار القانوني 
العراق . فضاًل عن أستطالع آراء عينو من أكاديمي وميني المحاسبو في العراق بخصوص أىمية موجودات 
الممكية الفكرية وضرورة القياس واألفصاح عنيا . وأخيرًا محاولة صياغة نموذج لممحاسبو عن الممكية الفكرية 

 موجيو لممعالجو المحاسبيو الحاليو . يتجاوز األنتقادات ال



ولتحقيق األىداف السابقو فقد تضمنت الدراسو خمسة فصول . خصص األول لممنيجيو والدراسات السابقو . اما 
الفصل الثاني فانو ركز عمى ازالة الغموض عن ىذا المصطمح من خالل التقديم النظري بالمعالم الخاصو بيذا 

صل بثالثة مباحث . تم في االول منيا أستعراض رأس المال الفكري ومكوناتو الموضوع . وقد وقع ىذا الف
بأعتبار أن الممكية الفكرية احدى مكوناتو الرئيسيو ومن ثم يبين ماىية الممكية الفكرية وتعريفاتيا ومكوناتيا 

و لمممكية الفكرية وعالقاتيا وأىميتيا وموقف الفقو القانوني واألسالمي منيا . وفي الثاني تم تناول الحمايو القانوني
ببعض التحديات المعاصره . أما في المبحث الثالث فقد بين مدى أنطباق معايير الموجودات وقواعد األعتراف 

 بيا عمى بنود الممكية الفكرية .
أما الفصل الثالث فقد حاول تسميط الضوء عمى مداخل وطرق القياس واألفصاح المطوره لقياس قيمة موجودات 

مكية الفكرية والرؤية المحاسبيو أتجاه تمك المداخل والطرق . وقد قسم ىذا الفصل إلى ثالثة مباحث خصص الم
األول إلى تناول مفاىيم القياس واألفصاح المحاسبي بشكل عام . أما الثاني فقد تناول بالتحديد نماذج القياس 

قد تناول الرؤية المحاسبيو لموجودات الممكية واألفصاح عن موجودات الممكية الفكرية أما في المبحث ألثالث ف
 الفكرية . 

في الجانب العممي خصص لو الفصل الرابع عبرأربعة مباحث أنصرف المبحث االول نحو دراسة األطار 
القانوني والمؤسسي الذي ينظم شؤون الممكية الفكرية في العراق . أما المبحث الثاني فقد خصص لدراسة واقع 

و ) عينة الدراسو ( من حيث الجوانب التنظيميو والمحاسبيو واألداريو أتجاه موجودات الممكية الشركات العراقي
الفكرية . في حين تناول المبحث الثالث عرض وتحميل آراء عينو من أكاديمي و ميني المحاسبو في العراق 

.أما ألمبحث أالخير فقد بخصوص دور وأىمية موجودات الممكية الفكرية والحاجو إلى القياس واألفصاح عنيا 
 تضمن صياغة نموذج مقترح لممحاسبة عن موجودات الممكية الفكرية. 

في الفصل الخامس واألخير عرض الباحث أىم األستنتاجات التي توصمت إلييا الدراسو من خالل مبحثو األول  
احث أن يوصي بيا أستنادًا . أما المبحث الثاني من ىذا الفصل فقد تم فيو عرض أىم التوصيات التي أرتأى الب

 إلى األستنتاجات التي تم التوصل إلييا .  
 

 
 
 


