


 
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  
  
  
  

  
  رسالة مقدمة الى

  جامعة القادسية /مجلس كلية اإلدارة و االقتصاد 

  المحاسبة علوم و هي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في

  

  من قبل الطالب

  سالم عادل عباس النصراوي

  

  بإشراف

  األستاذ الدكتور

  حسين هادي حسين عنيزه

  
 هـ١٤٣٨             م                                                               ٢٠١٧

             
  جامعة القادسية          
  كلية االدارة و االقتصاد     

  قسم المحاسبة               
 

التوافق مع  متغيرات البيئة المحلية باتجاهتكييف آلية مقترحة ل

   IAS/IFRS و االبالغ المالي ةللمحاسب الدولية المعايير



  أ
 

  

  

 
 

  

  
  

 نَّا َقبَّْل مِ ا تـَ بـَّنَ إِْسَماِعيُل رَ يِْت وَ َن اْلبـَ اِعَد مِ اِهيمُ اْلَقوَ رَ بـْ ُع إِ َف رْ إِْذ يـَ وَ

يمُ  ِ ل ِميُع اْلعَ َت السَّ  إِنََّك أَْن

  

  

  صدق اهللا العلي العظيم                                       

  ١٢٧اآلية  –البقرة سورة                                     
 

  

  

  



  ب
 

  اإلهداء

  ..النجومأمام حضرتھ  الِذكره .. فتكبو الى َمن تتزاحم الكلماتُ 

ّي أراك حین ینفلت النور من لیلھ .. مِ  ِّل في السحر ..ْأل ألن ً ترت    الفؤاد .. صالة

  فلوالك لم تشرق الشمس و ال استفاق على ضوء ضحاھا القمر .. 

م) ..إلیك یا رسول هللا (صلى هللا  ّ   علیھ و آلھ و سل

  

ً بقواٍف حزینة و ألنكُ    ..ما من یعزف شعرا

ّكُ    ما حین ترحل النجوم .. ترقبان الندى ..و ألن

َِديَّ ألف نجمٍة یغفو على أحداقھا القمر ..فأني أھدیكُ    ما یا وال

  

  حین یستفیق الصبح وسط أكداس الصمت .. كمُ و ألنّ 

ً أراكم تمألون حیاتي ابتسامة و    .. ألقا

ً .. أخوتي األعزاء ..ْأل مِ  اخذو    العیون فرحة

  

ً .. و ألنِك تحملین ھَمّ  ً و رھبة   الحیاة .. حین یعتصرنا األلم .. خوفا

  ھاِك عطور الورد .. زوجتي الطیبة ..

  

ّكُ    .. أمالً ما الزمن القادم .. و الصبح الذي ینساب بین أحداقنا و ألن

ً حتى ینّز الیكما ِمْأل    الصبح عن وجعي .. القوافي شعرا

ََديَّ مصطفى و مھدي ..    ول

                       

                   سالم  



  ت
 

  ثناء و عرفان

ً على ما أنعم و تفّضل و یسَّر لي إتمام    ً و آخرا لي  طیبُ الرسالة ، كما یَ  ھذه الحمد  أوال

متنان الى كل من لھ الفضل بعد هللا سبحانھ في إنجاز ھذا العمل حیث قال أن أتقّدم بعظیم اال

َْینَُكمْ تعالى في كتابھ الكریم  َْضَل ب ف   و كل من أعانني بفكرٍة أو توجیھ أو إرشاد . َوَال تَْنَسُوا الْ

ي شراف ومرافقتھ للقبولھ اإلاألستاذ الدكتور حسین ھادي عنیزة  و الثناء و أُخصُّ بالشكر   

  األثر الواضح إلتمام ھذا العمل. ھاتطوال مدة كتابة الرسالة الذي كان آلرائھ و توجیھ

 –كلیة االدارة و االقتصاد  -كما اتوجھ بالشكر و العرفان لألساتذة رئیس قسم المحاسبة     

ُصح و إرشاد وأعضاء الھیئة التدریسیة فیھ جامعة القادسیة  و لما قّدموه لطلبتھم من ن

  مساعدة.

ِما  مناقشة الرسالة تفضلھم قبوللوأعضاءھا كما  أشكر األساتذة رئیس لجنة المناقشة     و ل

  . سیكون لھم من آراء في إثراءھا

مین الذین قاموا بتقویم االستبانة     خراجھا بصورتھا حتى إو الشكر موصول لألساتذة المحكِّ

  الحالیة .

ً و و أزجي جزیل الشكر لوالدي الدكتور عادل عباس النصراوي     لمراجعتھ الرسالة لغویا

ً .أ   سلوبیا

و في الختام أتقدم بالثناء و العرفان لكل من تعاون و ساھم في الدعم و التشجیع و التوجیھ     

  إلنجاز ھذه الرسالة ، فلھم مني خالص الشكر و التقدیر ...

  

  

  

    سالم  

  



  ث
 

  المشرفإقرار 
آلية مقترحة لتكييف متغيرات البيئة المحلية باتجاه عداد الرسالة الموسومة (إأشھد أّن      

المقدمة من قبل  ) IAS/IFRS التوافق مع المعايير الدولية للمحاسبة و االبالغ المالي

،  جامعة القادسیة –الطالب (سالم عادل عباس) قد تمت بإشرافي في كلیة االدارة و االقتصاد 

  الماجستیر في المحاسبة . شھادةو ھي جزء من متطلبات الحصول على 

  

   

  
  المشرف      

  ورـاألستاذ الدكت        
  حسين هادي حسين عنيزه  

/٢٠١٦                                                                   ١٠/٢١  
  
  
  
  

  توصية رئيس اللجنة العلمية
  

  األستاذ المشرف أرشح الرسالة للمناقشة .بناًء على توصیة 
  
  
  

  
  
  

  رئيس اللجنة العلمية      
  الدكتور األستاذ                                                                  

  مجيد عبدالحسين هاتف                                                             
  /     /                                                                   ٢٠١٦  
  

  

  



  ج
 

  شهادة الخبير اللغوي
آلية مقترحة لتكييف متغيرات البيئة أشھد أني قد قّومت رسالة الماجستیر الموسومة (   

) ، IAS/IFRS  المحلية باتجاه التوافق مع المعايير الدولية للمحاسبة و االبالغ المالي

ً و أجد أنھا سلیمة من األخطاء اللغویة و االمالئیة و االسلوبیة ، و صالحة للمناقشة .   لغویا

  

  

  

  

  

  

 التوقیع :                                
 سم : الدكتور جعفر طالب كریماال                               

  العلمیة : مدرسالمرتبة                                
  كلیة االدارة واالقتصاد  –مكان العمل : جامعة القادسیة                                 

                                                  ١٠/٢٠١٦/ ٢٤  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ح
 

  إقرار لجنة المناقشة
  

لعنا على الرسالة الموسومة     ّ آلية مقترحة لتكييف "نشھد نحن أعضاء لجنة المناقشة قد اط

ي و االبالغ المال متغيرات البيئة المحلية باتجاه التوافق مع المعايير الدولية للمحاسبة

IAS/IFRS"  وقد ناقشنا الطالب (سالم عادل عباس) في محتویاتھا وفیما لھ عالقة بھا

ً ) .ونقر بأنھا جدی   رة بالقبول لنیل شھادة الماجستیر في علوم المحاسبة بتقدیر ( جید جدا

  
  

  االستاذ المساعد الدكتور           االستاذ المساعد الدكتور                              
  محمد حلو داود الخرسان                   على عباس كريم الخفاجي                    
  الكلية التقنية االدارية / ذي قار                    واالقتصاد / جامعة القادسيةرة لية االداك

  (عضوا)                                                   (عضوا)                   
  
  
  

                                  ةاالستاذ الدكتور                                         االستاذ الدكتور              
  حسين هادي حسين عنيزة                         بشرى نجم عبداهللا المشهداني         

  كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة الكوفة               كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة بغداد
  (رئيس اللجنة)              (عضوا ومشرفا)                                        

  
  

  الكلية مجلس مصادقة
 ...................... بجلستھ لقادسیةجامعة ا / االقتصاد و االدارة كلیة مجلس صادق   

ماجستیر  شھادة بمنحھ ویوصي المناقشة لجنة قرار على ...................... المنعقدة بتاریخ

  .في علوم المحاسبة 

  
  الدكتور  االستاذ                                                                  
  مجيد عبد الحسين هاتف                                                              

  واالقتصاد  االدارة كلية عميد                                                           
                                                                         /  /٢٠١٧  



  خ
 

  المستخلص

المحاسبیة التي من شأنھا ان تؤدي لعالقة التأثیریة بین متغیرات البیئة و المعاییر ا من الضرورة ادراك نّ إ   

و بالتالي انتاج كشوفات مالیة غیر مالئمة و قابلة للمقارنة ، و بعد  بین البلدان مختلفة محاسبیةسات ممارالى 

لتحقیق التوافق  مناسبة اقتراح آلیةلتوصل الى االستقرار على اھمیة و داللة ذلك التأثیر ھدف البحث الحالي ا

من خالل  IAS/IFRS المحاسبیة المحلیة مع المعاییر الدولیة للمحاسبة و االبالغ المالي و المعاییر بین القواعد

 .المالیة  لتحقیق ممارسات محاسبیة أكثر استجابة الحتیاج مختلف المستخدمین للكشوفات تكییف البیئة المحلیة

ة المكونة من سبع محاور تمثلت باالقتصادیة ، و السیاسیة ، و القانونیة ، و المقترح و الختبار اآللیة    

لین بحملة  اتم عرضھ و االجتماعیة ، و الدینیة فقدالتعلیمیة ، و التكنولوجیة ، و الثقافیة  َّ على عینة البحث ُمَمث

الشھادات العلیا في المحاسبة و المحاسبة القانونیة بشكل استمارة استبیان و باستخدام البرنامج الحاسوبي 

Matlap عن البرنامج  ٦.٥ ً بیان  اختبار فرضیات البحث و ئج االستبیان وتم تحلیل نتا SPSS v٢٠فضال

  ور .تأثیر كل مح

  عدة أهمُّها : باحث الى استنتاجاتو توصل ال

و یعد التوافق المحاسبي على المستوى الدولي أحد مظاھر العولمة یخدم باألساس الدول المتقدمة ثم النامیة ،  -١

 ارنة .یھدف الى تخفیض التباین في الممارسات المحاسبیة و الحصول على كشوفات مالیة مفھومة و قابلة للمق

ً لنتائج التحلیل االحصائي یتضح أن لجمیع متغیرات البیئة المحلیة تأثیر واضح و بمستٍو متفاوت یسھم في  -٢ وفقا

 ً   . تحقیق التوافق المحاسبي دولیا

  أّما أهم التوصيات فتمثلت باآلتي :
  

المحلیة سیجلب للجھات القائمة اعتماد المعاییر الدولیة للمحاسبة و االبالغ المالي في صناعة القواعد المحاسبیة  -١

ً عن وصفھا أداة الستقطاب المستثمرین و الممولین  بذلك الخبرة من خالل االستفادة من التجارب الدولیة فضال

 و غیرھم .

ھة للقواعد و الممارسات المحاسبیة -٢ من أجل  المحلیة ضرورة المراجعة الدوریة للقوانین و األنظمة الموجِّ

كیل لجنة من خالل تشضمان مواءمتھا لمتطلبات المرحلة الحالیة و المستقبلیة للبلد ونیة و تعزیزھا باألطر القان

متخصصة تتألف من اختصاصات متعددة من قانونیین و محاسبین مھنیین و اكادیمیین و مالیین و اقتصادیین و 

ّف بتطویر التشریعات المتعلقة بمیدان المحاسبة مّمن لھم اال ُكل و  الدرایة في البیئة المحلیةطالع و اداریین ت

 الدولیة .

 



  د
 

  قائمة المحتويات

  رقم الصفحة  الموضوعات  التسلسل
  ---   العنوان  ١

  أ  اآلیة القرآنیة  ٢

  ب  اإلھداء  ٣

  ت  ثناء و عرفان  ٤

  ث  اقرار المشرف  ٥

  ج  شھادة الخبیر اللغوي  ٦

  ح  اقرار لجنة المناقشة  ٧

  خ  المستخلص  ٨

  ذ-د  قائمة المحتویات   ٩

  ر  قائمة الجداول  ١٠

  ز  قائمة األشكال  ١١

  ش-س  قائمة المصطلحات  ١٢

  ٢-١  مقدمة  ١٣

  ٢٤-٣  : منهجية البحث و دراسات سابقة الفصل األول  ١٤

  ٤  المبحث االول : منھجیة البحث  ١٥

  ١٠  و اإلسھامة التي قدمھا البحث الحاليالمبحث الثاني : دراسات سابقة   ١٦

مفهوم وأهداف المعايير الدولية للمحاسبة واالبالغ الفصل الثاني :   ١٧

  المالي ومبررات التوافق معها في البيئة المحلية

٧٨- ٢٥  

مفھوم و أھداف و خصائص المعاییر الدولیة  المبحث األول :  ١٨
  للمحاسبة و االبالغ المالي

٢٦  

المبحث الثاني : مداخل صیاغة المعاییر المحاسبیة و أبرز   ١٩
  البیئیة المؤثرة فیھاالمتغیرات 

٤٢  

المعاییر و القواعد المحاسبیة العراقیة و مبررات  المبحث الثالث :  ٢٠

  التطویر

٥٥  

تكييف متغيرات البيئة المحلية باتجاه التوافق مع  : الفصل الثالث  ٢١

  المعايير الدولية للمحاسبة و االبالغ المالي و اآللية المقترحة

١١٨- ٧٩  



  ذ
 

عرض مقارن بین المعاییر الدولیة للمحاسبة و  المبحث األول :  ٢٢

  االبالغ المالي و القواعد المحاسبیة المحلیة

٨٠  

  ٩٥  حةالمقتر لیةاآل المبحث الثاني :  ٢٣

  ١٠٨  عرض و تحلیل نتائج اختبار الفرضیات المبحث الثالث :  ٢٤

  ١٢٤-١١٩  االستنتاجات و التوصيات الفصل الرابع :  ٢٥

  ١١٩  االستنتاجات المبحث األول :  ٢٦

  ١٢٢  التوصیات المبحث الثاني :  ٢٧

  ١٣٥-١٢٥  قائمة المصادر  ٢٨

 I-X  المالحق  ٢٩

 I  ) استمارة االستبیان١( ملحق  ٣٠

 X  األساتذة المحكمون لالستبانة )٢( ملحق  ٣١

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ر
 

  قائمة الجداول  
  

  رقم الصفحة  عنوان الجدول  التسلسل
  

  ٧  لعینة البحث العلميالمؤھل ) ١جدول (  ١

  ٧  الدرجة العلمیة لعینة البحث) ٢جدول (  ٢

  ٧  االختصاص لعینة البحث) ٣جدول (  ٣

  ٨  لعینة البحث سنوات الخبرة (الخدمة)) ٤جدول (  ٤

  ٩  ) قیاس الصدق البنائي لالستبانة٥( جدول  ٥

  ٥٦  ) مجلس المعاییر المحاسبیة و الرقابیة العراقي ٦ جدول (  ٦

  ٩٤  الممارسات المحاسبیة المتأثرة بالمتغیرات البیئیة )٧( جدول  ٧

مستوى تأثیر المتغیرات االقتصادیة في تحقیق التوافق  )٨( جدول  ٨
  المحاسبي الدولي

١٠٩  

مستوى تأثیر المتغیرات السیاسیة في تحقیق التوافق  )٩( جدول  ٩
  المحاسبي الدولي

١١٠  

مستوى تأثیر المتغیرات القانونیة في تحقیق التوافق  )١٠( جدول  ١٠
  المحاسبي الدولي

١١٢  

مستوى تأثیر المتغیرات التعلیمیة في تحقیق التوافق  )١١( جدول  ١١
  المحاسبي الدولي

١١٣  

مستوى تأثیر المتغیرات التكنولوجیة في تحقیق  )١٢( جدول  ١٢
  التوافق المحاسبي الدولي

١١٤  

ى تأثیر المتغیرات الثقافیة و االجتماعیة في مستو )١٣( جدول  ١٣
  تحقیق التوافق المحاسبي الدولي

١١٥  

مستوى تأثیر المتغیرات الدینیة في تحقیق التوافق  )١٤( جدول  ١٤
  المحاسبي الدولي

١١٧  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ز
 

  
  قائمة األشكال

  

  
  
  

  
  

  رقم الصفحة  عنوان الشكل  التسلسل
  ٩  ) مخطط البحث١شكل (  ١
  ٣٥  IASB) ھیكلیة عمل مجلس معاییر المحاسبة الدولیة ٢شكل (  ٢
  ٤٥  ) المحددات المؤثرة في صیاغة المعاییر المحاسبیة٣شكل (  ٣
  ٥٨  خطوات اعداد القاعدة المحاسبیة العراقیة )٤شكل (  ٤
مستوى تأثیر المتغیرات االقتصادیة في تحقیق التوافق  )٥شكل (  ٥

  المحاسبي الدولي
١١٠  

مستوى تأثیر المتغیرات السیاسیة في تحقیق التوافق  )٦(شكل   ٦
  المحاسبي الدولي

١١١  

مستوى تأثیر المتغیرات القانونیة في تحقیق التوافق  )٧شكل (  ٧
  المحاسبي الدولي

١١٢  

مستوى تأثیر المتغیرات التعلیمیة في تحقیق التوافق  )٨شكل (  ٨
  المحاسبي الدولي

١١٣  

مستوى تأثیر المتغیرات التكنولوجیة في تحقیق التوافق  )٩شكل (  ٩
  المحاسبي الدولي

١١٥  

مستوى تأثیر المتغیرات الثقافیة و االجتماعیة في تحقیق  )١٠شكل (  ١٠
  التوافق المحاسبي الدولي

١١٦  

مستوى تأثیر المتغیرات الدینیة في تحقیق التوافق  )١١شكل (  ١١
  المحاسبي الدولي

١١٧  

في تحقیق  توى تأثیر متغیرات البیئة المحلیة) مس١٢شكل (     ١٢
 التوافق المحاسبي الدولي

  

١١٨  
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  مقدمة

شغل ت السيما المعايير المحاسبية على المستوى الدولييير المحاسبية و الشك أن موضوع المعا    

المحاسبية  فضالً عن المستفيدين من المعلومة و الدولية فكر الكثير من الباحثين و المنظمات المھنية

على السطح بشكل واضح و مكثف بعد انتشار ظاھرة العولمة و الشركات  ، إذ ظھر االھتمام

اختالف  ، و في ظل بين البلدانو الشراكة و الترابط  متعددة الجنسيات و ظھور التجارة و التبادل

في  االقتصادية اتالوحدين ازدياد درجة المنافسة ب المحاسبية بين البلدان و )التطبيقاتالممارسات (

 تتمتع  حيوية ع و الحاجة الى معلوماتز التطلُّ حفَّ مّما  بيئة عمل طابعھا ديناميكي يشھد تطور مستمر

الوحدة التخاذ قرارات مناسبة تسھم في نمو و استقرار  و قابلة للمقارنة بالمالئمة و صدق التمثيل

  . و الدولي على المستوى المحليصادية الشاملة و بالتالي التنمية االقت االقتصادية

بوصفھا نماذج أداء  ذات جودة محلية فالدول النامية و منھا العراق تفتقر الى معايير محاسبية     

لمرحلة بسبب ي متطلبات البّ تُ  و كشوفات الماليةفي ال و االفصاح تحدد اسلوب القياس و العرض

التي  و التكنولوجية السياسية و القانونية و التعليميةبجوانبھا االقتصادية و  طبيعة البيئة الداخلية

و  فضالً عن الخبرات و الجھات القائمةالدولي االقليمي و عانت العزلة و التقوقع عن المحيط 

به المعايير الدولية  ، و إّن ما تحظى صناعة ھذه المعاييرالُمعتمدة في  (األساليب) المداخل

و قدرتھا  من أغلب دول العالم من جودة عالية و قبول عام IAS/IFRS و االبالغ المالي للمحاسبة

 و ما قامت به في للكشوفات الماليةو القراءة الموحدة المقارنة على قابلية العلى تحقيق أكبر قدر من 

فھي ،  على استقطاب  المستثمرين و رؤوس األموال الخارجية سين اقتصاداتھم من خالل قدرتھاتح

قياس قادرة على انتاج معلومة تعكس حقيقة األحداث االقتصادية دون الشكل القانوني و بالتالي 

  .بطريقة أكثر مالمسة للواقع المركز و األداء المالي للمنشأة 

بعد  و السيما و ما تشھدھا من تحوالت محليةھذه التغيرات في بيئة العمل و البيئة ال و في ظل     

و تطويرھا فضالً عن المحاسبين  المحاسبة بمختلف جوانبھا تقتضي تعديالً بميدان م٢٠٠٣عام 

 المعلومات نظمادة فاعليتھم في تصميم و تطوير و تزويدھم بالمعارف و المھارات و زي أنفسھم

جميع مستخدمي دى نتاج كشوفات مالية مفھومة لإل تأو بمستوى ھذه التحوال لمواكبة المحاسبية

  . المعلومات

ي سياسة البد من تبنّ  عمل غير ساكنة ةبيئفي  االقتصاد الدولي نحو و للتفاعل و االنخراط     

التحوالت ھذه مع  و تكييف أنظمتھا و تشريعاتھا و قواعدھا البيئة المحلية إصالح في واقع

  . المحاسبيالتوافق ب متمثالً  ھدف البحث لتوفير مناخ مالئم و بالتالي امكانية تحقيقالمتسارعة 
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لعالقة التأثيرية بين متغيرات البيئة ل البحث الحالي و أھميته و سبب اختياره من ذلك انبثقت فكرة    

بين البلدان ، و السيما بعد التحوالت التي  سات المحاسبية التي تشھد اختالفاً و المعايير و الممار

الممارسات المحاسبية  تباينو الدولية  و تطلعاته لالندماج في البيئة م٢٠١٣بعد عام  شھدھا العراق

  .البلدان  لدى

  

و دراسات  منھجية البحثلالفصل األول  ل ، إذ خصِّصالى أربعة فصو لذا تم تقسيم البحث    

مفھوم و أھداف : الفصل الثاني في حين تناول ،  و اإلسھامة التي حققھا البحث الحالي سابقة

و ينقسم الى  في البيئة المحلية التوافق معھاالمعايير الدولية للمحاسبة و االبالغ المالي و مبررات 

ثالث مباحث تضمنت مفھوم و خصائص المعايير الدولية و المداخل المعتمدة في صياغة المعايير 

 فضالً عن القواعد المحاسبية المحلية و مبررات التطوير . و أبرز المتغيرات البيئية المؤثرة فيھا

: تكييف متغيرات البيئة المحلية باتجاه التوافق مع المعايير الدولية  الفصل الثالث كما ناقش

عرض و تحليل نتائج االستبيان و اآللية من خالل للمحاسبة و االبالغ المالي و اآللية المقترحة 

التي قدّمھا  و التوصيات البحث  ستنتاجاتفقد تناول عرضاً الفصل الرابع  الالمقترحة للبحث . أّما 

 الدولي .على المستوى  لتحقيق التوافق المحاسبيالمحلية الباحث فيما يخص تكييف البيئة 



          األول الفصل

    
    

 
  منهجية البحث و دراسات سابقة    
  
  

    المبحث األول : منهجية البحث
 

         و  المبحث الثاني : دراسات سابقة  
  يسهامة التي قدمها البحث الحالاال
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  تمهيد

عرض خاللھما المدخل األساس للرسالة ، فقد حاول الباحث  نمثالتناول ھذا الفصل مبحثان یی    

منھجیة البحث و أھم الدراسات السابقة لباحثین عراقیین و عرب و أجانب ممن تناولوا 

موضوعات المعاییر المحلیة للمحاسبة و المعاییر الدولیة للمحاسبة و االبالغ المالي و التوافق 

ً عن التعریف بمشكلة البحث و أھمیتھ و و المتغیرات البیئیة المؤثرة فیھا المحاسبي  ، فضال

  عینة البحث . أھدافھ و فرضیتھ و

  -سیتم تقسیم الفصل الى المباحث اآلتیة :و على ضوء ما سبق 

  

  المبحث األول : منهجية البحث

  و اإلسهامة التي قدمها البحث الحالي المبحث الثاني : دراسات سابقة
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  المبحث األول

      منهجية البحث  

  بحثمشكلة ال  ١-١- ١

ة في بیئة العمل التي طالت مختلف المجاالت و ألقت بظاللھا المتسارع طوراتالت فرضت    

متغیرات البیئة العراقیة بجوانبھا المتعددة لتطویر على المحاسبة ولیدة تلك البیئة ضرورة تكییف 

الدولي دائم التطور نتیجة العالقة التأثیریة بین متغیرات  الواقع المحاسبي المحلي للتوافق مع

بین البلدان ، و السیما بعد  معاییر و الممارسات المحاسبیة التي تشھد اختالفاتالبیئة و ال

 ذلك االندماج فرضھیالتحوالت التي یشھدھا العراق و تطلعاتھ لالندماج في البیئة الدولیة و ما 

  -: ذلك یمكن إثارة التساؤل اآلتي من التزامات تجاه البلدان المنضویة تحت مظلتھا ، و بناًء على

بكل أبعادها االقتصادية ، و السياسية ، و  البيئة المحليةمتغيرات  ر تكييفيأثتما  "

تطوير ل القانونية ، و التعليمية ، و التكنولوجية ، و الثقافية و االجتماعية ، و الدينية

  " القواعد المحاسبية في تحقيق التوافق المحاسبي على المستوى الدولي

 

 بحثأهمية ال  ٢-١- ١

و حاجة  ة و االبالغ الماليلمحاسبلالدولیة من دور و أھمیة المعاییر  بحثأھمیة ال ظھرت   

ُ  ي المعاھدات و االتفاقات الدولیةللدخول فالعراق  ستلزمات الضروریة لجلب من المعد التي ت

التي تسعى للحصول على  و الشركات الدولیةستثمارات األجنبیة و رؤوس األموال الخارجیة اال

ً و بالتاليعدّ مُ  و مالئمة مفیدةمحاسبیة معلومات  ً لمفاھیم و قواعد مقبولة عموما  انتاج ة وفقا

ُمكّ  في  سواءً  قتصادیةاال ھمقرارات و تقییم تخاذات متعددة من ن جھاكشوفات مالیة قابلة للمقارنة ت

االقتصادیة على لتدفقات النقدیة لتحقیق التنمیة ا بتوفیرو ھذا یسمح األستثمار  مجال التمویل أم

لتحقیق و  القواعد المحاسبیة الوطنیةبو الكبیر  واضحھتمام الا یتطلب االممّ ،  المستوى القومي

من أجل السماح بانتاج كشوفات  و االبالغ المالي ةالدولیة للمحاسبالمعاییر  بین و ھاالتوافق بین

المستمر مع البیئة المحاسبیة  تواصلال تحقیق و القراءة الموحدة في سبیل مالیة قابلة للمقارنة

  الدولیة .
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 بحثأهداف ال  ٣-١- ١

  - : یسعى البحث الى تحقیق األھداف اآلتیة  

 أھمیتھا و خصائصھابیان  و و االبالغ المالي ةلمحاسبلالدولیة مفھوم المعاییر  و مناقشة عرض -١

 . و المداخل المعتمدة في صیاغتھا

 مبررات التطویر مناقشة و عدادھاإالجھات القائمة على  بیان و محلیةالقواعد المحاسبیة ال عرض -٢

 .مع المعاییر الدولیة للمحاسبة و االبالغ المالي و التوافق

 بیان أثر المتغیرات البیئیة على المعاییر و الممارسات المحاسبیة . -٣

عاییر و تقییم تأثیرھا في صیاغة و تطویر القواعد و المالمحلیة البیئة  المتغیرات واقع مناقشة -٤

 . المحاسبیة المحلیة

ییر امع المع محلیةالمحاسبیة ال و المعاییر توافق القواعد تھدف الى امكانیة اقتراح آلیة  - ٥

  . في ھذا االتجاه البیئة المحلیةمتغیرات من خالل تكییف  و االبالغ المالي محاسبةللالدولیة 

  بحثفرضيات ال  ٤-١- ١

  -: التابعة لھافرعیة ال اتفرضیال اآلتیة ویستند البحث الى الفرضیة الرئیسة 

  الفرضية الرئيسة

المحاسبية في تحقيق التوافق  و المعايير تطوير القواعدل تكييف متغيرات البيئة المحلية " يؤثر

  اآلتیة : الفرعیة و تتفرع من ھذه الفرضیة الفرضیات " المحاسبي على المستوى الدولي

  الفرضيات الفرعية -أوًال 

في تحقیق المحلیة  المحاسبیةو المعاییر تطویر القواعد لتكییف المتغیرات االقتصادیة  یؤثر : أ

  التوافق المحاسبي على المستوى الدولي .

في تحقیق المحلیة المحاسبیة  و المعاییر تطویر القواعدل تكییف المتغیرات السیاسیة یؤثر : ب

  التوافق المحاسبي على المستوى الدولي .

في تحقیق  المحلیة المحاسبیة و المعاییر تطویر القواعدل لمتغیرات القانونیةتكییف ا یؤثر : ت

  التوافق المحاسبي على المستوى الدولي .



   و دراسات سابقة منهجية البحث ........................................................................................................األول .. الفصل
 

 

٦ 
 

في تحقیق  المحلیةالمحاسبیة  و المعاییر تطویر القواعدلتكییف المتغیرات التعلیمیة  یؤثر : ث

  التوافق المحاسبي على المستوى الدولي .

في تحقیق  المحلیة المحاسبیة و المعاییر تطویر القواعدل كنولوجیةتكییف المتغیرات الت یؤثر : ج

  التوافق المحاسبي على المستوى الدولي .

 المحلیة المحاسبیة و المعاییر تطویر القواعدلتكییف المتغیرات االجتماعیة و الثقافیة  یؤثر : ح

  .في تحقیق التوافق المحاسبي على المستوى الدولي 

في تحقیق  المحلیة المحاسبیة و المعاییر تطویر القواعدلتكییف المتغیرات الدینیة  یؤثر :خ 

 التوافق المحاسبي على المستوى الدولي .

  

  عينة البحثمجتمع و   ٥-١- ١

  مجتمع البحث –أوًال 

من  شریحة تؤثر و تتأثر بالنشاط المحاسبي و صناعة المعاییر المحاسبیة مجتمع البحث ضمّ    

في المحاسبة و المحاسبة القانونیة في جامعات  (الماجستیر ، الدكتوراه) حملة الشھادات العلیا

ً عن الكلیة التقنیة االداریة بوصفھم یمثلون  *كوفة/القادسیة و الكوفة و كربالء و المثنى فضال

ً بموضوع البحث و األقدر على ً و تخصصا االستجابة  الجھة األكادیمیة و المھنیة األكثر الماما

   . و المصداقیة صف بالموضوعیةتت إجاباتولضمان الحصول على الستمارة االستبیان 

  انياستمارة االستب –ثانيًا 

فرضیات البحث في بیان مدى تأثیر  ختباریسعى الباحث لفحص اآللیة المقترحة من خالل ا    

المحاسبیة و تحقیق التوافق  و المعاییر تكییف متغیرات البیئة المحلیة في تطویر القواعد

 ٦٨، إذ تم توزیع البحث عینة على  المحاسبي الدولي و ذلك بإعداد استمارة استبیان و توزیعھا

  % .٨٨.٢٣استمارة أي بنسبة  ٦٠و ما تم استالمھ  استبیان استمارة

والنسبة المئویة لالستمارات الموزعة  تكرار و في أدناه الجداول التي تعكس المعلومات ذات ال    

  سنوات الخدمة .على عینة البحث متمثلة بالمؤھل العلمي و الدرجة العلمیة و االختصاص و 
                                                             

ً عن قلة تواجد أساتذة  * ) لم یشمل الباحث جمیع الجامعات و السیما جامعة بغداد و الجامعة المستنصریة للظروف األمنیة  فضال
 توزیع استمارة االستبیان في مطلع شھر تموز التي تصادف العطلة الصیفیة للتدریسیین .عند الجامعات 



   و دراسات سابقة منهجية البحث ........................................................................................................األول .. الفصل
 

 

٧ 
 

  لعينة البحث ) المؤهل العلمي ١جدول ( 

 النسبة % التكرار المؤهل العلمي

 %٣٨ ٢٣ دكتوراه

 %٦٢ ٣٧ ماجستير

 %١٠٠ ٦٠ المجموع

% من عینة البحث ھم حملة شھادة الدكتوراه و ٣٨، أن ما نسبتھ  في أعاله) ١یوضح الجدول (   

  % من عینة البحث من حملة شھادة الماجستیر .٦٢نسبة 

  لعينة البحث ) الدرجة العلمية ٢جدول ( 

 النسبة % التكرار الدرجة العلمية

 %٥ ٣ أستاذ

 %٢٣ ١٤ أستاذ مساعد

 %٢٧ ١٦ مدرس

 %٤٥ ٢٧ مدرس مساعد

 %١٠٠ ٦٠ المجموع

% من عینة البحث ھم بدرجة أستاذ و نسبة ٥، أن ما نسبتھ  في أعاله) ٢یوضح الجدول (    

  % بدرجة مدرس مساعد .٤٥% بدرجة مدرس و نسبة ٢٧% بدرجة أستاذ مساعد و نسبة ٢٣

  لعينة البحث ) االختصاص ٣جدول ( 

 النسبة % التكرار االختصاص

 %٧٥ ٤٥ محاسبة

 %٢٥ ١٥ قانونيةمحاسبة 

 %١٠٠ ٦٠ المجموع

% من عینة البحث ھم من المحاسبین و نسبة ٧٥، أن ما نسبتھ  في أعاله) ٣یوضح الجدول (    

  % من المحاسبین القانونیین .٢٥
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  لعينة البحث ) سنوات الخبرة (الخدمة) ٤جدول ( 

 النسبة % التكرار سنوات الخبرة

 %١٧ ١٠ سنوات فأقل ٥

 %٢٣ ١٤ سنة ١٠- ٦من 

 %٢٣ ١٤ سنة ١٥-١١من 

 %٣٧ ٢٢ سنة فأكثر ١٦

 %١٠٠ ٦٠ المجموع

تتراوح خبرتھم خمس من عینة البحث % ١٧، أن ما نسبتھ  في أعاله) ٤یوضح الجدول (    

% تتراوح خبرتھم من ٢٣سنة و نسبة  ١٠-٦% تتراوح خبرتھم من ٢٣سنوات فأقل و نسبة 

 فأكثر . سنة  ١٦% تتراوح خبرتھم ٣٧سنة و نسبة  ١٥- ١١

 اختبار جودة أداة البحث ٦-١-١

لبحث الحالي ، وقد تم اعتماد ا المستخدمة الختبار فرضیاتتمثل االستبانة االداة الرئیسة     

ً لقیاس عبارات  Likertمقیاس لیكرت  ً الى اتفق تماما ذي النقاط الخمس من ال اتفق تماما

االستبانة و تحدید إجابات عینة البحث ، و لألھمیة التي تتمتع بھا اداة القیاس في اي دراسة تعتمد 

طریق استخدام مجموعة من جودتھا عن  المنھج التجریبي فإن ذلك یتطلب اجراء اختبار

  أدناه : في الصدق البنائي) وكما موضحاألسالیب وھي (الصدق الظاھري و

  الصدق الظاهري ١- ٦-١-١

على مجموعة  لقد تم عرض االستبانة بصورتھا األولیة للتأكد من الصدق الظاھري لھا 

) ، ٢الملحق ( المحاسبة و االقتصاد و االدارةمحكمین من ذوي االختصاص و الخبرة في مجال 

الذین تفضلوا بإبداء مالحظاتھم و جرى إعادة صیاغة بعض عباراتھا للوصول الى االستبانة 

ً للمستجیبین (الملحق    ) .١النھائیة لتصبح أكثر دقة و وضوحا

  الصدق البنائي (التجانس الداخلي) ٢- ٦-١-١

، لقیاس الصدق البنائي  spss v.20تم استخدام التحلیل العاملي من خالل االستعانة ببرنامج       

(التجانس الداخلي) لالستبانة و التعرف على مدى انتماء كل عبارة للمحور الواقعة فیھ ، وكما 

  أدناه :) في ٥في الجدول (موضح 
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المحاسبي   التوافق

  ) قياس الصدق البنائي لالستبانة٥جدول (

 التقدير العبارات المحور

 ٠.٨٠٨ – ٠.٦٠٩ ٨-١رقم تتراوح من  المحور األول : المتغیرات االقتصادیة

 ٠.٧٩٨ – ٠.٦٥٨ ١٣-٩تتراوح من رقم  المحور الثاني : المتغیرات السیاسیة

 ٠.٧٤٩ – ٠.٧٢٠ ١٧-١٤تتراوح من رقم  المحور الثالث : المتغیرات القانونیة

 ٠.٧٦٦ – ٠.٥٦٧ ٢١-١٨تتراوح من رقم  المحور الرابع : المتغیرات التعلیمیة

 ٠.٨٢٩ – ٠.٥٨٧ ٢٦-٢٢تتراوح من رقم  المتغیرات التكنولوجیةالمحور الخامس : 

المحور السادس : المتغیرات الثقافیة و 

 االجتماعیة

 ٠.٨٢٢ – ٠.٦٨٠ ٣١-٢٧تتراوح من رقم 

 ٠.٧٧٦ – ٠.٧٠٢ ٣٤-٣٢تتراوح من رقم  المحور السابع : المتغیرات الدینیة

ً لـ        فإن النتائج أعاله تشیر أن جمیعھا أكبر من الحدود  (Hair&other , 2010)و طبقا

وھذا یدل أن بیانات االستبانة صالحة إلجراء التحلیالت  0.5الدنیا للتحلیل العاملي البالغة 

  اإلحصائیة .

  ) مخطط البحث١شكل (                     مخطط البحث ٧-١-١

  

  

  

  

  

  

    

  

  

 المحاسبية المحلية و المعايير القواعد

 المعاییر الدولیة للمحاسبة واالبالغ المالي
IAS/IFRS 

 المتغيرات

 االقتصادية
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 المتغيرات

 القانونية
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  المبحث الثاني

  و اإلسهامة التي قدمها البحث الحالي سابقةدراسات 

  أوال : دراسات عراقية

  ) 1992دراسة (المشهداني ، 

دراسة تحليلية لعينة من  -األهداف المحاسبية المعاصرة وتأثيرها على المعايير الجارية"

  رسالة ماجستير" -ايير والقواعد المحاسبية العراقية شركات القطاع الخاص ومجلس المع

ة الجاریة في العراق استجابة لتطور أھداف الدراسة لبیان مدى تطور المعاییر المحاسبی ھدفت   

المحاسبة ، وقد كشفت الدراسة عن أن تحدید األھداف المحاسبیة یعد بمثابة الخطوة األولى في 

النظام المحاسبي لما لھ من أھمیة في الحكم على كفاءة التطبیقات العملیة الجاریة والبدیلة 

لدراسة إلى أن ھناك عالقة بین األھداف وصیاغة وتطویر المعاییر المحاسبیة ، و توصلت ا

المحاسبیة و المعاییر التي توضع أساسا لتكفل تحقیق تلك األھداف و أن التطور في أھداف 

المحاسبة یستلزم تغییر وتعدیل المعاییر الجاریة بما ینسجم وتحقیق تلك األھداف ، أّما أھم 

لمحاسبیة الجاریة على ضوء أھداف التوصیات فتمثلت بضرورة إجراء تقییم شامل للتطبیقات ا

المحاسبة واستخدامات الكشوفات المالیة وتحدید مدى الحاجة لوضع وتطویر معاییر للقیاس و 

اإلفصاح المحاسبي عن طریق تشكیل لجان متخصصة منبثقة عن مجلس المعاییر والقواعد 

مالیة ونقابة المحاسبین المحاسبیة العراقیة للقیام بھذه المھمة بالتعاون مع دیوان الرقابة ال

 والمدققین وجمعیة مراقبي الحسابات العراقیین .

  )٢٠٠٠دراسة (الججاوي ، 

-  األبعاد االقتصادية و السياسية للتوافق المحاسبي الدولي و انعكاساتها على البيئة العراقية"

  اطروحة دكتوراه"

على األبعاد االقتصادیة و السیاسیة للتوافق المحاسبي و الدراسة الى تسلیط الضوء  تھدف    

تحلیل تأثیرھا و أھمیتھا على البیئة العراقیة و طبیعتھا ، و لتحقیق ھدف الدراسة استعان الباحث 

ً عن اعداد استبانة . وتوصل  بالكتب و الدوریات واللقاءات مع الجھات المھنیة و األكادیمیة فضال

ھّمھا ان المرحلة الحالیة و المقبلة من تاریخ العراق االقتصادیة تتطلب الباحث الى نتائج عدة أ

ً أكبر للمحاسبة كونھا أداة للسیاسة االقتصادیة الوطنیة و اإلدارات االقتصادیة لشركات  دورا
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األعمال الخاصة و ان عملیة اعداد المعاییر المحاسبیة في العراق بحاجة الى اعادة نظر شمولیة 

وطني بذلك و االلتزام بھ . و من أھم التوصیات اقترح الباحث القیام بأبحاث و  و انتھاج خیار

دراسات حول دور العوامل البیئیة و أثرھا في المحاسبة و التعلیم المحاسبي و المھنة المحاسبة 

ً عن اجراء دراسات حول األبعاد األخرى و انعكاساتھا على البیئة العراقیة.   فضال

  )٢٠٠٧دراسة (المعيني ، 

بة     " ين المحاس وافقي ب وذج ت ياغة أنم ي ص ا ف بة ودوره ة المحاس ادية لنظري داخل االقتص الم

  اطروحة دكتوراه" - الجزئية والمحاسبة الكلية

الدراسة الى بحث التأثیرات الفكریة لالقتصاد في مفاھیم المحاسبة و اتجاھاتھا (الجزئیة  تھدف    

ي و  اد الكل ومي االقتص ین مفھ ح ب كل واض ادي بش ر االقتص ز الفك د تمیی یما بع ة) و الس و الكلی

ا  رات االقتصادیة و منھ الجزئي ، مّما یعني أن صیاغة أي انموذج محاسبي یتطلب دراسة المتغی

تدخل الدولة في األنشطة االقتصادیة و اسواق رأس المال و التشریعات التي ترسم السیاسة  درجة

 ً ا زال اقتصادا المحاسبیة ، و توصلت الدراسة الى نتائج عدة أھّمھا أّن ھیكلیة االقتصاد العراقي م

ل و بال اق وتموی ً لألنف ً أساسیا ً ولیس اقتصاد سوق یعتمد الموارد الطبیعیة مصدرا الي یصنف كلیا ت

ي  ة ف دخل الدول ك أّن ت ً عن ذل أنموذج االبالغ المالي على أنھ أنموذج یعتمد االقتصاد الكلي فضال

وعیة  ل الموض ن العوام ة م ة  و مجموع وارده الطبیعی ود م بب وج اء بس ادي ج اط االقتص النش

وم یات أن یق م التوص ن أھ ً ، و م ریعیا ً تش ا ى منح بي ینح یم المحاس ت التنظ ة جعل س  الثقافی مجل

تراتیجیتین ،  دى االس ق أح بیة وف د المحاس ار القواع ي باختی ة العراق بیة والرقابی اییر المحاس المع

ة  ات ظرفی ین نتیجة لمتطلب ار مع دار معی األولى : استراتیجیة الحالة المرتبطة بوجود حاجة إلص

ت المحاسبیة السائدة ملّحة ، و الثانیة : تبني المعاییر الدولیة للمحاسبة التي ال تتعارض والممارسا

  في العراق ومنھا النظام المحاسبي الموحد وموائمتھا مع التشریعات والقوانین المعتمدة .

  )٢٠٠٧دراسة (المهداوي ، 

  اطروحة دكتوراه" – دراسة مقارنة - قتصاد السوق في المحاسبةأثر التحول إلى ا"

ة النظام المحاسبي  تھدف    دى مالءم ى اقتصاد السوق وم الدراسة إلى بیان متطلبات التحول إل

ة  ة لمواجھ الموحد في العراق للتغیرات االقتصادیة الجدیدة مع بیان اإلجراءات المحاسبیة الالزم

ھذه التغیرات بالشكل الذي یخدم االقتصاد العراقي ویفي بمتطلبات وشروط المنظمات الدولیة ، و 

ي ت ھ ف ول ب د المعم ق النظام المحاسبي الموح دة وف وصلت الدراسة الى أن الكشوفات المالیة المع

ا أن  ا كم بب كثرتھ ائق بس یع الحق ا تض ا م ي غالب یالت الت ن التفص د م ى العدی وي عل راق تح الع
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ت المناسب  ي الوق المعلومات التي تحویھا تعاني من قصور كونھا ناقصة وغیر دقیقة وال تصل ف

ى ظھور  فضالً  اًء عل ُعد عملیة وضع المعاییر المحاسبیة المحلیة على أساس الحاجة بن عن ذلك ت

ؤثر بشكل  ن المحتمل أن ت مشاكل محاسبیة معینة ولیس وفق التغیرات والتطورات الدولیة التي م

اع  ب إتب وق یتطل اد الس و اقتص ول نح أن التح ت ب یات فتمثل م التوص ا أھ د . أم ى البل ر عل أو آخ

ھ المعایی ة إال ان ر الدولیة للمحاسبیة ولكن ھذه المعاییر على الرغم من صدورھا من قبل جھة دولی

ال یشترط أن تناسب جمیع البلدان ، إذ ما یالئم عدد من الدول ال یشترط أن یالءم مجموعة أخرى 

ذه  ف ھ فھناك اختالف بین الدول ال یمكن تجاوزھا بأي شكل من األشكال وعلیھ من األفضل تكیی

 لمعاییر وجعلھا مالئمة للبیئة المحاسبیة العراقیة .ا

  ) ٢٠٠٨دراسة (نجم ، 

عيل المسار دراسة ميدانية لتف -  دور المعايير المحاسبية في تعزيز كفاءة أسواق المال"
  رسالة ماجستير" –المحاسبي    في العراق 

دف     ة تھ ع  الدراس جم م ا ینس د بم بي الموح ام المحاس ویر النظ اء أو تط ى الغ ة ال ان الحاج لبی

ك  ي العراق سواًء تل ة ف اییر المطبق ة المع ى ماھیّ المعاییر الدولیة للمحاسبة من خالل التعرف عل

درھا  ي أص ي العراق أم الت ل الشركات المساھمة ف ن قب ا النظام المحاسبي م ب تطبیقھ التي یتطل

اءة مجلس المعاییر  ن كف ات محاسبیة تعزز م وفیر معلوم المحاسبیة و الرقابیة العراقي من أجل ت

ي  دا ف د النظام مفی ا : ال یع ھ سوق العراق لألوراق المالیة ، و توصلت الدراسة الى نتائج عدة أھمُّ

ظل المتغیرات ومنھا المتغیرات االقتصادیة التي استجدت في البیئة العراقیة وال ینسجم في الوقت 

دائل نف راح الب ھ واقت ي تطبیق سھ مع المعاییر المحاسبیة الدولیة ، األمر الذي یتطلب إعادة النظر ف

الرغم  ة نظر مستخدمیھا ، وب ن وجھ ة م اریر المالی ة التق داقیة وعدال المناسبة التي تعّزز من مص

ي  إال أ دوا من مرور سنوات طویلة على تأسیس مجلس المعاییر المحاسبیة و الرقابیة العراق ھ یب ن

ن  د م ة للعدی بیة المحلی اییر المحاس بطیئا في انجاز المھام الموكلة إلیھ ، ال سیما مھمة إصدار المع

ل  س وضعف تمثی األسباب من بینھا التفرغ الجزئي ألعضائھ والتباطؤ في تنفیذ آلیات عمل المجل

ف وتطویر الكفاءات العلمیة وأصحاب الخبرة العملیة فیھ ، أّما أھم توصیات الدراسة  فتتمثل بتكیی

ن شأنھ أن  ك م ة آلن ذل ة والمحلی بیة الدولی اییر المحاس ا ینسجم والمع النظام المحاسبي الموحد بم

ت  ي الوق تالءم ف ة نظر مستخدمیھا وی ن وجھ یضفي المصداقیة والعدالة على الكشوفات المالیة م

ل عل ن أن یقب ا یمك ة وم ادیة الراھن ة االقتص ات المرحل ع متطلب ھ م رص نفس ن ف راق م ة الع ی

  وتحدیات مستقبلیة .
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  )٢٠٠٩دراسة (سلوم و نوري ، 

  بحث منشور" – دور المعايير المحاسبية الدولية في الحد من األزمة المالية العالمية"

 سبابھا الحقیقیةمن أالدراسة الى بیان أسباب األزمة المالیة و تداعیاتھا التي كانت  تھدف    

لُكبریات الشركات العالمیة و باألخص في عملیة اإلقراض للمعاییر  الممارسات المحاسبیة السیئة

سلوب الوصفي استخدم الباحثان اال األرباح و تضخیم األصول . وبلتالعب و ااألمریكیة 

إن سبب أبرزھا :  و من الدراسةللوصول الى نتائج  التحلیلي في مراجعة أدبیات الموضوع

معاییر المحاسبیة ، للاألزمة المالیة العالمیة تعود للرھون العقاریة ألفراد غیر موثوقین و لیس 

ً عن فساد الجھات دى الى فشل البنوك االأدارة كما إن عدم كفاءة اإل ستثماریة و إفالسھا فضال

رار بتطبیق ستمفي إنفالت الوضع االقتصادي . و أوصت الدراسة باال تبتسبّالتي الرقابیة 

ّ یجاد إطار دولي لھا و االإالمعاییر المحاسبیة مع  ا كان مّ عف لمعاییر القیمة العادلة ستخدام المكث

ً و ضرور ح النظم الرقابیة و ضرورة تعدیل و تغییر المعاییر المحاسبیة تفعیل و إصال ةسابقا

  بشكل مستمر لمواكبة الموضوعات الجدیدة .

  )٢٠١٢دراسة (ناجي ، 

المعايير المحاسبية العراقية ومدى توافقها مع المعايير المحاسبية الدولية على تطوير "

  بحث منشور" – للتوفيق بين المعاييردراسة مقارنة  –الممارسات المحاسبية في العراق 

ة من تطورات لمحاسبالدولیة لمعاییر الفي  اربا توصلت الیھ التجمّ الكشف عالدراسة  تھدف    

،  في متطلبات التطبیق ستفادة منھا في تقلیل الفجوةلغرض نقلھا للبیئة المحلیة و االو ممارسات 

، و  تفاصیلھا عناوین المعاییر الدولیة و العراقیة دون الولوج فيبین و تناولت الدراسة المقارنة 

و توصلت  عتماد على الكتب و الدوریات ،ة االسلوب الوصفي في دراستھا باالاستخدمت الباحث

و لكن بدرجات : أن المعاییر العراقیة متوافقة مع بعض المعاییر الدولیة  منھاِعّدة  نتائجلى ا

ضرورة إیجاد ب ، أّما توصیات الدراسة فتمثلت توافق تام أو نسبي أو غیر تاممتفاوتة تقدر ب

ممارسات محاسبیة متوافقة مع المعاییر المحاسبیة الدولیة من قبل الجھات العراقیة المسؤولة عن 

  یوجد لدیھا مقابل بالدولیة . لغاء المعاییر التي الإوضع المعاییر و محاولة 
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  )٢٠١٢دراسة (كندوري ، 

  بحث منشور" – المحاسبية العراقيةدراسة مقارنة للمعايير المحاسبية الدولية مع القواعد "

یؤدي الى ترشید  یمكن أنالمعاییر الدولیة  القواعد العراقیة مع مقارنةالى دراسة ال تھدف    

البیئة االقتصادیة و  لتغیرات فيا بسبب، و تأتي أھمیة ھذه الدراسة  القواعد المحاسبیة المحلیة

ل مواكبة العجلة الدولیة و تقلیل االختالفات ، و توصّ  من أجلالعراق  السیاسیة التي یشھدھا

 و العراقیةالمحاسبیة الى وجود فجوة بین القواعد  سلوب التحلیلي الوصفيمن خالل اال الباحث

لبیئة المحلیة كما العراقیة تعكس ا أنّ  ئة واسعة في حینھا تعكس بیكونالمعاییر المحاسبیة الدولیة 

سات مختلفة و بالتالي ممار لى سلوكادة یؤدي بالوحدات االقتصادیة معاییر دولیة موحّ  أن غیاب

، و أوصت الدراسة بضرورة تكییف المعاییر الدولیة مع المقارنة للكشوفات المالیة  عدم امكان

  .البیئة الوطنیة عند التطبیق 

  )٢٠١٣دراسة (عالوي و آخرون ، 

دراسة تحليلية  –يير المحاسبية الدولية النظام المحاسبي الموحد و متطلبات التوافق مع المعا"

   بحث منشور" – في البيئة العراقية

ق في دراسة و تحلیل محاوالت تطویر النظام المحاسبي الموحد المطبّالى الدراسة ھدفت      

الى أن النظام المحاسبي  ینا أشار الباحثمع المعاییر المحاسبیة الدولیة ، كم العراق نحو التوافق

ّ أن أفكاره و تطبیقاتھ تشكّ  یُعدُّ د الموحّ  ل من أبرز التشریعات المحاسبیة على المستوى الوطني إال

أّكد على الذي  ٢٠١١المعّدل لعام  صدار الجدیدن المعاییر الدولیة بالرغم من اإلفجوة بینھ و بی

ُ  م مع المعاییر المحاسبیة الدولیةنسجاموضوع اال لخدمة تجمیع المعلومات بأنھ یساھم عن فضال

أن النظام المحاسبي الموحد  : الجھات الحكومیة ألغراض التخطیط و توصلت الدراسة الى

 ّ فضًال  ظالیتفق في المفھوم و األھداف و العملیات مع المعاییر الدولیة و تمیزه بالسریة و التحف

یر الدولیة بما یتناسب ستفادة من المعایال، و أوصت الدراسة بضرورة ا ضعف عملیة التوافق عن

تطبیقات  ستفادة منھا و الحصول علىو البیئة المحلیة و دراستھا من قبل الجھات المعنیة لال

   . مالئمة
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  )٢٠١٣دراسة (شيرزا ، 

مدى مالئمة معايير المحاسبة الدولية لبيئة الشركات العاملة في العراق بالمقارنة مع معايير "

  بحث منشور" – معايير المحاسبة البريطانية المحاسبة المالية األمريكية و

ّي أو تطبیق العراق لمعاییر     المحاسبة الدولیة ، إذ  ھدفت الدراسة الى معرفة النتائج في حال تبن

طبیق لزمھ تنضمام للمنظمات الدولیة و ھذا یُ العراق یسعى لال أنّ ھو دور الدراسة حول محور ت

، وركزت أسئلة الدراسة على معاییر المحاسبة الدولیة لتزام بالمنظمات و منھا االرات تلك مقرّ 

للدول التي أحرزت  فقط ھي مناسبة و ھلمدى مالئمة و فاعلیة تطبیق ھذه المعاییر في العراق 

استبانة تم توزیعھا  و للوصول الى نتائج الدراسة أعدَّ الباحثخطوات في التقدم االقتصادي . 

 لوصّ تو ي الكشوفات المالیة و المحاسبین القانونیین ، عدّ عات و مُ نة من تدریسیي الجامعلى عیِّ 

ُ الدولیة المحاسبة معاییر أن تطبیق  : الى ُ ال ت راعي الئم الدول النامیة و منھا العراق كونھا لم ت

ھم التوصیات تمثلت أو  ظروفھا كما أن لھا كثیر من االیجابیات و السلبیات في حال تبنیھا .

موضوع التوافق بین المعاییر العراقیة و الدولیة في ظل التحدیات التي تواجھھا بضرورة دراسة 

   المھنة .

  )٢٠١٤دراسة (شبلي و فاضل ، 

دراسة في  -مدى مالئمة المعايير المحاسبية الدولية للمتطلبات المحاسبية في القطاع النفطي "

  بحث منشور" – شركة نفط الجنوب

ھدفت الدراسة للتعرف على مدى إمكان االنسجام بین المعاییر المحاسبیة الدولیة والنظام     

المحاسبي الوطني في ضبط الممارسات المحاسبیة لشركة نفط الجنوب مع الشركات االستثماریة 

في تحقیق العراقي أھمیة الدراسة من الدور الذي یفرضھ القطاع النفطي  تبرزاالجنبیة ، إذ 

ً عن المردودات اإل التنمیة ّ االقتصادیة للبلد فضال ي المشكالت بین شركة نفط یجابیة في حال تخط

إلى نتائج  و توّصالاستمارة استقصاء  ستثماریة ، واستخدم الباحثانالجنوب و الشركات اال

َم لفترات سابقة أالدراسة ، منھا :  ن النظام المحاسبي الذي تعمل بھ شركة نفط الجنوب ُصمِّ

ة مختلفة عن متطلبات الواقع الحالي وما یشھده البلد من تطور وتوّجھ نحو االستثمارات وقدیم

ً في قواعده على النظام المحاسبي الموّحد ، ومن أھم  االجنبیة ، كما إنّ  ھذا النظام یعتمد غالبا

ِّ عداد نظام محاسبي جدید یتالءم مع البیئة الحالیة للشركة واالإتوصیات الدراسة : ضرورة  الع ط

نظمتھا أجنبیة التي طبّقت المعاییر الدولیة في العربیة أو األ على تجارب الشركات المحلیة

  المحاسبیة .
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   )٢٠١٦دراسة (حسن ، 

اطروحة  –"امكانية اعتماد الحلول الراديكالية في تغيير واقع التنظيم المحاسبي في العراق 

  دكتوراه"

كما الى عرض التشابھ في التطور بین المحاسبة و التخصصات العلمیة األخرى ھدفت الدراسة 

ً عنفي كتابھ "بنیة الثورات العلمیة"  Kuhnعرضھا  مناقشة نظریات التنظیم التي یقوم  فضال

و مبررات تغییر نموذج االرشاد المحاسبي المحلي  علیھا النموذج االرشادي المحاسبي الدولي

وصلت الدراسة الى نتائج عدة أھّمھا : اتساع الفجوة بین النموذج االرشادي باتجاه الدولي ، و ت

ً بالنظام المحاسبي الموحد و النموذج االرشادي المحاسبي  المحاسبي المحلي العراقي متمثال

باعتراف عام  ٢٥بسبب الثبات في النموذج المحلي ألكثر من  IAS/IFRSالدولي و معاییره 

بتبني المعاییر الدولیة للمحاسبة و . أّما أھم التوصیات فتمثلت االتحادي دیوان الرقابة المالیة 

أو التوافق معھا ھو االتجاه العام الذي تسیر علیھ معظم دول العالم  IAS/IFRSاالبالغ المالي 

ً في ادارة االقتصاد أو الرائدة في تطبیق النظم المحاسبیة الموحدة وھو  ً اشتراكیا الذي تتبنى نھجا

  األمر األكثر واقعیة لحالة العراق .
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  عربيةثانيًا : دراسات 

  )٢٠١٠دراسة (علي ، 

عايير المحاسبة السعودية مع معايير المحاسبة الدولية على تطوير مهنة أثر توافق م"

  بحث منشور" – المحاسبة في المملكة العربية السعودية

ھدفت الدراسة الى تحلیل و دراسة أھمیة توفیق المعاییر المحاسبیة السعودیة مع معاییر    

الشركات السعودیة العاملة فروعھا خارج  و تعّددفي ظل العولمة االقتصادیة المحاسبة الدولیة 

ً للمعاییر السعودیة ، إذ أجرى الباحث دراسة اختباریة  التي البلد تقوم بإعداد كشوفاتھا المالیة طبقا

لمدى توافق المعاییر الدولیة مع السعودیة من خالل أربعة محاور من حیث تقسیم المعاییر 

ور) ھي معاییر اإلفصاح و عرض القوائم ، و المحاسبیة الى ثالث مجموعات (كل مجموعة مح

معاییر القیاس ، و معاییر القوائم الموحدة ، أّما المحور الرابع فتمثل بمدى وجود لجنة ألعداد 

في  SPSSالمعاییر و اطار مفاھیمي للمعاییر و أھداف للمحاسبة ، و استخدم الباحث  نظام الـ 

ُصت الدراسة الى مجمو ھا : ھناك توافق بین المعاییر تحلیل فرضیاتھ ، و خل عة من النتائج أھمُّ

ّر لجنة إلعداد المعاییر و وجود إطار  المحاسبیة الدولیة و المعاییر السعودیة من حیث توف

مفاھیمي للمعاییر و أھداف المحاسبة و كذلك یمكن للسعودیة تحقیق التوافق المحاسبي مع 

افق ، أّما توصیات الدراسة فیمكن إیجازھا باآلتي : المعاییر الدولیة في حال أخذھا بمتطلبات التو

ھناك ضرورة في إكمال إنجاز معاییر محاسبیة جدیدة في المملكة العربیة السعودیة للتوافق أكثر 

  و االستفادة من تجارب الدول األخرى في ھذا المجال. للمحاسبة مع المعاییر الدولیة

  )٢٠١٠دراسة (عبد الحميد ، 

كإطار لتفعيل  IAS/IFRSأهمية االنتقال للمعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية "

  رسالة ماجستير" – حوكمة المؤسسات

ّل العالج األمثل لألزمات المالیة عن طریق  دور الحوكمةبیان إلى  ت الدراسةھدف     التي تمث

تطبیق إجراءات تضمن سیر عمل المؤسسة بأحسن وجھ بعد أن أّدت األزمات المالیة إلى خسائر 

كیف یمكن أن یُساھم النظام المحاسبي الجزائري المشتق  وكبیرة نتیجة الفساد المالي واالداري ، 

لق بیئة مناسبة لتطبیق مفھوم حوكمة المؤسسات ، وباستخدام في خ للمحاسبة من المعاییر الدولیة

استبانة أعّدھا الباحث توصل إلى : أّن ھناك أسالیب عدیدة في حوكمة المؤسسات وأن تطبیق 

األسلوب الجیِّد من أھم دعائم رفع مستوى األداء االقتصادي في المؤسسة ، وأّن المعلومات 
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ُعدُّ من محدِّ  تلبّي  IAS/IFRSدات درجة الحوكمة ، كما أن المعاییر الدولیة المالیة وموثوقیتھا ت

قانون تنظیم  نھامتطلبات الحوكمة من خالل تطویر عدد من التشریعات التي تخص الموضوع م

ّ  عمل فریق وقانون الشركات ، أّما أھم االستنتاجات فتمثلت بضرورة تشكیل مھنة المحاسبة  فیكل

 سوق وقانون الشركات قانون مثل المؤسسات بحوكمة المرتبطة التشریعات من عدد بتطویر

  والمراجعة . المحاسبة مھنة تنظیم وقانون المال

  )٢٠١١دراسة (القشي ، 

ستقطاب االستثمار لدولية في الشركات األردنية على اأثر تطبيق معايير التقارير المالية ا"

  بحث منشور" – الخليجي المباشر

معرفة أثر تطبیق األردن للمعاییر الدولیة لإلبالغ المالي على استقطاب ھدفت الدراسة الى     

، كما تكُمن أھمیة الدراسة في دور االستثمار األجنبي و إمكاناتھ في  االستثمار الخلیجي المباشر

ً على واقع االقتصاد األردني و مساھمتھ في تخفیض البطالة و  ً و جذریا ً واسعا أن یُجري تغییرا

تناولت الدراسة الحاجة لالستثمار و آثاره اإلیجابیة على المستوى الداخلي و الخارجي الفقر ، و 

ً عن إعداد  و توّصل الباحث الى نتائجھ من خالل دراسة نظریة لمجموعة من المصادر فضال

ُصت الیھا الدراسة : أن التزام  استبانة و توزیعھا على فئات عدة ، و من أبرز النتائج التي خل

األردنیة بتطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة یُسھم في جذب االستثمار الشركات 

الخلیجي كما أّن الشركات األردنیة ملتزمة في تطبیق ھذه المعاییر ، و من أھم التوصیات التأكید 

على المدققین بعدم التھاون عند إعداد تقاریرھم بخصوص إلزام الشركات بالمعاییر الدولیة 

طالع على البنیة المحاسبیة المھیئة لالستثمار ریر المالیة و حّث المستثمرین لالداد التقاإلع

  األجنبي .   

  )٢٠١١دراسة (المطيري ، 

اآلثار المتوقعة لتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على إستقرار السوق المالي "

  رسالة ماجستير" – في دولة الكويت

ّبة في حال تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر  ھدفت      الدراسة للتعرف على اآلثار المترت

على استقرار السوق المالي الكویتي من رؤیة مجموعة من المستخدمین للمعلومات  IFRSالمالیة 

من المحاسبیة متمثلین بالمستثمرین و مدراء الَمحافظ و المحللین المالیین ، إذ تّمت ھذ الدراسة 

ِجت البیانات باستخدام نظام  Questionnaireخالل استخدام استبانة  و توصلت  SPSSو ُعول
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الدراسة الى نتائج عّدة منھا : أن الكشوفات المالیة الُمعّدة وفق معاییر المحاسبة الدولیة تتصف 

قراراتھم بجودة المعلومة المالیة و خالیة من األخطاء مّما تنعكس بالمنفعة على المستخدمین في 

ً عن ذلك أن ھذه المعاییر قائمة على أخالقیات المھنة مّما یجعل الكشوفات المالیة المعّدة  فضال

ً بالمستخدمین . وإّن أھم توصیات الدراسة تمثلت بما  ُلِحق ضررا وفقھا تخلو من الخداع و ال ت

محلیة و یأتي : التركیز على إجراء دراسات للتعّرف على مواطن الضعف في المعاییر ال

تطویرھا مع ضرورة توّخي الحذر قبل التطبیق الكامل للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة 

  لوجود سلبیات البّد من معالجتھا قبل البدء بالتطبیق كونھا تؤثر على استقرار السوق .

  )  ٢٠١١دراسة (الزين ، 

دراسة تحليلية  –فصاح و الشفافية اإل أهمية اعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية و أبعاد"

  بحث منشور" – تقييمية للنظام المحاسبي المالي الجديد المطبق في الجزائر

ّي المعاییر الدولیة لإلبالغ المالي  تھدف     الدراسة للتعرف على التحدیات و الفرص المتعلقة بتبن

IFRS یة في الكشوفات المالیة عند و السیما في مدى التحسُّن و الجودة في اإلفصاح و الشفاف

ّي ھذه المعاییر في ظل عولمة االقتصاد و األسواق المالیة من خالل تناول بعض التجارب  تبن

ترتكز مشكلة الدراسة على محور أساسي حول جدوى اعتماد الجزائر على المعاییر الدولیة ، إذ 

راسة الى : أن اتفاق المعاییر في الوقت الحاضر ، كما توّصلت الد IFRSلإلبالغ المالي الدولیة 

سیكون لھ أثر كبیر في التدفقات الرأسمالیة لإلبالغ المالي المحاسبیة المحلیة مع المعاییر الدولیة 

مّما دفع الجھات المعنیة المسؤولة عن وضع المعاییر الوطنیة باعتماد المعاییر الدولیة كأساس 

منھا : إیجاد إطار مھني متطور للمحاسبة من  لإلصالح المحاسبي من خالل االھتمام بأمور ِعّدة

ً عن  ُرِشد المحاسب في ھذا الموضوع فضال خالل المؤتمرات و الندوات و اصدار النشرات التي ت

  االستفادة من تجارب بعض الدول األجنبیة و العربیة .
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  جنبية: دراسات أثالثًا 

  

  )Jermakowicz , 2004دراسة (

Effects of Adoption of International Financial Reporting Standards 
in Belgium        "بحث منشور - بلجیكا في المالي لإلبالغ الدولیة المعاییر تطبیق أثیرت"  

ُ  IFRS إلبالغ الماليالمعاییر الدولیة ل ياختبار تبنّ الى الدراسة  ھدفت       ٢٠جریت على التي أ

على الكشوفات المالیة الموّحدة للشركات  IFRSشركة بلجیكیة ، كما قامت بتحلیل تطبیق 

ً ، وتقدّ  ً على دراسة  IFRSم الدراسة فكرة عن مشاكل تطبیق المدرجة للتداول علنا استنادا

على الشركات من  IFRS للـاستقصائیة (مسح) على ھذه الشركات ، وتركز على آثار التحول 

ي المعاییر الدولیة یث المحاسبة واستراتیجیة التمویل وتحلیل الفوائد والتحدیات التي تواجھ تبنّ ح

القواعد المحاسبیة البلجیكیة  نّ أت الدراسة نتائج عدة تتمثل في : وأظھر . IFRSإلبالغ المالي ل

یزید من قابلیة  IFRSتطبیق  نّ أ، و  IFRSبحاجة الى تغییر من أجل تحقیق التقارب مع 

المقارنة للحسابات الموحدة وكذلك مستوى الشفافیة للشركات ، و أھم منافع عملیة التحول الى 

IFRS ّل في المحاسبة  من خالل (الدولیة) والخارجیة (الوطنیة) لداخلیةتوافق التقاریر ا تتمث

ھو استخدام القیمة العادلة التي  IFRS أحد تحدیات تبنيّ  نّ أحیدة ، وعمال الوألالغة  بوصفھا

ً عن األتؤدي الى زیادة التقلبات في القی رباح وبشكل خاص في م المعلنة للموجودات فضال

  . وشركات التأمین التي تواجھ مشاكل في تنفیذ محاسبة القیمة العادلة مصارفال

  

  )Sawani , 2009دراسة (

The Changing Accounting Environment : International Accounting 
Standards and US implementation  

بحث   -  المتحدة الواليات وتطبيقها في الدولية المحاسبة معايير: المحاسبية المتغيرة  البيئة"
 منشور"

وصلت ذروتھا في الوقت  بعد أنة الدولیة أھمیة معاییر المحاسب ھدفت الدراسة الى بیان     

قبل یأتي ھذا مع إقرار ھذا الموضوع من و الحالي من األھمیة في البیئة االقتصادیة و التجاریة ، 

ً الحكومات وواضعي السیاسات و تحاد األوروبي عند إصداره قرار یُلزم الشركات اال خصوصا

ً للمعایعداد كشوفاتھإالمدرجة في األسواق المالیة ب  IFRS ة لإلبالغ الماليیر الدولیا المالیة وفقا
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تت لجنة كذلك الوالیات المتحدة األمریكیة عندما صوّ م و٢٠٠٥عام كانون الثاني لبتداًء من ا

و م ، ٢٠١٤مطلع عام  IFRSستخدام ابالطلب من الشركات العامة  SECاألوراق المالیة 

لدولیة إّال أنھ التزال ھناك العدید بالرغم من الفوائد الكبیرة من تنفیذ و تطبیق المعاییر المحاسبیة ا

جتماعیة و الثقافیة قواعد) المحاسبي تتمثل بالقیم االمن العوامل المؤثرة في تطویر التنظیم (ال

ً عن النظم السیاسیة و القانونیة ،  أسواق رأس المال ،  و األنشطة التجاریة و االقتصادیة ،و فضال

الجھود التعاونیة من قبل الدول ، ھذه العوامل و إجراءات وضع المعاییر ،  و أشكال الملكیة ،و 

ُِھمت بشكل صحیح یمكن أن  معاییر المحاسبة الدولیة . و  تطبیق على تحدیات تقضيإذا ف

ً االمریكیة المبادئ المحاسبیة  أنّ  : لت الدراسة الىتوصّ  و المعاییر  US GAAPالمقبولة عموما

ً عن ذلك اھي المعاییر المحاسبیة البارزة و األكثر  IFRSالي إلبالغ الملالدولیة  ً ، فضال ستخداما

تفاق مستقبلي بین ھذه المجموعتین من المعاییر سوف تستند التقاریر ى مشروع التقریب الإذا أدّ 

المالیة العالمیة على مجموعة واحدة من المعاییر و بالتالي سوف یتحقق الھدف النھائي المتمثل 

  یر الدولیة .    بالتقار

  

 Akman,2011) ( دراسة

The Effect of IFRS Adoption on Financial Disclosure : Does Culture 

Still Play A Role? 

تطبيق أثيرت" IFRS           بحث منشور" - ؟ًا: هل الثقافة ال تزال تلعب دور على اإلفصاح المالي     

ع بعد راجَ التباین في اإلفصاح المالي بسبب الثقافة تَ  كانا إذا م الى بیان الدراسة ھدفت     

ً منا IFRSاستخدام  باستخدام األبعاد الثقافیة و  تحاد االوروبي ،في دول اال م٢٠٠٥ عام عتبارا

 الذكورة و ب عدم التأكدتجنّ  و بُعد السلطة و الفردیةب المتمثلة Hofstedeالتي وضعھا 

 الدراسة أجریت ٢٠٠٦- ٢٠٠٤للثقافة وتحلیل اإلفصاح المالي للشركات للفترة من  اتكمؤشر

الدراسة  شملتو المملكة المتحدة)، ، ھولندا  ، إیطالیا ، ألمانیا ، فرنسا (استرالیا ست دول في

 أن تأثیر أمور ِعّدة منھا : تشیر إلى الدراسة نتائجاّما ،  المالیة لشركات معظمھا كبیرة كشوفاتال

ً زال سائیالثقافة ال  ظ أن مستوى لوحِ  ، و IFRSاإلفصاح حتى بعد استخدام  و مقدارأحجم على  دا

معاییر التقاریر  ھااعتماد بعد فیھا الدراسة أجریترتفع في جمیع البلدان التي ااإلفصاح المالي 

ً و تشیر  ، المالیة الدولیة ً استخدام مجموعة واحدة من معاییر المحاسبة ال یُ  أنّ الى  أیضا  لغي تماما

  . تأثیر الثقافة على اإلفصاح المالي
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  )Joseph , 2013دراسة ( 

An Analyses on The Advantages and Disadvantages of U.S Generally 

Accepted Accounting Principle (GAAP) Converging to International 

Financial Reporting Standard IFRS. "المباديء  تقارب وعيوب مزايا تحليل

      اطروحة دكتوراه" –لي للمعايير الدولية لإلبالغ الماالمحاسبية األمريكية المقبولة عمومًا 

ً الدراسة الى تحلیل المبادئ المحاسبیة األمریكیة المقبولة  تھدف     و U.S GAAP   عموما

، إذ یھدف ھذا التقارب الى  IFRSلإلبالغ المالي مستوى التقارب بینھا و بین المعاییر الدولیة 

تحسین جودة التقاریر المالیة و تصمیم معاییر محاسبیة عالمیة لتحقیق أطر محاسبیة عامة تنسجم 

ر ھي مع إطار عولمة األعمال . و افترض الباحث أن جھود التوافق بین النوعین من المعایی

تحقق التوافق و التجانس المحاسبي ، و بل للوصول الى معاییر محاسبیة عالمیة أفضل السُ 

ُصت الدراسة الى نتائج ّ أن : من بینھا  ِعّدة خل أن مشاریع التوافق تحظى باتفاق عینة الدراسة إال

جابات ھي و تبقى التساؤالت التي بحاجة الى إ ةمن مزایاھا المتوقعة تبقى في أطرھا األكادیمی

   على مستوى العالم . لإلبالغ المالي مدى إستعداد قبول تطبیق المعاییر الدولیة 

  

  )Abata,2015دراسة (

Impact of IFRS on Financial Reporting Practices in Nigeria 
) (Acase of KPMG  

         بحث منشور" – نيجيريا في المالية التقارير ممارسات اعداد على IFRSتأثير "

) على ممارسات إعداد IFRS( لإلبالغ المالي الدولیةر ییامعالتأثیر  الى بیان الدراسة ھدفت   

 في اموظف ٥٠وقد تم جمع البیانات من  ، في نیجیریا KPMGالتقاریر المالیة لمنشآت شركة 

 ١٥٥,٠٠٠لدیھا و (الشركة المھنیة الرائدة في مجال تقدیم الخدمات المالیة  KPMGشركة 

ّ ادولة) من خالل استخدام  ١٤٥موظف موزعین على  م وتحلیلھ باستخدام الوسط ستبیان منظ

ّ  IFRSأن :  الدراسة الحسابي واالنحراف المعیاري وتحلیل بیرسون ، وكشفت نتائج ر توف

=  meanو بلغ ( GAAPمعلومات أفضل للمنظمات من مبادئ المحاسبة المقبولة عموما 

كیفیة المحاسبة عن األرباح والجوانب  لىیؤثر بشكل مباشر ع IFRSأن  كذلك أظھرت ، )٤.٧٢

ً أن التقاریر المالیة المُ  توصلت و،  )٤.٦٨=  meanالرئیسة األخرى للشركة و بلغ ( ة عدّ أیضا

زت أفضل الممارسات في تنظیم الشركات ، التقاریر المالیة عزّ  الدولیة إلعداد معاییرالبموجب 



   و دراسات سابقة منهجية البحث ........................................................................................................األول .. الفصل
 

 

٢٣ 
 

، و  GAAPلمحاسبة توفر منافع أكبر من لالدولیة معاییر لة وفقا لعدَّ المالیة المُ  كشوفاتن الأكما 

ً حسِّ الحدود و یُ  برَ ع االستثمار عَ شجِّ الدولیة یُ  بالغ المالياإلاالمتثال لمعاییر  أداء من ن نسبیا

ِّ ،  الشركات ُ لذلك أوصت الدراسة الھیئات المنظ ع بحمالت توعیة حول شرِ مة لمھنة المحاسبة أن ت

ً  IFRSاآلثار المحتملة العتماد  دعم النیجیریة  على الحكومة ینبغي في نیجیریا ، و تشیر أیضا

ق التكامل ة لتحقیلحَّ كمسألة مُ  المحاسبي خصوصا في مجال تنفیذ التوافق IFRS اعتماد

  االقتصادي في البالد .

  

  )Barodiya & Saxena , 2015دراسة (

A Study of International Accounting Standard and Indian 

Accounting Standard  

بحث منشور" - الهندية المحاسبة ومعايير الدولية المحاسبة معايير دراسة  " 

و المعاییر المحاسبیة الھندیة لإلبالغ المالي المعاییر الدولیة  التعرف على الى الدراسة  ھدفت    

وع التوافق ضرورة إجراء دراسات حول موضو جراءات إصدار ھذه المعاییر ، إو فھم 

ً   IFRSالمحاسبي بعد أن القت ً واسعا ً و انتشارا أن المعاییر القائمة على  ، و یذكر الباحثان قبوال

للوصول الى  . و IFRSأساس المبادئ یمكنھا من تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة 

ُصت الى  عتماد المصادر و الدوریات والدراسة استخدم الباحثان االسلوب الوصفي با تائجن خل

تركز على جودة و موثوقیة  IFRSن المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة أأبرزھا : ة عدّ نتائج 

و إیصالھا  الى المستخدمین في كافة أنحاء العالم ، أن توافق  ذات العالقةو مالئمة المعلومات 

قتصاد عالمي ، التوافق اضروریة إلنشاء و تطویر  على المستوى الدولي المعاییر المحاسبیة

ن تكون في متناول جمیع أیؤدي الى عرض عادل و صادق للكشوفات المالیة التي یمكن 

حول عرض الكشوفات  في طیّاتھا ات تفصیلیةتوفر توجیھ IFRSالـ المستخدمین بسھولة ، 

  المالیة .
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  به عن الدراسات السابقة مساهمة البحث الحالي و أهم ما تميَّز

الى التركیز حول انتاج معظم الدراسات في مجال القواعد و المعاییر المحاسبیة  سعت   

دورھا في ل على المستوى المحلي و الدولي ، معلومات مالیة مفھومة و مالئمة و قابلة للمقارنة

و قد و استقطاب رؤوس األموال و االنضمام للمنظمات الدولیة ،  تنمیة األنشطة االقتصادیة

ر المعاییر الدولیة في یأثتزاویة معینة أو موضوع ما حول  سلطت الدراسات السابقة الضوء على

 باآلتي : ما تمیَّز بھ البحث الحالي یمكن تحدیدة الدراسة ، و بیئ

رھا في صناعة و اعداد یأثت بیّن مختلف المتغیرات البیئیة و البحث الحالي عرض -١

متغیر المعاییر و الممارسات المحاسبیة و في المقابل تناولت بعض الدراسات السابقة 

  المتغیرات . واحد أو أكثر من تلك

و َمواِطن  الى طبیعة و خصائص البیئة المحلیة العراقیة الدراسات السابقةبعض  تتطرق -٢

في حین عرض البحث  أو لبعض متغیرات البیئة ، بصورة اجمالیةالضعف و الخلل 

و دور  الضعف و الخلل في مجمل تلك المتغیراتَمواِطن بنوع من التفصیل ألھم  الحالي

 في معالجتھا و تحسینھا . للمحاسبة و االبالغ المالي المعاییر الدولیة

ُّر الممارسات المحاسبیة في القواعد المحاسبیة المحلیة  -٣ أوضح البحث الحالي كیفیة تأث

 بمختلف المتغیرات البیئیة ، الذي یستدعي تكییفھا استجابة لمواكبة بیئة العمل .

تباین بین معظم الدراسات السابقة سواًء العراقیة أم العربیة أم األجنبیة أّكدت على وجود  -٤

ھا ، معتحقیق التوافق  االستفادة منھا و معاییرھا الوطنیة و المعاییر الدولیة و ضرورة

الً  تحقیق التوافق مع للدراسات السابقة بوضع اآللیة المناسبة ل لذا جاء ھذا البحث ُمكمِّ

 . المعاییر الدولیة للمحاسبة و االبالغ المالي

  



                          فصل الثاينلا   
  

  
 

      
مفهوم وأهداف المعايير الدولية للمحاسبة 

ا في البيئة التوافق معهواالبالغ المالي ومبررات 
 المحلية

 
مفهوم و أهداف و خصائص المبحث األول : 

                 و االبالغ المالي  المعايير الدولية للمحاسبة
 

مداخل صياغة المعايير المبحث الثاني : 
رز المتغيرات المؤثرة فيهاالمحاسبية و أب  

 
المعايير و القواعد المحاسبية  المبحث الثالث :

 العراقية و مبررات التطوير
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  يدـتمه

     ً ً و اعترافا ً واضحا بالمتغیرات البیئیة و تأثیرھا یشھد الفكر المحاسبي منذ سنوات عدیدة اھتماما

و بالرغم من االستقرار على  المعاییر و الممارسات المحاسبیة و تطویرھا في بلدان مختلفة . في

ّھ ذلك الأھمیة و داللة  ّ إن حصر أو اتفاق حول عدد تلك المتغیرات ذات العالقة ال وجود ل تأثیر إال

  بالمعاییر و المداخل المعتمدة في صیاغتھا .

لتلبیة حاجة  المحلیة المحاسبیة و الممارسات لتطویع المعاییر من جانب آخر ھناك حاجة     

ً عن حاجة البلد المحاسبیةمختلف المستخدمین للمعلومات  الستقطاب المستثمرین و رؤوس  انفضال

قانونیة و ثقافیة و  . و إن ھذا التباین بالحقیقة جاء نتیجة اختالف عوامل سیاسیة و اقتصادیة األموال

تدعي العمل على تذلیل تلك المعوقات لتطویر أو الوصول الى معاییر محاسبیة غیرھا مّما یس و

شھده البلد من ما بعد محلیة متوافقة مع المعاییر الدولیة للمحاسبة و االبالغ المالي و السیما 

  . م٢٠٠٣م عا بعدتحوالت 

  

  - لى المباحث اآلتية :إتم تقسيم الفصل  لذا

  المبحث األول : مفهوم و أهداف و خصائص المعايير الدولية للمحاسبة و االبالغ المالي 

  المبحث الثاني : مداخل صياغة المعايير المحاسبية و أبرز المتغيرات المؤثرة فيها

  المعايير و القواعد المحاسبية العراقية و مبررات التطوير المبحث الثالث :
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  المبحث األول

  و أهداف و خصائص المعايير الدولية للمحاسبة و االبالغ المالي مفهوم

  

    مفهوم المعايير الدولية للمحاسبة ١-١-٢

شار لتوسع االقتصادي على المستوى الدولي و التطور في مستوى التجارة العالمیة و انتا أدى  

في تزاید الحاجة الى تبسیط و تسھیل القواعد و االجراءات و مقاربتھا  الشركات متعددة الجنسیات

خرة و تشجیع بین دول العالم لغرض المساھمة في دفع عجلة التنمیة و حركة األموال المدّ 

اییر ل الى مفاصل أو نقاط تالقي بین المعالمستثمرین في الحركة على نطاق أوسع من خالل التوصّ 

وجود معاییر محاسبیة مناسبة تمثل إشارة جیدة لحمایة حقوق  و إنّ ،  وطنیةلالمحاسبیة الدولیة و ا

  الفئات المستخدمة للكشوفات المالیة التي تعتمد علیھا في إدارة شؤونھا .

قاس لیُ   الموضوعنموذج عن ال  و یعبِّر من الناحیة اللغویة Standardفالمعیار ھو ترجمة لكلمة     

  . )٦٢:  ٢٠١٣(عبد القادر ،  أو طولھ أو درجة جودتھ يءھ وزن الشئى ضوعل

ھ عمل المحاسب و یتألف من ثالثة أجزاء تتمثل قواعد عمل  یمثل ھوفالمعیار المحاسبي  أّما     توجِّ

 ً بوصف المشكلة ، و مناقشة األسباب أو طرق الحل للمشكلة ، و وصف الحلول المناسبة اعتمادا

  ) .Belkaoui , 2004 : 124( على النظریة 

ھذا  ھیئة تنظیمیة رسمیة محاسبیة أو مھنیة و یتعلقالمعیار المحاسبي ھو بیان كتابي تصدره و     

المالیة أو نوع من العملیات أو األحداث الخاصة بالمركز المالي ونتائج  كشوفاتالبیان بعناصر ال

:  ١٩٨٧،  توفیق( التوصیل المناسب التصرف أو األعمال ویحدد أسلوب القیاس أو العرض أو

١٧٤ . (  

ّھا إرشادات أساسیة یرجع الیھا المحاسبون لقیاس العملیات و       ُعّرف المعاییر على أن كما ت

و نتائج اعمالھا و إیصالھا الى  االقتصادیة ةللوحدتي تؤثر في المركز المالي األحداث و الظروف ال

  ) .٣٦٦: ٢٠٠٥المستفیدین (لطفي،

یة بمثابة مقاییس او نماذج أداء یستنیر بھا المحاسب في التطبیق العملي عند فالمعاییر المحاسب    

إعداد و تحضیر الكشوفات المالیة و ھي بذلك تختلف عن اإلجراءات (الممارسات) المحاسبیة ، 

فالمعاییر تأخذ صفة اإلرشاد و التوجیھ في حین تتطرق االجراءات للصیغة التطبیقیة لھذه المعاییر 

) . إذ تقوم المعاییر بدوٍر محوريٍّ من خالل ١٢:  ٢٠٠٩معینة (سلوم و نوري ، على حاالت
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 ً مھمتھا في تنظیم الممارسات المحاسبیة لتوفیر معلومات مالیة مالئمة تمثل حقائق اقتصادیة فضال

  عن فاعلیتھا في مجاالت التخطیط و االستثمار و متابعة األنشطة االقتصادیة .

:  ٢٠١٣(عبد القادر ،  اآلتي : ة الى المعاییر المحاسبیة لتحقیقأعاله تتضح الحاج التعریفات من  

٦٣(  

 . االقتصادیة وحدةید و قیاس األحداث المالیة للدتح -١

 للقیاس . المسموح بھا تحدید االسلوب أو الطریقة المناسبة -٢

 إیصال نتائج القیاس الى المستخدمین و المستفیدین من الكشوفات المالیة . -٣

ُسھم في تضییق االختالفات في المعالجات  -٤ ً على الفقرات الثالثة أعاله فإّن المعاییر ت اعتمادا

 المحاسبیة المستخدمة .

  التغلب على سوء استخدام الحكم الشخصي في القیاس .  -٥

كما أن عملیة إعداد المعاییر مستمرة نتیجة لتغیر الظروف من وقت و مكان آلخر مّما یُضفي       

على المعاییر صفة عدم الثبات خالف المبادئ و المفاھیم ، إذ ال یُمكن الوصول الى معاییر مطلقة 

، مّما ) ١٢٤-١٢٣:١٩٩٠التطبیق مع اختالف الظروف أو العوامل البیئیة للبلدان (الشیرازي،

شّجع الجھات المھنیة و الحكومیة و المستخدمین للمعلومات لتذلیل المعوقات و الصعوبات و العمل 

ً ، حیث برزت العدید من الھیئات و المنظمات المھنیة  ً عاما على صیاغة معاییر محاسبیة تلقى قبوال

  لھذا الغرض . 

  

  ليإعداد المعايير المحاسبية على المستوى الدو مراحل  ٢-١-٢

ِدت العقود المتأخرة نھایة القرن الماضي و بدایة القرن الحالي  یبدو أنّ      تطورات كبیرة و شھ

متسارعة على المستوى المحلي و العالمي في مجاالت متعددة و تسببت في تغییرات واسعة في 

ً عن زیادة التوجھ نحو الشركات الم ساھمة اإلطار الفكري أو أسلوب ممارسة مھنة المحاسبة فضال

  المالئمة و القابلة للمقارنة الحاجة للمعلومة المالیة و تنشیط االسواق المالیة ، ھذا بدوره یؤكد زیادة

تخاذ القرارات المتنوعة التي تعكس الوجھ االقتصادي للحدث ، و ھذا یتطلب توافر معاییر ال

منسجم مع المفاھیم و  محاسبیة تحصر الطرق و اإلجراءات المحاسبیة و ُمعّدة وفق إطار مفاھیمي

  األھداف .
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ً یعود إلیھ المحاسبون و المھ لقد أصبحت     نیون من أغلب دول المعاییر الدولیة للمحاسبة مرِجعا

 Boockholdtالدول النامیة لعدم توفر معاییر محلیّة فیھا تحكم الممارسات المھنیة  ( العالم السیما

عولمة االقتصاد و األسواق المالیة الذي ینعكس بدوره ) ، أّما سبب نشأتھا فیعود الى 13 : 1996 ,

العدید من المستخدمین  زایدة من. كما إّن الضغوط المت الى عولمة المحاسبة التي تمثل لغة األعمال

لمعلومات ُمعدَّة بمعاییر ذات جودة عالیة قابلة للمقارنة بغض النظر عن اختالف الدول الُمصدِّرة 

المستثمرون و الدائنون و المحللون المالیون و منظمات دولیة و حكومات  لھا و منھم المساھمون و

أّدت الى ظھور سیناریوھات عدة لوضع مجموعة واحدة من المعاییر المحاسبیة على مستوى دولي 

-١٢٣: ٢٠١٢تمثلت بعقد مؤتمرات دولیة منذ بدایة القرن العشرین أھمھا (القاضي و حمدان ، 

١٢٦: (  

الوالیات المتحدة االمریكیة  و قد  -م في سانت لویس ١٩٠٤األول ُعقد عام المؤتمر الدولي  -١

ً ، و تناول المؤتمرون مدى إمكانیة توحید القوانین المحاسبیة بین  ٣٦٠حضر المؤتمر  فردا

 دول العالم .

ھولندا و قد حضر المؤتمر ممثلون  –م في أمستردام ١٩٢٦المؤتمر الدولي الثاني ُعقد عام  -٢

 ول االوربیة و الوالیات المتحدة االمریكیة .من كل الد

الوالیات المتحدة االمریكیة إذ  –م في نیویورك ١٩٢٩المؤتمر الدولي الثالث ُعقد عام  -٣

 تناول المؤتمرون ثالث أبحاث في :

 االستھالك و المستثمر -

 االستھالك و إعادة التقویم -

 السنة التجاریة أو الطبیعیة -

 ٩٠المملكة المتحدة و حضر المؤتمر  –م في لندن ١٩٣٣عام المؤتمر الدولي الرابع ُعقد  -٤

ً ممثلین عن  ً ، و بلغ عدد  ٧٩مؤسسة محاسبیة إضافة لحضور  ٤٩عضوا ً خارجیا مشاركا

 دولة . ٢٢الدول الممثلة في المؤتمر 

ً  ٣٢٠المانیا و حضر المؤتمر  –م  في برلین ١٩٣٨المؤتمر الدولي الخامس ُعقد عام  -٥ وفدا

ً عن  ً . ٢٥٠فضال ً خارجیا  مشاركا

المملكة المتحدة و حضر المؤتمر  –م في لندن ١٩٥٢المؤتمر الدولي السادس ُعقد عام  -٦

ً من المؤسسات البریطانیة الراعیة للمؤتمر و الباقي من  ١٤٥٠أفراد منھم  ٢٥١٠ فردا

 دول أخرى .
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ھولندا و حضر المؤتمر ممثلین  –م في أمستردام ١٩٥٧عام  المؤتمر الدولي السابع ُعقد -٧

ً  ١٦٥٠دولة ، و كان عدد الحاضرین  ٤٠منظمات محاسبیة یمثلون  ١٠٤عن  مشاركا

ً و  د في ھذا المؤتمر الفترة بین  ١٢٠٠خارجیا فرد من البلد الُمَضیِّف للمؤتمر ، كما ُحدِّ

 سنوات . ٥مؤتمر و آخر 

الوالیات المتحدة االمریكیة و  –م في نیویورك ١٩٦٢قد عام المؤتمر الدولي الثامن عُ  -٨

دولة ، و كان عدد الحاضرین  ٤٨مؤسسة محاسبیة یمثلون  ٨٣حضر المؤتمر ممثلین عن 

ً من بلدان إخرى ، و  ٢١٠١أفراد من البلد الُمَضیِّف للمؤتمر و  ١٦٢٧ ً خارجیا مشاركا

ً . ٤٥تناول المؤتمرون   بحثا

 فرنسا . –م في باریس ١٩٦٧سع ُعقد في عام المؤتمر الدولي التا -٩

استرالیا الذي یَُعد البدایة  - م في سیدني ١٩٧٢المؤتمر الدولي العاشر ُعقد في عام  - ١٠

َعده تأسیس لجنة معاییر المحاسبة الدولیة  الحقیقیة لصناعة معاییر المحاسبة الدولیة ، إذ تم ب

IASC  نھ اتفاق بإنشاء ھیئتین دولة ، و تمّخض ع ٥٩أفراد یمثلون  ٤٣٤٧وحضره

للتعامل مع المشكالت المحاسبیة الدولیة و االختالف بین الدول و التوجھ نحو توحید 

) ، ومن ھذه الھیئات اللجنة الدولیة لتنسیق مھنة المحاسبة ١٣٨:  ٢٠٠٧المعاییر(شنوف ، 

ُعرف بـ  َحل موقعھا االتحاد الدولي ١٩٧٧الذي تم إلغاؤھا عام  ICCAPما ت ِی للمحاسبین م ل

IFAC  الذي یتولى صیاغة و تطویر معاییر التدقیق و السلوك المھني و القیام بالدراسات

 ).٢٨١ :٢٠٠٥ (ابو زید ، في ھذا الخصوص

المانیا حضره ممثلون ألكثر  –م في میونخ ١٩٧٧المؤتمر الدولي الحادي عشر ُعقد عام  - ١١

 عام األول تشرین ٧ في) IFAC( للمحاسبین الدولي االتحاد تأسس وقددولة ،  ١٠٠من 

 . )١(م١٩٧٧

 م في المكسیك .١٩٨٢المؤتمر الدولي الثاني عشر ُعقد عام  - ١٢

 الیابان . –م في طوكیو ١٩٨٧المؤتمر الدولي الثالث عشر ُعقد عام  - ١٣

م في الوالیات المتحدة االمریكیة و تناول ١٩٩٢المؤتمر الدولي الرابع عشر ُعقد عام  - ١٤

مؤسسة محاسبیة  ١٠٦اقتصاد شامل حضره ممثلون عن موضوع دور المحاسبین في 

ً عن  ٢٦٠٠دولة ، و حضر المؤتمر  ٧٨یمثلون  فرد من مختلف دول العالم فضال

 مشاركین من دول عربیة .

 فرنسا . –م في باریس ١٩٩٧المؤتمر الدولي الخامس عشر ُعقد عام  - ١٥

                                                             
١  (http://www.iasplus.com/en/resources/global-organisations/ifac  
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تناول المؤتمرون ما م في ھونج كونج ، إذ ٢٠٠٢المؤتمر الدولي السادس عشر ُعقد عام  - ١٦

ً تدّرجت موضوعاتھا من الشمولیة و أخالقیات المھنة الى أثر اقتصاد  ٩٠یقارب  بحثا

 المعرفة على مھنة المحاسبة .  

تركیا و كان تحت شعار  –م في اسطنبول ٢٠٠٦المؤتمر الدولي السابع عشر ُعقد عام  - ١٧

حاسبة في تطویر األمم ، و تحقیق النمو و االستقرار االقتصادي الدولي ، و مساھمة الم

استقرار أسواق رأس المال في أنحاء العالم ، و دور المحاسبین في عملیة التقییم في 

 المؤسسات .

أو المنتدیات الدولیة لم تنطلق من فراغ بل لدور المحاسبة البارز  ھذه المؤتمراتمن الواضح أّن     

 كان ھدفھا األساس السعي الى تنمیة و تطویر في النشاط االقتصادي و تطویر األمم ، وقد

ً و مھنة المحاسبة المحاسبین و ً و دولیا طرح المشكالت المحاسبیة و معالجتھا و تبادل وجھات  محلیا

ً عن إجراء دراسات مقارنة في الموضوعات  النظر و الخبرات و األفكار بین البلدان فضال

  تنظیمات محاسبیة على المستوى الدولي أھمھا :المحاسبیة ، و قد تمّخض عنھا تأسیس ھیئات و 

  

 IASCلمحاسبة لالدولية معايير اللجنة أوًال : 

ِد في سیدني عام     م بدأت محاوالت جاّدة من ١٩٧٢بعَد المؤتمر الدولي العاشر للمحاسبین الذي ُعق

لت بالوالیات المتحدة االمریكیة ، المملكة المتحدة  َّ قبل الجھات المحاسبیة المعنیّة في عشرة دول تمث

لیابان وبموجب اتفاق بین ھذه ، ایرلندا ، كندا ، المكسیك ، ھولندا ، فرنسا ، المانیا ، استرالیا ، ا

بِرم في  ُ و  IASCلمحاسبة الدولیة لمعاییر الم ظھرت الى الوجود لجنة ١٩٧٣حزیران  ٢٩الدول أ

ً لھا (الجعارات  ) ، وانضمت الیھا العدید من ٣١:  ٢٠٠٨، اتخذت من المملكة المتحدة مقرا

دولة و یبلغ  ١١٢ؤسسة تمثل م ١٣٨المؤسسات المھنیة المحاسبیة من مختلف دول العالم و تبلغ 

ملیون محاسب و أصبحت الجھة الدولیة الوحیدة المختصة في اصدار  ٢أعضاؤھا أكثر من 

  )١١:  ٢٠١٠) ، وكان من أبرز أھدافھا : ( أبو شمالة ، ١٠٤:٢٠٠٧المعاییر المحاسبیة (شنوف ،

عرض الكشوفات  إعداد و إصدار معاییر محاسبیة تخدم الصالح العام لتطبیقھا عند إعداد و -١

 المالیة في مختلف البلدان .

العمل بشكٍل مستمٍر و دائم على تحقیق قدر من التوافق بین المعاییر المحاسبیة المستخدمة  -٢

في مختلف البلدان الُمشاِركة ، بھدف إعداد كشوفات ذات مواصفات موحّدة قابلة للمقارنة 

 على المستوى الدولي .
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 ظم المحاسبیة . العمل بشكل عام على تحسین الن -٣

  )٢٠:  ٢٠١٢و ھناك أھداف أخرى : ( القاضي والریشاني ، 

 مناقشة القضایا المحاسبیة الوطنیة على نطاق دولي . -٤

العمل على تحقیق درجة من القبول الدولي لما تصدره اللجنة من معاییر (تسویق المعاییر)  -٥

 وتشجیع البلدان والمؤسسات المحاسبیة على تطبیقھا .

ة ومعتمدة في قرّ على اختیار معالجات محاسبیة مُ  IASCمت السنوات االولى من تأسیس واتس    

ً  ادخال بعض التعدیالت علیھا یتم معین مستوى محلي أي في بلدٍ  والسعي للحصول على قبول  أحیانا

ً لمختلف المشاكل المحاسبیة وبالتالي الدولي  ّ  لھا ، كما انھا لم تقدم حلوال في تطویر  جنة أثرُ یوجد لل

وبعدھا  اصدار معیار خاص بھا . بناًء على ما تفرضھ الحاجة و وخلق معالجات محاسبیة جدیدة

َّ ا ّ  IASCعت بّت ّ انھا كانت غیر موف قة في إصدار معاییر متكاملة تعكس احتیاجات خطوات معینة إال

ة لنفس بدائل عدّ جمیع االطراف المستفیدة من المعلومات المالیة ، كما ان ھذه المعاییر جاءت ب

ً عن ذلك  لضمان استجابة الدول لجھودھا العملیة المحاسبیة ن المؤسسات المحاسبیة للدول أفضال

الُمَؤسِّسة للجنة المعاییر المحاسبیة الدولیة كانت لھا ھیمنة ونفوذ على عمل اللجنة واستقاللیتھا 

القت معاییر المحاسبیة الدولیة  الرغم من ذلكعلى ،  IFACومنھا لجنة االتحاد الدولي للمحاسبین 

IAS وقب ً ً واسعا ً في العدید من بلدان العالم (القاضي و الریشاني ،ترحیبا   ) .٣٨-٢٠:  ٢٠١٢ وال

عملھا و أنشطتھا تمثلت في  اتخذت منحى آخر في IASCو بعد مرور عقدین من تأسیس     

تطویر و ابتكار معاییر خاصة بھا و التواصل مع المنظمات الدولیة لتوسیع رقعة القبول بمعاییر 

م ، ١٩٨٣التي تأسست عام  IOSCOالمحاسبة الدولیة و منھا المنظمة الدولیة للبورصات العالمیة 

ِلو المعیار بصورة مفرد IASCبدراسة المعاییر الصادرة من  IOSCOإذ بدأت  ة المعیار ت

الى أن ھناك بعض المشاكل  IOSCOإلقرارھا و قبولھا ، و بعد الدراسة المستفیضة توصلت 

تحتاج الى حلول قبل اعتماد المعاییر المتعلقة بھا و التوصیة بقبولھا و بعضھا ال یحتاج الى حلول 

ھا دون تعدیالت و ھناك قبل اعتماد المعاییر المتعلقة بھا و یحق ألي سوق مالي بعدم قبول

موضوعات بحاجة الى تحسین وتطویر ، و اتفق الطرفان على تطویر و مراجعة المعاییر ُدفعة 

ً من  ٣٠م قبول ٢٠٠٠واحدة و تم في عام  ً صادرا ً محاسبیا و  IOSCOمن قبل  IASCمعیارا

، كما أعلنت لجنة  سمحت للشركات المقیَّدة في البورصات العالمیة استخدامھا في الكشوفات المالیة

ھي األخرى في العام نفسھ الدعم و القبول  Basel Committeeبازل لإلشراف المصرفي 

ً عن ھیئة األوراق المالیة االمریكیة  ً  SECلمعاییر المحاسبة الدولیة فضال التي أصدرت منشورا
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ُقیّم فیھ جودة المعاییر المحاسبیة الدولیة كخطوة إیجابیة نحو زیادة درجة قب ول الكشوفات المالیة ت

ً لـ  ّت منظمات دولیة أخرى استخدام  IASالُمعدَّة وفقا منھا المنظمة  IAS، و من جھة أخرى حث

(القاضي و  IFADو المنتدى الدولي لتطویر المحاسبة  FEEاالوربیة للخبرة االستشاریة 

  ) .٣٨-٢٠:  ٢٠١٢ الریشاني ،

و ارتفاع الطلب علیھا من  IASیر المحاسبیة الدولیة و نتیجة االستحسان و القبول الدولي للمعای   

خالل استخدامھا كأساس لمتطلبات المحاسبة في العدید من البلدان و تأییدھا من قبل معظم 

المنظمات المھنیة الدولیة و الوطنیة و َعدِّھا الكثیر كمقیاس دولي للبلدان الساعیة بتطویر معاییرھا 

ً أن یكون دور لجنة معاییر المحاسبة الدولیة ) ب٢٠١٢:  ٣٦٩(تشوي و آخرون ،  التالي صار لزاما

IASC  في المستقبل لیس ذلك الدور الذي لعبتھ في السابق ، مّما تطلب تطویرھا و تعزیز

لت  TRUSTEEاستقاللیتھا و جودة صناعة المعاییر و إعادة ھیكلتھا من قبل ھیئة األمناء  التي ُشكِّ

ً حتى عام  ٤١ة م ، إذ أصدرت اللجن٢٠٠٠عام   ٢٨م و ما ھو نافذ المفعول حتى اآلن ٢٠٠١معیارا

 ً   إللغاء بعضھا و استبدال و دمج بعضھا باآلخر . IASمعیارا

  

  IASBلمحاسبة لالدولية معايير المجلس ثانيًا : 

ِن عن  )١(األمریكیة المتحدة الوالیات - Delaware  في والیة م ٢٠٠١آذار عام  ٨في      ُعل أ

مناء  IASBلمحاسبة الدولیة لمعاییر التشكیل مجلس  ُ ِبل ھیئة األ المكلفة بتشكیلھ  TRUSTEEمن ق

َِحل َمَحل لجنة معاییر المحاسبة الدولیة  ِی في  إصدار المعاییر الذي  IASCو اإلشراف على عملھ ، ل

ً عن اإلطار المفاھیمي .  ّاھا و أخذ على عاتقھ تطویرھا فضال   تبن

یُشّكل اإلطار المفاھیمي إلعداد و عرض القوائم المالیة اإلطار النظري الذي یتم بموجبھ     

االسترشاد في عملیة تحدید األحداث و العملیات التي یتوجب المحاسبة عنھا و تسجیلھا وكیفیة قیاس 

 تلك األحداث وتوصیل المعلومات الخاصة بھا الى مستخدمي الكشوفات المالیة (ابو نّصار &

) ، كما یمثل الركیزة األساس لمجلس معاییر المحاسبة الدولیة التي یستند علیھا ٢:٢٠١٣حمیدات،

ً لُمعّدي الكشوفات المالیة في حال عدم وجود  في تطویر و تعدیل المعاییر المحاسبیة كما یُعد مرجعا

ة ھو توفیر توجیھات محددة في المعاییر الدولیة الذي ینص على أن الھدف من الكشوفات المالی

                                                             
  http://www.iasplus.com/en/resources/ifrsf/overviewعلى شبكة االنترنت  IASB) موقع  ١
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ُمكن المستثمرین و المقرضین و الدائنین بصنع  االقتصادیة وحدةمعلومات مالیة مفیدة عن ال ت

  ) .٤٨:  ٢٠١٣القرارات المناسبة (ایمان ، 

لت في نفس الفترة اللجنة االستشاریة للمعاییر      وظیفتھا تحدید الموضوعات التي  SACكما ُشكِّ

ُُصح و المشورة لـ  ً عن إبداء الن ،  TRUSTEEو  IASBبحاجة الى إعداد معیار خاص بھا فضال

ً من لجنة  IFRIC ة تفسیرات االبالغ المالي الدوليم تم تشكیل لجن٢٠٠٢و في عام  ِتَِحل بدال ل

في وضع و تطویر  IASBالدولیة لمساعدة مجلس معاییر المحاسبة  SICتفسیر المعاییر السابقة 

ین و المدققین للكشوفات المالیة في كیفیة تطبیق المعاییر و معالجة المشاكل  التفسیرات لخدمة الُمعدِّ

ً تم دمج  ٣٤أصدرت  SICالتطبیقیة . إذ أن لجنة تفسیر المعاییر  منھا في المعاییر ذات  ٢٤تفسیرا

أصدرت  IFRICا لجنة تفسیر التقاریر المالیة الدولیة العالقة و التزال الباقیة ساریة المفعول أمّ 

ً تم سحب  ٢١   ).٦:٢٠١٤و التزال الباقیة ساریة المفعول (الجعارات، ٣تفسیرا

وظیفتھ  MONITORING BOARD ل مجلس المراقبةم تم تشكی٢٠٠٩ي األول من شباط عام و ف     

َنت  لى تعیین األمناء ،و المساھمة في ترشیح و الموافقة ع IFRSاإلشراف على مؤسسة  كما أعل

 المحاسبة لمعاییر االستشاري المنتدىم عن تأسیس ٢٠١٣في شباط من عام  IFRSمؤسسة 

)ASAF(  بسیط العالقات بین مؤسسة توظیفتھIFRS ومجلس معاییر المحاسبة الدولیة IASB 

قلیمیة اال النظر من جانب مع ممثلین مختلف أنحاء المجتمع بوضع المعاییر من أجل جلب وجھات

ن  ASAF، أّما ھدف  و التغذیة العكسیة ألھم القضایا الحالیة ھو توفیر منتدى استشاري یَُمكِّ

ّاء من اجل تحقیق ھدف مجلس معاییر المحاسبة الدولیة  في  IASBاألعضاء في المساھمة بشكل بن

ً عالیة الجودة    .)١(تطویر معاییر محاسبیة مقبولة عالمیا

من رئیٍس المجلس السید و نائٍب واحد و اثني  IASBیتكون مجلس معاییر المحاسبة الدولیة      

 ً من ذوي الخبرة الفنیة و یجب أن یكون ما الیقل عن خمسة أعضاء منھم لدیھم  )٢(عشر عضوا

مالیة و خلفیة كمدققین ممارسین للمھنة و ما الیقل عن ثالثة أعضاء لدیھم خلفیة عن إعداد القوائم ال

ما الیقل عن ثالثة أعضاء لدیھم خلفیة عن استخدام القوائم المالیة و واحد على األقل لدیھ خلفیة 

) ، إذ بدأ ھذا المجلس باستراتیجیة و رؤیة جدیدة خاضعة ١٢٣:٢٠١٠أكادیمیة (شرویدر وآخرون،

ً على للمراجعة على الدوام منذ تأسیسھ في تعاملھ مع القضایا المحاسبیة حتى یكون أ كثر قبوال

ین و مستخدمین و مدققین للكشوفات المالیة ، و  المستوى الدولي یشارك فیھا مختلف الفئات من معدِّ

                                                             
  http://www.iasplus.com/en/resources/ifrsf/advisory/asafعلى شبكة االنترنت   IASB) موقع  ١
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بدأ بدوره التطویري للمعاییر و لیس تبني معالجات توفیقیة قائمة في بلدان معینة و منحھا الصبغة 

ً عن تعاونھ مع المؤسسات المحاسبیة الدولیة ، و اھتمامھ بالمعاییر المتعلقة بالمعلومات المالیة ف ضال

المحلیة و وضع خطط و توقیتات معینة ألغراض تحقیق التوافق على المستویین الدولي و المحلي ، 

  )٣٣:  ٢٠٠٨(الجعارات ،  :باآلتي  IASBو یمكن تحدید استراتیجیة عمل 

عند قیام دولتین أو أكثر  IASBتشجیع األعضاء بدعوة مجلس معاییر المحاسبة الدولیة  -١

 الیرتبطان بتشریع عام ، إجراء مناقشات حول المعاییر الدولیة للمحاسبة .

تشجیع البلدان التي التملك معاییر وطنیة بتبني المعاییر الدولیة للمحاسبة كأساس یحكم  -٢

 مھنة المحاسبة .

لبحث عن إلغاء أي مقارنة معاییر المحاسبة الوطنیة مع المعاییر الدولیة المماثلة و ا  -٣

 اختالفات جوھریة .

السعي لعرض منافع التوافق المحاسبي مع المعاییر الدولیة للبلدان التي تحكم تشریعاتھا  -٤

 الممارسات المحاسبیة .

 

 . IASB) یوضح ھیكلیة عمل مجلس معاییر المحاسبة الدولیة  ٢ و الشكل اآلتي (
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 IASBهيكلية عمل مجلس معايير المحاسبة الدولية  )٢شكل (

  

    

  

 

   

  

  

 

    

                                                                                 

 

  

  

  

    

  

  

  

 

  )١( www.iasplus.comعلى شبكة اإلنترنت  IASBالمصدر : اعداد الباحث باالعتماد على موقع 

  )٤:٢٠٠٦(میرزا وآخرون،  :و ھو كاآلتي  IASCعن  IASBو ھناك بعض التباین الذي یُمیِّز 

ً للجنة معاییر المحاسبة الدولیة  -١ ،  ال یربط مجلس معاییر المحاسبة الدولیة  IASCخالفا

IASB  عن ذلك  –عالقة خاصة بمھنة المحاسبة الدولیة ً یتم إدارة مجلس  –و عوضا

                                                             
  http://www.iasplus.com/en/resources/ifrsf على شبكة االنترنت  IASBموقع )  ١
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َمناء ذوي خلفیات جغرافیة و وظیفیة  ُ معاییر المحاسبة الدولیة من قبل مجموعة من األ

 متنوعة مستقلین عن مھنة المحاسبة .

ھم أفراد یتم تعیینھم على أساس الخبرة و المھارة الفنیة  IASB مجلس إدارةإن أعضاء  -٢

ً ألعضاء أكثر من كونھم ممثلین لمنظمات محاسبیة وطنیة أو من ظمات أخرى ، خالفا

 . IASC مجلس إدارة

ً في حین مجلس إدارة  IASBیعقد مجلس إدارة  -٣ ً شھریا كل ثالثة أشھر ،  IASCاجتماعا

ً عن ذلك زیادة عدد الموظفین الفنیین العاملین فیھ عّما كان في   . IASCفضال

َعد IASCالمعاییر المحاسبة الصادرة من قبل  -٤  IASBمن قبل  و َخضعت لتعدیالت فیما ب

یُطلق  IASBالمعاییر الصادرة من ، و  IASتحتفظ بتسمیتھا معاییر المحاسبة الدولیة 

 .)١( IFRSعلیھا المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة 

ُعنى بالمعاییر المتعلقة بالمعلومات إلعداد التقاریر المالیة  IASBإّن المعاییر الصادرة من  -٥ ت

 .)٢(تشیر الى معاییر المحاسبة الدولیة  IASCفي حین المعاییر الصادرة من 

كان ھناك إذا IFRS Principle الدولیة إلعداد التقاریر المالیة تعلو مبادئ المعاییر  -٦

 . )٣( IASتعارض معھا من قبل مبادئ 

ً على أداء مجلس المعاییر الدولیة  من خالل ما تقدَّم یتضح    ً أّن العمل المؤسسي بات واضحا جلیا

ً للمراجعة و التطویر من خالل تشكیالتھ الدائمیة من لجان و مجموعات   IASBللمحاسبة  وخاضعا

حاسبة و عمل و المنتدى االستشاري لدیمومة قبول و تواصل البلدان مع ما ینتجھ من معاییر للم

االبالغ المالي قادرة انتاج كشوفات مالیة تلبي حاجة مختلف المستخدمین ، و ھذا ما یفتقره مجلس 

من عقد جلسات دوریة و لجان عمل دائمیة و مناقشة القضایا  المعاییر المحاسبیة و الرقابیة العراقي

  .لثالث من ھذا الفصل سنتناولھ في المبحث ا ، و ھذاالمعاصرة و التحوالت الذي یشھدھا البلد 
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٢ ( http://www.differencebetween.ias&ifrs  

٣  (http://www.differencebetween.ias&ifrs 
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  و االبالغ المالي خصائص المعايير الدولية للمحاسبة  ٣-١-٢

  )١٠:  ٢٠٠٩لمحاسبة مجموعة من الخصائص أھّمھا : (عبد الكریم ، الدولیة للمعاییر لإن 

ً بعد  .١ قدرتھا و قابلیتھا على تحقیق إجماع في الممارسات المحاسبیة ، و خصوصا

و  SACو تأسیس اللجنة االستشاریة للمعاییر  IASCاإلصالحات التي أجریت على 

 للتوسع في الجانب االستشاري . ASAFالمنتدى االستشاري 

و المستفیدین من تمتاز بالمرونة لما تقدِّمھ من حلول ُمرِضیة لمختلف المستخدمین  .٢

 تطبیقاتھا (ممارساتھا) .

ة و القبول محاسبیة المحلیتمتلك القوة المكتسبة من إمكاناتھا في التوفیق بین الممارسات ال .٣

 الدولي ما یعني أنھا ذات جودة عالیة .

ُك الصفة االلزامیة أو القانونیة .    .٤  غیر إجباریة كونھا ال تمل

:  لھذه الخصائص البد أن تتصف بمجموعة من األمور الدولیة و من أجل تحقیق المعاییر    

)Rogero,1998:177 ( ،مطر)٩٤: ١٩٨٨(  

 أن تكون مكتوبة بشكل واضح و قابلة للفھم و التطبیق . .١

 . االقتصادیة وحدةحداث الخاصة بالأن توفر توجیھات للقیاس و االعتراف باأل .٢

 لجمیع مستخدمي الكشوفات المالیة . االقتصادیة وحدةعن األداء المالي لل أن تفصح .٣

ألغراض المھنة المحاسبیة والحتیاجات  Relevantالدولیة مالءمة  المعاییر أن تكون .٤

  مستخدمي القوائم المالیة في المحیط الذي تطبق فیھ ھذه المعاییر.

أن تتوفر خاصیة الثبات في قواعد وأحكام ھذه المعاییر بطریقة تجعلھا متكاملة في تحقیق  .٥

 . أغراض المھنة المحاسبیة

ً  أن تتمتع ھذه المعاییر بالقبول العام من قبل معدي القوائم .٦  المالیة ومن قبل مستخدمیھا أیضا

  

  IASBمحاسبة للالدولية معايير الأهداف مجلس   ٤-١-٢

توافق محاسبي على المستوى الدولي من خالل  توفیر الوصول الى IASBیسعى المجلس     

  )  ٤:٢٠٠٦) (میرزا وآخرون،٣:  ٢٠١٤(حمیدات ،  -تحقیق مجموعة من األھداف تتمثل باآلتي :
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تطویر مجموعة موحدة و متسقة من المعاییر المحاسبیة العالمیة ذات الجودة العالیة و  .١

لكشوفات المالیة عالیة الجودة و القابلة للفھم و التطبیق التي تتطلب وجود معلومات في ا

قابلة للمقارنة للمساھمة في مساعدة العاملین في األسواق المالیة و مختلف المستخدمین في 

 اتخاذ قراراتھم .

ِجدیّة مع واضعي المعاییر الوطنیة لتحقیق التقارب بین المعاییر المحاسبیة الوطنیة  .٢ العمل ب

 الیة و تقدیم حلول ذات جودة عالیة . و المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر الم

 . IFRSتعزیز االستخدام و تشجیع التطبیق للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة   .٣

  

 IASBلمحاسبة من لالدولية معايير الإصدار  إجراءات  ٥-١-٢

ً  ھتم عرضو من خالل ما  IASB مجلس معاییر المحاسبة الدولیة  یعتقد الباحث أنّ      في  سابقا

ُ یعمل  ) ٢ الشكل ( و  SACع تشكیالتھ المتمثلة في اللجنة االستشاریة للمعاییر شجّ في ظروف ت

ً عن المنظمات و الھیئات المحاسبیة األعضاء في المجلس متمثلة بالمعدین  مجموعات العمل فضال

و المستخدمین للكشوفات المالیة و المھنیون في تلك البلدان على تقدیم آرائھم و مقترحاتھم بشأن 

اركة واسعة و تحدیث أو إصدار معاییر محاسبیة جدیدة ، ھذه اآللیة أو االسلوب المرن یُسھم في مش

بالتالي یرفع من جودة المعاییر و زیادة قبولھا من أغلب األطراف المستفیدة و المستخدمة 

  للمعلومات المالیة . 

(القاضي  :تتمثل باآلتي  IASBأّما اإلجراءات المتفق علیھا في وضع المعاییر من قبل المجلس    

  )٤٦- ٤٥:  ٢٠١٢والریشاني ، 

بدراسة و تحدید الموضوعات  IASBلمحاسبة الدولیة مجلس معاییر ا قیام أعضاء -١

بعد التشاور مع اللجنة االستشاریة  من قبلھ أو المنظمات األعضاء المحاسبیة المطروحة

 لتحدید القضایا ذات األولویة و وضعھا في جدول أعمال المجلس . SACللمعاییر 

بتنفیذ المشروع بمفرده أو بعد إضافة الموضوعات في جدول األعمال ، یتخذ المجلس قرار  -٢

 من خالل المشاركة مع واضعي المعاییر في بعض البلدان .

القیام بتحدید طبیعة الموضوعات و درجة أھمیتھا ، بعدھا یعمل المجلس على تعیین  -٣

 مجموعة عمل لمناقشة الموضوع و دراستھ .
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٣٩ 
 

ً قیام المجلس بنشر ورقة مناقشة على المنظمات و الھیئات األعضاء تعرض ف -٤ یھا شرحا

ً حول الموضوع المطروح للنقاش الستالم أي مالحظات حولھا خالل مدة   ١٢٠تفصیلیا

 یوم.

من المنظمات و  المالحظات الواردة إلیھ على ورقة المناقشة IASBیدرس المجلس  -٥

، بعدھا یصدر مسودة المعیار للمناقشة على أن تحظى بقبول أو تكون  الھیئات األعضاء

(تتضمن ھذه المسودة آلراء متعددة مع تبریر و نتائج كل  على األقل أصوات ٩بـ  مدعومة

 منھا) .

المالحظات الواردة إلیھ على مسودة المعیار و مدى الحاجة الى  IASBیدرس المجلس  -٦

 عقد جلسة مناقشة علنیة و إجراء اختبار عملي على مسودة المعیار .

ً في حال ح IASBیعتمد المجلس  -٧ أصوات على االقل من  ٩على  صولھالمعیار و یُعد نافذا

  . صوت ١٤أصل 

  

   ةللمحاسب الدولية معاييرمزايا تطبيق ال  ٦-١-٢

البّد من  IAS/IFRS یا تطبیق المعاییر الدولیة للمحاسبة و االبالغ الماليللتعرف على مزا    

العودة الى تجارب حقیقیة سابقة اعتمدتھا ، و ھذا ما أكدتھ الدراسات السابقة التي تناولھا الباحث في 

 مع أو تكییفھا بما ینسجم المعاییر الدولیة أغلبھا أكدت ضرورة و أھمیة تبنيالفصل األول التي 

  )٢٦-٢٤:  ٢٠٠٨: (الجعارات ،  و من مزایا تطبیق مجموعة المعاییر ھذه ما یأتي البیئة المحلیة .

 التوافق و التناغم  

المحاسبیة دون النظر  بتطبیق نفس المعاییر و األسس یعني ذلك قیام الوحدات االقتصادیة

، مّما یعني توحید األسس و القواعد  و السیاسیة الى وطنھا و جنسیتھا و الحدود الجغرافیة

  . للوحدات االقتصادیة بصورة متماثلةشوفات المالیة المحاسبیة و بالتالي إظھار الك

  

 قابلية المقارنة  

و الممارسات المحاسبیة  سسفي مختلف البلدان لنفس األ الوحدات االقتصادیةإّن تطبیق 

ینتج عنھ كشوفات مالیة قابلة للمقارنة و القراءة الموحدة من قبل اصحاب العالقة و بالتالي 

یدة عن االجتھاد مّما ینتج عنھا قرارات تكون المفاضلة على أسس واضحة و سلیمة بع

  رشیدة مستندة على معلومات محاسبیة متماثلة .
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 مواكبة متطلبات العولمة 

إّن العالم الذي نعیشھ الیوم یشبھ القریة الصغیرة و ال تفصل حدود بلدانھ سوى الخطوط 

ر تكنولوجیا االتصال و نمو التبادل التجاري بین الدول و اتساع حجم  على الخارطة لتطوُّ

التكتالت السیاسیة و االقتصادیة و انتشار المؤسسات المھنیة الدولیة التي تعنى بتحقیق 

التنسیق أو التوفیق في موضوع معین على المستوى الدولي مثل منظمة التجارة العالمیة 

WTO  و منظمة الجمارك الدولیة و غیرھا ، األمر الذي أدى أن تطال العولمة مھنة

ُعنى بھا على مستوى العالم لالستفادة من مزایا العولمة و  المحاسبة و انشاء مؤسسة مھنیة ت

  االبتعاد عن مخاطرھا . 

  

 تلبية المتطلبات القانونية 

ً من البلدان تنص لمعاییر  الوحدات االقتصادیةقوانینھا على وجوب تطبیق  إّن كثیرا

وجودھا و فاعلیتھا على المستوى  الوحدات االقتصادیةالمحاسبة الدولیة ، و لتحقیق ھذه 

ّ تعّرضت للعقوبات .   الوطني البُدَّ من االلتزام بالقانون و إال

  

 تلبية طلبات الممولين المحليين و الدوليين 

ً ما تحتاج  ل لتوسیع أنشطتھا و مشروعاتھا التي یتم الى االموا الوحدات االقتصادیةغالبا

ّ بعد دراسة  ً إال لین ، وال تَمنح المؤسسات التمویلیة قروضا الحصول علیھا من خالل المموِّ

المالیة التي یجب ان تكون ُمَعّدة وفق معاییر  الوحدة االقتصادیةمستفیضة لكشوفات 

و إذا امتنعت  االقتصادیة الوحدةالمحاسبة الدولیة و ینص على ذلك تقریر مدقق حسابات 

من تطبیق المعاییر الدولیة على المدقق تثبیت ذلك في تقریره السنوي ، و بالتالي المناص 

ّ بتطبیق المعاییر الدولیة .  للوحدة االقتصادیة   من الحصول على تمویل خارجي إال

  

 الولوج الى األسواق المالية الدولية  

ً للدخول الى األسواق المالیة العالمیة إلدراج أسھمھا و الوحدات االقتصادیة تتنافس  حالیا

تداولھا بسرعٍة كبیرة على المستوى الدولي مستفیدة من التقدم التكنولوجي لوسائل 

االتصال ، و للدخول في ھذه االسواق العالمیة یتطلب االلتزام بجملة من األمور منھا 

غیر المطبقة لھذه المعاییر  حدات االقتصادیةالوتطبیق معاییر المحاسبة الدولیة ، في حین 

ََعّل األزمات السابقة التي أصابت األسواق  َُرص ، و ل تبقى في ُعزلة كما تفقد العدید من الف
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المالیة العالمیة یعود معظم أسبابھا الى اختالف أسالیب إعداد المعلومات المحاسبیة األمر 

  اییر الدولیة .الذي أدى إلى تطویر متطلبات اإلفصاح في المع

  

  

 قابلية الفهم وإمكانية وجود تصور موّحد ومشترك  للكشوفات المالية  

إن الغرض الرئیس من المحاسبة و الكشوفات المالیة ھو تزوید المستخدمین بمعلومات 

مالئمة و ذات تمثیل صادق لألحداث تساھم في اتخاذ قرارات مناسبة ، لذا فإن تعدُّد 

الكشوفات سینتج عنھا كشوفات مالیة غیر مفھومة وغامضة  واختالف أسس إعداد ھذه

ِعدَّت في ضوئھا وبالتالي تكون غیر  ُ فتحتاج إلى مزید من اإلفصاح عن األسس التي أ

  صالحة في اتخاذ القرارات .

  

 إيجاد أساليب موّحدة للتعامل مع القضايا الدولية المشتركة  

ة الكشوفات المالیة بناًء على القوانین مثل أسعار الصرف للُعمالت ، إذ ال یُمكن ترجم

الوطنیة التي تتمیز باالختالف من بلٍد آلخر و من بیئة ألخرى ، و بھذا تفقد ھذه الكشوفات 

  خاصیّة المقارنة .

  

 

للمحاسبة جاءت  الدولیةأّن عملیة صناعة و تطویر معاییر  یتضح من خالل ما تم عرضھ و    

 ھي بالحقیقة حاولت انتاج معاییر IASBبمراحل متعددة ، و أّن الجھات المسؤولة عنھا متمثلة بـ 

ً  المستخدمین انتاج معلومات مالیة تلبّي حاجة مختلف قادرة على للمحاسبة و االبالغ المالي فضال

سات المحاسبیة الناشيء الل خفض التباین في الممارعن إحداث توافق محاسبي بین البلدان من خ

لتي سنتناولھا في بمختلف جوانبھا ا عن االختالف في متغیرات البیئة القائمة فیھا في جوھره

تحدیث و تغییر  و االبالغ المالي ةلمحاسبالدولیة لعملیة اعداد المعاییر  تشھد كما المبحث الالحق .

 و التبادل التجاري على المستویین االقتصادیة وحداتتوسع أنشطة ال بمستوى یواكب مستمر

  .و قابلة للمقارنة إنتاج كشوفات مالیة مفھومة و مالئمة بما یسھم ب  المحلي و الدولي
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  المبحث الثاني

 مداخل صياغة المعايير المحاسبية و أبرز المتغيرات البيئية المؤثرة فيها

  المداخل المعتمدة في صياغة المعايير المحاسبية  ١-٢- ٢

قتصادي النافذ في بلدان العالم على طبیعة التنظیم المحاسبي و غالبا ما یؤثر النظام السیاسي و اال    

ن جمھوریة مصر العربیة في فترة قبل الستینات من أ، فنجد على سبیل المثال و تطویره ھیكلتھ 

ً القرن الماضي كان نظامھا االقتصادي رأسمالي (اقتصاد السوق) و تملك نظام ً اسبیمح ا غیر موحد  ا

شتراكي علیھ نتیجة تحولھا الى النظام االا كان مّ ع تغیّرلكن النظام السیاسي و خالل فترة الستینات 

  ).٢٢:١٩٩٦(اقتصاد موّجھ).(فضالة،

یضا بالجھة التي تقوم أنھا تختلف إمعاییرھا و قواعدھا المحاسبیة ف و كما أن الدول تختلف في    

  - : و كما یأتي ة مداخل لصیاغة المعاییر المحاسبیةفھناك عدّ بالتالي  وصدار تلك المعاییر ، إب

 القانوني خلالمد  :أوًال

ً للسیاق القانوني و التشریعي للدولة        تنطوي عملیة صیاغة القواعد المحاسبیة لھذا المدخل وفقا

ً في عملیة الرقابة و التدخل في  اتتلعب الحكوم ، و بموجبھ و االعتبارات السیاسیة ً محوریا دورا

تقدیم المعلومات  فيدور المحاسبة  ظام اقتصادي مركزي مّما یُضیّققتصادیة في ظل ناألنشطة اال

المحاسبیة تحت ھذا المدخل تأخذ اإلطار القانوني (ابو زید  عاییر، فالم ألغراض التخطیط و الرقابة

 ،٧٢:  ٢٠٠٥( .  

 اأسلوب عرضھو العملیات المالیة  معالجةتوحید طرق  يھ الرئیسة لھذا المدخل المميزاتإن      

لتزام و كذلك تلبیتھ لمتطلبات الحكومة في عدة مجاالت منھا احتساب الدخل الضریبي و مدى اال

ً عن اإل              زام في تطبیق القواعد او القوانین المحاسبیة .لبالخطة القومیة للحكومة فضال

  )١٢٩:  ٢٠١٤)(سلیمة ، ٣١: ٢٠٠٨(نجم ،

صدار القواعد المحاسبیة عن طریق إالموجھة لھذا المدخل فعملیة  نتقاداتاالھنالك العدید من و     

و خاضعة للصراعات و  و اقل استجابة لالحتیاجات المتغیرة التشریعات تبدو عملیة بطیئة

  . )١٦٩: ٢٠١١(حمیدة ،  التجاذبات السیاسیة

ّ من أجل و      دة یستوجب جعل المعاییر و القواعد المحاسبیة فاعلة و مواكبة لبیئة متغیرة و معق

ً مراجعة و تغییر لھذه القوانین بصورة مستمرة و ھذا یستغرق وقت ً . و عادة ما یطبق  طویالً  ا أیضا
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ً سواق المال األقل اقتصادیات المركزیة و ھذا المدخل في البلدان ذات اال (عبد هللا و  . تطورا

  )١٦٩:٢٠١١(حمیدة، )٢٠٠٩نجم،

ّاب من یُ  و     بناء  -الحكومي  –عارض وضع المعاییر من قبل القطاع العام من المفكرین و الُكت

   ) ٧:٢٠١٣)(تومي،٢٠٤- ٢٠٢:  ٢٠٠٩(بلقاوي،-  : یةتالمبررات اآل على

متطلبات التي تفرضھا الحكومیة بعین االعتبار التكالیف الناتجة عن ال ھیئاتقد ال تأخذ ال -١

 . إعداد وعرض المعلومة المالیة فیما یخصّ  االقتصادیة وحداتعلى ال

یمكن للھیئة العامة المكلفة بالتشریع المحاسبي أن تتأثر بالضغوط السیاسیة ، ما یجعلھا  -٢

ً من تلبیة ھة نحو أُعرضة لخطر صیاغة معاییر محاسبیة موجّ  غراض أخرى ، بدال

 .المالیة احتیاجات مستخدمي المعلومات 

ال تتصف  قیام القطاع العام بمھمة وضع معاییر للمحاسبة ، من خالل وضع قواعد صارمة -٣

َِحدّ  بالمرونة  من ممارسة األحكام المھنیة . من الممكن أن ی

د ال تكون معاییر للمحاسبة ال تمثل أحد أولویات الدولة و بالتالي ق على اعتبار أّن وضع -٤

  . بیئة العمل المتسارعة و بالتالي عدم منفعتھا للمستخدمین تطوراتھذه المعاییر مواكبة ل

ُ و     في  و قانون اصول المحاسبات دالنظام المحاسبي الموحَّ  القواعد المحاسبیة العراقیة و عدت

ً االعراق  ً للممارسات المحاسبیة . نموذجا   للمدخل القانوني الذي یُعد مرجعا

  (الذاتي) المدخل المهني :ثانيًا 

طبقا لھذا المدخل تتم من قبل  و تطویرھا حاسبیةمإن عملیة صیاغة القواعد و المعاییر ال     

،  )٦٦: ٢٠٠٥(ابو زید ،  المھنیین و الممارسین و المؤسسات المتخصصة في العمل المحاسبي

من  فالقواعد المحاسبیة یتم إعدادھا من قبل الخبراء و ذوي االختصاص و بشكل یكاد یكون خالٍ 

و تتم صیاغتھا بشكل استقرائي من خالل تفاعل المحاسبة  بحدود معینة التدخل أو التوجیھ الحكومي

المالیة النشطة و  قتصاد الحر و األسواقمد ھذا المدخل في البلدان ذات االمع بیئتھا المحیطة ، و یُعت

ثر بالبیئة السائدة في ذلك المجتمع أمحاسبي البد أن یتي أي مدخل من مداخل التنظیم البالتالي فأن تبنّ 

 ً ً للمتعاملین في تلك األسواق، و بذلك تصبح المعلومات المحاسبیة مصدرا و من ھنا یتضح  مھما

ن الضغط نحو أ) Perera,1989:50(تأثیر السوق على صیاغة المعاییر المحاسبیة و یذكر 

فصاح في الدول ذات السوق االقتصادي الحر كان لھا الدور المھم في تطویر المعاییر المحاسبیة اال

ً عن المصالح المتعارضة لمستخدمي القوائم المالیة الذي یؤدي بدوره الى تأثیر كل منھم على  فضال

  صیاغة المعاییر المحاسبیة  بما یتفق مع احتیاجاتھ .
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بدرجة عالیة من المرونة مع سرعة مناسبة في امكانیة  في ظروف محددة ھذا المدخل يتميزو      

ً عن ذلكالتغییر لمواجھة االحتیاجات و المتغیرات على الساحة المحاسبیة المحلیة و الدولیة   فضال

 يؤاخذما ة المعاییر المحاسبیة ، و أن عانة تضم اشخاصا على علم و درایة بصأن المنظمات المھنی

األمر الذي یؤثر على مصداقیة تقاریر المعاییر المعدة بموجبھ  لزام القانونيعلیھ ھو فقدانھ لُحّجة اإل

  . )٧١- ٧٠: ٢٠٠٥و التأثیر علیھا من قبل األطراف التي لھا مصالح قطاعیة (ابو زید ، 

  

 المدخل المختلط: ثالثًا 

ً للمدخل المختلط من خالل خلیط        منتجري عملیة صیاغة و تطویر المعاییر المحاسبیة وفقا

تكلیف  تألیف و ، إذ تعمل الحكومة على مجموعات حكومیة و غیرھاو  ، القطاع الخاص و العام

من األكادیمیین و الصناعیین و التجاریین و الدولة و المحاسبین  استشاري بالمحاسبة أفراده جلسم

یط ن ھذا الخلإذ إعداد المعاییر المحاسبیة ، شرافھا وفق صالحیات معینة إلإعمل تحت ی القانونیین

صدار التشریعات المحاسبیة . و ھذا النموذج معمول إو الحكومة یقوم بو الصناعیین من المھنیین 

  .) ١٧٠:  ٢٠١١(حمیدة ، الیابان و ھولندا منھا بلدان عّدة بھ في

آنفة الذكر في تنظیم المعاییر المحاسبیة في بلد ما  مداخلي أي مدخل من الن تبنّ أشارة تجدر اإل    

یتأثر بالدرجة االساس على تحدید الھدف من الكشوفات المالیة و البیئة المحیطة لذلك البلد ، و 

ً بالتالي ان اتخاذ المدخل القا مع متطلبات الحكومة في الرقابة و الضبط و التوحید  نوني جاء انسجاما

ً عن االلزام في تطبیق القواعد و السیاسات المحاسبیة . أّما المدخل  كشوفاتفي اعداد ال المالیة فضال

ً لحاجةالمھني جاء  المستخدمین للمعلومات المالیة الذین یعتمدون علیھا في اتخاذ قراراتھم  مطابقا

ّ الم طار ما یحكمھ اإلنّ إما بالتشریعات و  الى حدٍ  یدٍ تعددة و العاملین في االسواق المالیة كونھ غیر مق

النظري للمحاسبة و المباديء المحاسبیة المتعارف علیھا و منسجما مع البیئة التي ترغب في 

مقرراتھ غیر ملزمة . في حین ان  نأ تطویر اسواقھا المالیة و الدخول الى السوق العالمیة ، إالّ 

معاییر ثلى في وضع القواعد و الالطریقة المُ  عدُّ المدخل الذي یجمع بین المھنیة و لزوم التطبیق یُ 

ا یجعلھ جھ اآلن نحو اقتصاد السوق و الخصخصة ممّ العراق و ھو متّ  السیماالمحاسبیة للبلدان و 

ً قادر و االنفتاح و التبادل التجاري مع  جنبیةت األعلى استقطاب رؤوس األموال و االستثمارا ا

لزام الشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالیة و إمن خالل  محیطھ االقلیمي و الدولي

  عداد كشوفاتھا المالیة .إكذلك الشركات المساھمة و الكبیرة بتطبیق القواعد المحاسبیة العراقیة عند 
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  عند اعداد المعايير المحاسبية المحددات الواجب مراعاتها  ٢-٢-٢

ینبغي مراعاتھا من قبل الجھة المعنیة في إعداد المعاییر و القواعد  محدداتھناك عدة       

 ّ ل أھم األدوات التي یرتكز علیھا المحاسب في التطبیق العملي ، و علیھ أن المحاسبیة كونھا تمث

  )١٢٥:١٩٩٠:(الشیرازي، ةعتماد على ثالث مصادر رئیسباال المعاییر یمكن بناؤھا

  ) المحددات المؤثرة في صياغة المعايير المحاسبية٣( شكل

  

  النظریة المحاسبیة                       المتغیرات البیئیة                           االعراف المحاسبیة                 

           

 االقتصادیة  
 السیاسیـــة 
 القانــونیــة 
 التعـلیمیـــة 
 التكنولوجیة 
 الثقـــافیـــة 
 االجتماعیـة 
 الدیــنــیـــة 
  
  

  المعاییر المحاسبیة                                                

  

  )١٢٥ : ١٩٩٠عتماد على (الشیرازي ، المصدر : إعداد الباحث باال

  النظرية المحاسبيةأوًال : 

مجموعة من المبادئ العامة التي توفر اطار  النظرية المحاسبية Hendriksen فعرِّ یُ       

تطویر الممارسات المحاسبیة  لیاتاسبیة و توجیھ عممرجعي یمكن من خاللھ تقییم الممارسة المح

مجموعة للنظریة بوصفھا  Webster، فقد استخدم تعریفھ ھذا استنادا على تعریف  الجدیدة

 لمبادئ العملیة التي تشكل اطار مرجعي عام لحقل معرفة بحثيمتماسكة من الفروض و المفاھیم و ا

)Belkaoui , 2004 :108-109. (  
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و األفكار أھا التعبیر عن المفاھیم النظریة أداة ضروریة للمحاسبة و غرضِ  Garberیعّرف  و    

ُ  األساسیة التي تستند الیھا القواعد المحاسبیة ، فالمفاھیم و االفكار تمثل األعمدة التي بنى علیھا ت

  . )٤٤:  ٢٠٠٧(الحیالي ، حلول المشاكل المحاسبیة 

  : أمورالنظریة تھدف الى تحقیق عدة  و ھكذا نجد أنّ 

  توفیر اطار متناسق للتعبیر عن األفكار و المفاھیم و المبادئ التي تقوم علیھا القواعد و

 المعاییر المحاسبیة.

  ُ  طراف .ھم في فھم الممارسات المحاسبیة من جمیع األست

  ُ ّ ت  المحاسبیة . (الممارسات) جراءاتر الطرق الكفیلة ِإلحداث أي تطور في اإلوف

 . تمثل الدعامات التي تنھض بھا الحلول المحاسبیة 

 . ّر الموضوعیة في الكشوفات المالیة ُوف  ت

ھیم بناء فكري مترابط لألھداف و المفا نتاج العقل في محاولة استیضاح الحقیقة فھي فالنظریة      

دون مبادئ تكون مجرد من  ، فالنظریةو المبادئ و التطبیقات ، و تمثل المبادئ قمة ھذا البناء 

و افكار متفرقة و بالتالي فأن الخطوة الالحقة للتوصل الى المبادئ ھو ترجمتھا الى أمالحظات 

 ُ عد المصدر األساس لصیاغة المعاییر المحاسبیة معاییر و قواعد للتطبیق العملي ، و بھذا فالنظریة ت

 .) ١٢٦- ٤٦:  ١٩٩٠(الشیرازي ، 

 األعراف المحاسبيةثانيًا : 

رف العُ ، و  تعد األعراف المحاسبیة العامل الثاني المؤثر في عملیة صیاغة المعاییر المحاسبیة      

ھا لفَ أیة العادات التي ذ تمثل األعراف المحاسبإ ،ف المحاسبون علیھ عارَ المحاسبي ھو ما تَ 

ُ  ) .٣٦:  ١٩٨٦المعتوق، (المحاسبون واعتادوا على تطبیقھا  َّم ف على أنھا حقائقعرَّ و ت  یتم بھا ُمَسل

ً  قبوالً  قبولھا ً  أساسا بوصفھا وتستخدم عاما  من العدید على تحتوي أنھا كما ، للعمل المحاسبي سلیما

 و یحیى (القوائم المالیة إعداد عند المحاسب إلیھا یستند التي واألسالیب الطرائق

  ) .٣:٢٠٠٦،الحبیطي

لذا فاألعراف المحاسبیة ھي قواعد استقرت في التطبیق العملي و یظھر تأثیرھا في الممارسات      

رو أأساس لھا المحاسبیة التي لیس  ً من  فكري مبرِّ و تشمل مجموعة األعراف المحاسبیة عددا

ً (مصطفى  ً عاما المعاییر و القواعد التي تعارف علیھا المحاسبون بمرور الزمن و القت منھم قبوال

على  في الوقت الحاضر الفكر المحاسبي لم یستقر نّ أو كما ھو معروف  ) ،٤:  ١٩٩٢و مرعي ، 
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ذا سوف تظھر المعاییر متأثرة باألعراف المحاسبیة و لھ ) .١٤٢:  ٢٠٠٩شاملة (بلقاوي ،  نظریة

  وضح .أو المتغیرات البیئیة بشكل 

 المتغيرات البيئيةثالثًا: 

      ُ  على أنھ ھفي معالجة الموضوع المحاسبي نفس بین الدولر االختالفات المحاسبیة فسَّ عادة ما ت

العوامل التي ساعدت على تفسیر  نّ أشارة الى عتماد خیارات محاسبیة مختلفة معتمدة ، و تجدر اإلا

ختالف المحاسبي ھي نفسھا التي أثرت على التطور المحاسبي من بلد آلخر و تفاوتھ مما أنتج اال

ً نظم العوامل أو ) و تصنف ھذه Choi&Meek,2011:31محاسبیة مختلفة بین البلدان ( ا

  )١٣٧-١٣٤:٢٠١٤،سلیمة ( : تيما یأالمتغیرات الى 

  قتصاديةالمتغيرات اال -١

 (القواعد) العالم األثر الواضح في صیاغة المعاییر بلدانقتصادیة بین ختالف النظم االإن ال    

  ھا :أھمُّ المحاسبیة و ذلك من عدة مضامین 

  وحدة االقتصاديةختالف طبيعة ملكية الا  . أ

ذات الملكیة الواسعة كما ھو الحال في الشركات المساھمة تتطلب  وحدات االقتصادیةالففي      

ذات  االقتصادیة الوحداتمع بالمقارنة  عن معلومات شاملة و تفصیلیة للمستخدمینفصاحا أوسع إ

ً ذ یكون االفصاح محدودإو المؤسسات الصغیرة) أالملكیة الشخصیة (العوائل  و بالتالي معاییره  ا

ً للملكیة الواسعة التي ستتجھ تركز على الشكل القانون ي عند عرض الكشوفات المالیة مغایرا

  . معاییرھا نحو مفھوم الجوھر االقتصادي

 قتصادي مستوى التقدم اال  . ب

 محاسبیةمعاییر قتصادي لھا األثر المھم على عملیة صیاغة ن درجة التقدم االأخرى أمن جھة      

ُ ذلك التقدم فأن ، فالبلدان التي تحرز  متطورة ُ طبیعتھا تتطلب ن ً ظ عداد إمحاسبیة متقدمة و  ما

قتصادیة فیكون . أّما الدول التي تتمتع ببطء نمو عجلتھا اال مالئمة لھذا الغرضكشوفات مالیة 

  اھتمامھا ضعیف بمعاییرھا . 
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 قتصاديدرجة التدخل الحكومي في النشاط اال  . ت

الشمولیة  بلدانففي ال ، دي في الدولةقتصاتختلف درجة التدخل الحكومي حسب طبیعة النظام اال    

قتصادیة تكون مملوكة للدولة و ھي التي تدیر شؤونھا و تفرض القواعد و المعاییر فأن الوحدات اال

 العمل المحاسبي و یسودھا النظام المحاسبي الموحد و تكون الدولة ھي المستخدم میدان التي تنظم

ل المحدود في نظامھا . أّما الدول ذات التدخّ  المالیةمعلومات الكشوفات ل األكبر أو الوحید

ع المنظمات المھنیة في حدود مقبولة في وضع القواعد و المعاییر و یكون دور قتصادي فتتمتّ اال

ن من ین و المستفیدیالمستخدم عدد الحكومات المتابعة و األشراف ، و یزداد في ھذه الدول

ً عنالمعلومات  مستثمرون و المقرضون و المحللون المالیون ، و تتصف حكومات ھنالك الال فضال

  المستخدمین .مختلف ھذه الدول بالتطور في الممارسات المحاسبیة لتلبیة احتیاجات 

ً في صناعة قواعدھا إ ذلك نعكسیقتصادیة المتحررة ذلك فاألنظمة االل       و معاییرھاأیجابا

  . صحیحالعكس فدة و الموجھة قیَّ قتصادیة المُ مة االیعود بالنفع علیھا ، أّما االنظ مّما المحاسبیة

 رات في األسعارأثر التغّي    . ث

المالیة التي تختلف من دولة ألخرى  كشوفاتعداد الإظاھرة التضخم توثر على معاییر  نّ إ     

المالیة وفق  كشوفاتعداد الإحسب حجم و مستوى التضخم ففي البلدان ذات المستوى المرتفع یكون 

مبدأ الكلفة التاریخیة بال معنى ، و بذلك ستواجھ مھنة المحاسبة مشاكل مما یتطلب ایجاد معالجة 

اصدار معاییر محاسبیة بشأن معالجة  يستدعیعتبار انخفاض القوة الشرائیة مّما بدیلة تأخذ باال

  المالیة .فصاح عنھا في التقاریر اآلثار الناجمة من التغیرات في األسعار و اإل

 مصادر التمويل  . ج

في تمویلھا  التي تعتمد وحدات االقتصادیةالصادیة في موضوع التمویل ، فقتتختلف الوحدات اال     

و بذلك  تھاي یركز على بیان مدى ربحینظامھا المحاسب نّ أف المحلیة و العالمیة على األسواق المالیة

ب لمساعدة المستثمرین على تحدید التدفقات النقدیة و المخاطر المتوقعة و التأكید فأن معاییرھا تنصَ 

في البلدان ذات االسواق  متعددة الجنسیاتعلى معاییر االفصاح و الشفافیة و تنتشر ھذه الشركات 

 و ما لَدیھا من موارد مالیة كبیرة تستطیع سد االقتصادیة وحدات، كما أن ھذه ال المالیة الفاعلة

 ٢٠١٠، احتیاجات الدول النامیة من األموال في تمویل مشروعاتھا التنمویة (عبد العزیز و آخرون 

قتراض و التي تعتمد في تمویلھا على اال االقتصادیة وحداتلل ِخالف ذلك بالنسبة. و  )١٢٨: 

على باع سیاسات متحفظة حتى لو كان ذلك البنوك فان معاییرھا تنصب على حمایة المقرضین باتّ 
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٤٩ 
 

) ، مّما یجعل ١١٦:٢٠٠٦(بلغیث، االقتصادیة وحدةدقة عن حسابات العطاء صورة صاإحساب 

 ُ كثر من توفیر بیانات للمستخدمین الذي بدوره یجعل التركیز على أعد ألغراض الضریبة تقاریرھا ت

ً فصاح محدودمعیار اإل   . )Choi&Others,2002,49( قلیالً أو  ا

  

 المتغيرات السياسية .٢

 نّ أأن النظم السیاسیة تؤثر على طبیعة صیاغة المعاییر بناًء على افتراض فحواه  ألوفالممن      

ُ النظم المحاسبیة في بلد ما مرتبط بالنظام السیاسي ، فالبلدان ذات االقتصاد الرأسمالي نجد ة

ز على تركّ نھا إالقتصاد الموّجھ فز على مفھوم الوحدة االقتصادیة أّما البلدان ذات امعاییرھا تركّ 

قتصاد القومي و ھذا یعود للتدخل الحكومي في فرض القواعد و المعاییر التي تحكم مفھوم اال

  قتصاد الوطني .ة و ضمان انسجامھا مع متطلبات االالتطبیقات المحاسبی

ب بل تتعداه الى و من ناحیة أخرى فان المتغیرات السیاسیة ال تقف عند األنظمة السیاسیة فحس     

یشیر  و  .ثیرا في صناعة المعاییر أالمالیة الذین یمثلون األطراف األكثر ت كشوفاتي المستخدم

Horngren Charles ا ھو كثر ممّ أعملیة وضع المعاییر ھي نتیجة أساسیة للنشاط السیاسي  أن

ً العملیة في حقیقتھا تمثل قرار نّ و نتیجة میدانیة ألأعمل منطقي  ً اجتماعی ا ً و المعاییر تضع قیو ا دا

ن تكون مقبولة من األطراف التي تتأثر بھا أعلى المستخدمین لذا یجب 

)Jones&Belkaoui,2010:10 (.  

  

فاعلة و مؤثرة البّد أن  المالیة و ألجل أن تكون المعلومات ، بناًء على ما سبق یعتقد الباحث و    

تكون معقدة في البلدان الدیمقراطیة و  وضع المعاییر أّن عملیة إذیتم قبولھا من أغلب المستخدمین ، 

ان أولئك المستخدمین في صراع دائم للحصول ف وعلیھبحاجة الى مھارة سیاسیة في اقناع اآلخر ، 

المشاركة  توسیع قاعدة و أن الطریقة المثلى تكُمن من خالل تحقق متطلباتھم  على المعلومة المفیدة

  مسؤولة في اقرار معیار دون آخر .في وضع المعاییر أو التأثیر على الجھات ال
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 المتغيرات القانونية .٣

تتمثل المتغیرات القانونیة بمجموعة من النظم القانونیة و التشریعات التي تحكم الممارسات      

، و أن  معرفة طبیعة النظام  و تأسیس الوحدات االقتصادیة و فرض الضرائب المحاسبیة

بما  القانوني السائد في البلد ذو أھمیة بالغة في الـتأثیر على طریقة تنظیم السلوك في ذلك البلد

  ) . Elliott&Elliott,2011:109المالیة ( في ذلك طریقة اعداد الكشوفات

و تنقسم الدول في د ھذه القوانین و التشریعات طبیعة معاییر العدید من الدول ، و تحدِّ      

  )Elliott&Elliott,2002:72( : مجموعتین لىالنظام القانوني ع

 )المكتوب( الروماني مجموعة القانون -١

 مجموعة القانون العام -٢

ً في تنظیم العمل المحاسبي تتصف بوضع قواعدھا      فالبلدان التي تتخذ القانون المكتوب منھجا

المحاسبیة على نحٍو من التفصیل و الشمول في تشریعاتھا المتمثلة بقانون الشركات و النظام 

لي المحاسبي الموحد و قانون الضرائب ، لذا فالقواعد المحاسبیة ھي في أصل التشریع  و بالتا

  عملیة إعداد الكشوفات المالیة تكون اقل مرونة و محدودة .

ُوَضع من قبل      ّسم بأن قواعدھا المحاسبیة ت ً لھا تت أّما البلدان التي تتخذ القانون العام منھجا

ً و أكثر مرونة مما یجعلھا قابلة للتعدیل و القدرة  المؤسسات المھنیة و تشریعاتھا تكون أقل تفصیال

ً عن ذلك أن قواعدھا ال تكون موجودة بصورة مجدعلى مواكبة المست باشرة في التشریع ات ، فضال

َل تفاصیل التشریع الى ھیئة حكومیة التي بدورھا تنقل ھذا التفویض الى مؤسسة متخصصة  ُنق إذ ت

  بوضع المعاییر و القواعد المحاسبیة .

إّن البیئة التشریعیة تمثل عنصر ضغط على الممارسة المحاسبیة ، فھناك تباین واضح في عملیة     

صیاغة المعاییر المحاسبیة في البلدان التي تتبنى الجھات الحكومیة فیھا مھمة إصدار تلك المعاییر 

ً مع البلدان التي تمنح ھذا الحق للجھات المھنیة .   مقارنة

ُرّكز على الجوھر االقتصادي في حین أن بلدان القانون فالمحاسبة في بل     دان القانون العام ت

  ) .Choi&Meek,2011:31-32المكتوب تمیل الى الشكل القانوني (

یُمكن القول أن التطبیقات (الممارسات) المحاسبیة تتأثر في جانب منھا بالنصوص القانونیة      

ر المحاسبیة ، و كما ھو حال القواعد العراقیة إذ یتطلب التي قد تؤدي الى عدم االنسجام مع المعایی
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 ً عند اعدادھا من قبل مجلس المعاییر المحاسبیة و الرقابیة أن ال تتعارض مع القوانین النافذة فضال

  عن تلبیة متطلبات المستخدمین . 

  

 المتغيرات التعليمية .٤

و صالحیة أنظمة التعلیم و  إن العوامل أو المتغیرات التعلیمیة تعني مدى درجة و مستوى   

ّمة.    التدریب و التقدم العلمي في المجتمع من حیث توفیر المدخالت العلمیة و الموارد البشریة المتعل

لذا ال یُمكن أن نتصور أّن المحاسبة تتطور في بلد ما یتصف ببیئة علمیة وثقافیة ردیئة ، فھي     

ً عن تتعامل باألرقام و تحتاج لمن یستخدمھا أن یتم تع بالثقافة في العلوم المالیة و االداریة فضال

) ، كما أن قدرة النظام التعلیمي على تلبیة ٢٩٢:٢٠١٣المھارة في قیاس و تفسیر النتائج (الفتالوي،

 ً حاجات المجتمع من المحاسبین القادرین على تطویر القواعد و المعاییر المحاسبیة ینعكس إیجابا

  محاسبیة .على طبیعة و تطور النظم ال

و تنبع أھمیة التعلیم المحاسبي من أھمیة المحاسبة و ما تقدمھ من نفع و فائدة لألفراد و      

المجتمعات في حدود البیئة العاملة فیھا ، فالمحاسبة مھنة تختص بتسجیل و تبویب و تلخیص 

رة أو عالقة مباشالعملیات التجاریة بمجموعة من االجراءات مّما یجعلھا مفیدة لألطراف التي لھا 

، و علیھ ممارسة العمل المحاسبي تحتاج الى كوادر ُمھیّئة وفق  االقتصادیة غیر مباشرة بالوحدة

  ) .١٩:٢٠١٤أسس علمیة في تعلیمھا و ممارستھا (صالح،

إذ تشھد الفترة الحالیة توسع الفجوة ما بین االحتیاجات التعلیمیة للطالب و بین ما یتلقوه من      

لتعلیم الجامعي للمحاسبة في مواكبة التطورات الحدیثة في بیئة األعمال ، فالموضوع مدخالت ا

األساس أن التعلیم المحاسبي ال یُعد غایة في ذاتھ بل على المحاسبین أن یكونوا رجال أعمال 

یملكون مھارات المھنة و یسھمون بمھاراتھم المحاسبیة و المالیة في ادارة مؤسساتھم ، فالمحاسب 

ً عن مشاركتھ في قرارات التخطیط و أصب ً في اإلدارة بعملیة اتخاذ القرار فضال ً فاعال ً ركنا ح حالیا

  ) . ١٦٧:  ٢٠١٠توسع األعمال (الصائغ ، 

ً من قبل الجھات األكادیمیة في العراق للجانب المعرفي للمھنة ،      ً إّن الُمتتبّع ال یجد اھتماما فضال

) ٤١:٢٠٠٥وجود ضعف واضح في أسالیب و برامج التعلیم المحاسبي (الججاوي و الفضل ،  عن

.  
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 یكُمن الصحیح لھ والبناء ، المحاسبي التعلیم مخرجات على تطورھا في تعتمد المحاسبة مھنة إن    

 طویرت عملیة وتمثل،  العملي والتطبیق الدراسة بین والتكامل المستمر والتطویر التغییر خالل من

ُ  ملحة المحاسبیة ضرورة المناھج (الجلیلي و  المھنیة الممارسة سوق العمل و متطلبات مع مللتأقل

  ) .٤-١:  ٢٠١٠ذنون ،

البد أن یتعامل التعلیم المحاسبي مع الموضوعات  وتطویره و للنھوض بالواقع المحاسبي في العراق

  )٢:  ٢٠٠٧اآلتیة : (العماري ، 

یترتب علیھ من تغییر في طبیعة و أسالیب مزاولة االعمال التي مستقبل األعمال وما  -١

 تتطلب كفاءات و مھارات جدیدة تختلف عّما مطلوب من المحاسب في الوقت الحاضر.

جھة متطلبات المھارة و الخبرة و المعرفة الجدیدة التي یؤھَّل بھا المحاسب الحالي لموا -٢

یل المثال مھارة التعلم مدى الحیاة و األعمال المستقبلیة . وتتمثل المھارات على سب

 المھارات المھنیة و الوظیفیة و غیرھا .

التعلیم المحاسبي في أقسام المحاسبة في الجامعات و مدى استجابتھ للمستجدات و  -٣

ً عن المشاكل  التطورات و انعكاسھ على المناھج التعلیمیة و طرق تدریس المحاسبة فضال

 تدریسھا .  المتعلقة بتطویر المناھج و طرق

  

 المتغيرات التكنولوجية .٥

ُعد التكنولوجیا أحد أھم خصائص و نتاجات     التي أضحت ال  ظاھرة العولمة و القریة الصغیرة ت

فضًال  االقتصادیة الصناعیة و التجاریة تفارق بیئة األعمال ، كذلك مساھمتھا في تطویر الوحدات

عن تطویرھا لنظم المعلومات و منھا نظم المعلومات المحاسبیة من خالل انتاج مخرجات محاسبیة 

ل التكنولوجیا ركیزة  أكثر دقة و سرعة و ذلك باستخدام تقنیات الحاسوب . -معلومات  - ُشكِّ لذلك ت

افة قیمة ضمن خالل تأثیرھا في تصمیمھ و تطویره إل AISأساس لنظم المعلومات المحاسبیة 

ً للحاسوب بل ضرورة األخذ بنظر االعتبار الكلفة و  AISإذ تتعدى  االقتصادیة وحدةلل كونھا منھجا

  )   Romney & Stienbart , 2000 : 71( المنفعة المتولدة من تطور تكنولوجیا المعلومات

كما أن انتشار التجارة االلكترونیة و األسواق االلكترونیة و العالقة بینھما و المحاسبة التي         

الوحدة االقتصادیة ، مما یتطلب  التجاریة التي تحدث في تعمل على تسجیل و تبویب العملیات

ة إلثبات ضرورة تكییف النظام المحاسبي بقواعده و معاییره بوضع المعالجات و الطرق الالزم

ً عن نشر الكشوفات المالیة على  معامالت التبادل االلكتروني للسلع و الخدمات و غیرھا ، فضال
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) أن لغة الكشوفات AICPAشبكة االنترنت و كما أشار المعھد االمریكي للمحاسبین القانونیین (

ت التبادل المالیة ستكون لغة رقمیة لألعمال فھي بمثابة إطار لنشر ھذه الكشوفات عن عملیا

  ) .Burnet & Other , 2006 : 17التجاري االلكتروني (

َّر فیھا الشفافیة و للتماشي مع  یعتقد الباحث كما     أن التنمیة االقتصادیة تتطلب معطیات تتوف

المرحلة الحالیة البُّد من الحصول على معلومات تكون أكثر دقة و مالئمة و مصداقیة و سرعة 

ِّر المزید من الجھد و باالعتماد على النظم  ً عن ذلك أن النظم االلكترونیة توف االلكترونیة ، فضال

الوقت الذي كان یقضیھ المحاسب في عملیات التسجیل الیدوي للعملیات التجاریة و استثماره بتحلیل 

  المعلومات و المشاركة في اتخاذ القرارات .

 

 المتغيرات الثقافية .٦

ِي     ر عنھا اإلنسان عن طریق یشمل مظاھر ألفعال وأفكار ومشاعر یعبَّ تنظیم الثقافة أنھا  تَعن

مجموعة مختلفة من ألوان السلوك وأسلوب التفكیر والتكامل و ھي بذلك تمثل  الرموز أو اللغة

ُعّرف أنھا تجمیع  والتوافق في الحیاة التي تََمیّز بھا أفراد مجتمع عن غیرھم  من المجتمعات . و ت

ي و ما ینتج عنھ من تصرفات أو كالم أو أفعال مبرمج للسلوك البشر

)(Gernon&Meek,2001:179  ّھا مجموع التوّجھات و المعتقدات و ، و ھناك من یصفھا بأن

  ) .Elsharawy,2006:67أنماط الحیاة (

ُِمھ الضروریة للتواصل مع اآلخر فضال عن ذلك ھي ولیدة مجتمع       ُظ فـثقافة المجتمع تعكس ن

حداث التناسق االجتماعي القائم على مجموعة من المعتقدات المختلفة ، و تؤثر معین و أداة إل

العوامل الثقافیة على الوحدات االقتصادیة و على القیم المحاسبیة و اتجاھات ھذه القیم في مجتمع ما 

)Zafar,2002,131. (  

الثقافیة التي تعمل بھا ، إذ إّن المحاسبة تتأثر بالبیئة بناًء على ما تقّدم یرى الباحث أّن و       

و رسالتھا تعكس العناصر الثقافیة السائدة في ذلك المجتمع ، و  االقتصادیة وحدةصیاغة توجھات ال

یمكن لتلك الوحدة أن تلقى القبول ألنشطتھا في حال تحدید حاجات و رغبات و تطلعات ذلك 

ّط احتیاجات المجتمع . و من جانب آخر فأن تلك العناصر الثقافیة ألي  مجتمع ھي التي ترسم و تخط

د رؤیتھا في حدود ھذه العناصر . االقتصادیة وحدةو تطلعات األفراد و بالتالي على ال   أن تحدِّ
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 المتغيرات االجتماعية .٧

تتمثل المتغیرات االجتماعیة بمجموعة القیم و العادات و التقالید السائدة في مجتمع ما و تََمیُِّزھا      

عات األخرى التي یلتزم بھا أفرادھا و ینصاعوا الیھا ، كما أنھا قد تؤثر بصورة إیجابیة عن المجتم

ً لبعضھا االقتصادیة وحداتبخلق فرصة لبعض ال ُشكل تھدیدا   اآلخر . أو سلبیة ت

ُّع       من أھم المتغیرات االجتماعیة المؤثرة في مھنة المحاسبة الحذر و السریة و عدم الثقة و التطل

ُلزم الشركات أو الوحدات بتطبیق بعض الممارسات و المبادئ  لمھنة المحاسبة ، فدرجة الحذر ت

صصات  بأنواعھا المحاسبیة التي تمثل رغبة اإلدارة في المبالغة باالحتفاظ باألرباح أو حجز المخ

الشعور السائد اتجاه قطاع األعمال في . كذلك  كما تستخدم مبدأ الكلفة التاریخیة في تقویم المخزون

ً على حجم اإلفصاح في الكشوفات المالیة ؤثر من جانبھیالمجتمع  ً عن النظم الرقابیة  أیضا فضال

كسیة بین درجة السریة و كمیة ، أي أن ھناك عالقة ع حیث ال یُسمح للمدقق بممارسة مھامھ بحریة

ً عن ذلك أن حالة الثقة السائدة في المجتمع تنفي  شوفات المالیةالمعلومات المنشورة في الك فضال

ات تؤكد االفصاح عن أنشطة العكس فان التشریع و في حالاسعة الحاجة الى معلومات تفصیلیة و و

  ) .١٢- ١١: ٢٠٠٨(مطیر ،  االقتصادیة الوحدة

ُّع أفراد المجتمع لمھنة المحاسبة و دورھا في التنمیة االقتصادیة ، أّما م      ا یخص رؤیة و تطل

ما كانت المھنة متفاعلة في قضایا التجارة و االعمال  ّ فكلّما كانت ھذه الدرجة في مستویات عالیة كل

ُدرات منتسبیھا في مواكبة العول ً عن تطویر قواعدھا و قوانینھا المحاسبیة وتطویر ق مة فضال

  ) .٢٩٠:٢٠١٤(الفتالوي،

  

  المتغيرات الدينية  .٨

ً لتنظیم حیاة األفراد      ً و مرِشدا ُعد موّجھا ّل الِدین مجموعة من القیم و العقائد و األعراف التي ت یُمث

و عالقتھم مع بعضھم و مجتمعاتھم و مع الخالق سبحانھ و تعالى ، و بالتالي فالِدین سلوك یسود 

ً عن تأثیره بالبیئة االقتصادیة و المحاسب یة التي ھي جزء من المجتمع المجتمعات و یؤثر فیھا فضال

ّباع ، و یّعد العراق من البلدان االسالمیة مع حفظ  لما یحِملھ من أسس و ثوابت واجبة التطبیق و األت

ِّم  ُنظ ً للشریعة االسالمیة ھناك العدید من األحكام التي ت الحقوق و االحترام لألدیان األخرى و طبقا

ق بتنمیة األموال و استثمارھا دون الغش و الِربا و المعامالت االقتصادیة و المالیة فیما یتعل

  ) .٢٠١٣:٢٩٢االحتكار (الفتالوي ،
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  المبحث الثالث

 المعايير و القواعد المحاسبية العراقية و مبررات التطوير

  عد المحاسبية العراقية و نشأتهامفهوم القوا  ١-٣- ٢

المحاسبیة على شكل قواعد أو معاییر تعكس صیاغة السیاسات و األطر على عادة  بلدانتعمل ال     

قتصادیة و البیئة المحاسبیة في ذلك البلد أو المجتمع و ما یتناسب مع أنظمتھا و مراعاة متطلباتھا اال

ف  ، وو غیرھا جتماعیة السیاسیة و اال ُعرِّ  إلیھا یرجع إرشادیة قواعد أنھا القواعد المحاسبيةت

 للممارسات المستوى رفیع مھني وصف إنھا كما ، حكمتھم واستلھام اجتھادھم لدعم المھنیون

ً  قبوالً  المقبولة المھنیة  الظروف في الممارسة أو التعبیر في االختالف درجة تقلیل إلى وتھدف عاما

ُ  ، المتشابھة  . الفني العمل وكفاءة نوعیة لتقییم عام كإطار عتمدوت

)http://www.acc4arab.com/acc/showthread.php/2249(  

تختلف ھذه الدول أیضا بالقواعد و المعاییر التي تحكم العمل المحاسبي كنتیجة للتغیر و  و     

عن الجھة التي تقوم بصیاغة تلك  المحاسبي و متطلباتھا فضالً الحاكمة للمیدان ختالف في البیئة اال

  القواعد و المعاییر .

و بمقترح من رئیس  /٢٢1988/3 في ١٠٥٤٢بموجب كتاب دیوان الرئاسة في العراق حصل      

كما ھو قائم في معظم دول العالم محاسبیة على تأسیس ھیئة  إذ جرى التأكیددیوان الرقابة المالیة 

لدراسة و اقرار القواعد و المعاییر المحاسبیة الوطنیة ، و حینھا تم تأسیس مجلس المعاییر و 

عن وزارتي التخطیط و  ونممثل أعضاءلمجلس م ھذا اضُ یَ  من بین ما القواعد العراقیة برئاستھ ، و

ً عن أساتذة الجامعات و المختصین و نقابة المحاسبین و المدققین ھذا  ِعدّ ، و یَ  و غیرھم المالیة فضال

عن  عدادھا على حاجة البلد لدراسة و تعریف بعض المعاییر فضالً إالمجلس خطة سنویة یعتمد في 

قتصاد العراقي ذات العالقة بالجوانب المحاسبیة و اال من دراسة المواضیع المھمة في ما یراه

  . )٢٤٩-٢٢٧: ٢٠٠٢المالیة (رشید و حسین ،

دیوان الرقابة المالیة و المنشور في م عن ١٩٩٥) عام ١) من التعلیمات (١( مادةو صدرت ال     

عادة تشكیل المجلس و تغییر اسمھ إب )٢٨/8/١٩٩٥في  ٣٥٧٨جریدة الوقائع العراقیة ذي العدد (

  . "مجلس المعاییر المحاسبیة و الرقابیة"الى 
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  ) مجلس المعايير المحاسبية و الرقابية العراقي ٦ جدول (                    

  الوظيفي الموقع  العنوان الوظيفي  ت

  رئیس المجلس  المالیة الرقابة دیوان رئیس  ١

  أعضاء المجلس  المالیة  الرقابة دیوان في الرقابة مجلس أعضاء  ٢

  عضو المجلس  المالیة وزارة / المحاسبة دائرة عام مدیر  ٣

  عضو المجلس  المالیة وزارة / للضرائب العامة الھیئة عام مدیر  ٤

  عضو المجلس  المالیة لألوراق العراق سوق عام مدیر  ٥

  المجلسعضو   التخطیط وزارة / االقتصادي التخطیط دائرة عام مدیر  ٦

  عضو المجلس  التجارة وزارة / الشركات تسجیل دائرة عام مدیر  ٧

  عضو المجلس  و المعادن الصناعة وزارة / االقتصادیة الدائرة عام مدیر  ٨

  عضو المجلس  المركزي البنك في األبحاث و اإلحصاء دائرة عام مدیر  ٩

  عضو المجلس  والمدققین المحاسبین نقابة عن ممثل  ١٠

  أعضاء المجلس  المختصین الجامعة أساتذة من العلمي والبحث العالي التعلیم وزارة من نوممثل  ١١

  

  

  - تي :ما يأالمجلس بحددت مهام فقد  ١٩٩٥) عام ١) من التعليمات (٢المادة (أّما 

 .و اقرارھا دراسة و وضع المعاییر المحاسبیة و الرقابیة و تطویرھا  -١

األنظمة و االحكام المحاسبیة و الرقابیة الواردة في بداء الرأي في مشروعات القوانین و إ -٢

 مشروعات القوانین األخرى .

 اقتراح تعدیالت على التشریعات المحاسبیة و الرقابیة . -٣

بداء المشورة الفنیة في األمور المحاسبیة و الرقابیة الى الجھات ذات العالقة بما ال إ -٤

 وزارات و دوائر الدولة . اختصاصات یتعارض مع

 نسیق و التعاون مع المؤسسات و المنظمات العلمیة و المھنیة داخل العراق و خارجھ .الت -٥

في حالة تعارض قرارات المجلس مع التشریعات النافذة یتولى دیوان الرقابة المالیة رفع  -٦

  و الجھات المختصة التخاذ ما یلزم بتعدیل التشریعات .أتوصیة الى مجلس الوزراء 
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عمل آلية  تم تحديد ٢٢/٢/١٩٨٨في  ٣/٣/١٠٥٤٢ان الرئاسة المرقم ص واستنادًا لكتاب ديو   

  -: المادة الخامسة و كما يأتي -في نظامه الداخلي مجلس المعايير المحاسبية و الرقابية 

تعمل الجھات ذات العالقة بعرض المشكلة أو الموضوعات المراد دراستھا من قبل  -١

، موقف التشریعات و القانون و القواعد  المجلس على أن یتضمن العرض (طبیعة المشكلة

  . المحاسبیة منھا ، المقترحات الخاصة بالموضوع )

قیام رئیس المجلس بتشكیل لجان فنیة من اختصاصات مختلفة في الشؤون المحاسبیة و  -٢

داریة و القانونیة ألعداد دراسات و أوراق عمل بخصوص المشاكل اال الرقابیة و المالیة و

 . بصيغة قاعدةززة بالمقترحات و الحلول و الموضوعات مع

جراءات المقترحة لمعالجة تناقش ھذه الدراسات من قبل أعضاء المجلس ألبداء الرأي باإل -٣

 المشكلة .

ّفی  -٤ رئیس المجلس بناء على اقتراح األعضاء لجنة من الخبراء و المختصین من  ؤل

 القواعد المقترحة . الوزارات و الشركات و المھنیین من مراقبي الحسابات لدراسة

یعمل المجلس على إقرار مشروع القاعدة الواردة بعد مناقشة المالحظات و التعلیقات  -٥

م ھذه القاعدة على الوزارات و المؤسسات المھنیة للعمل و الرقابیة و بعدھا تعمّ أالمحاسبیة 

 بھا.

  

) یوضح مراحل صناعة القاعدة المحاسبیة المحلیة ، إال أننا و بوضوح نجدھا  ٤ و الشكل أدناه (    

المحلیة و لم تراع حاجة الجھات االستثماریة  االقتصادیة وحداتال نحو المؤسسات وموجھة 

  .  متعددة الجنسیات من المعلومات األجنبیة أو الشركات 

ً أن  إذ     یكاد یخلو من وجود لجان عمل  العراقي قابیةمجلس المعاییر المحاسبیة و الریبدو جلیا

ّ  IASBكما ھو قائم في مجلس المعاییر الدولیة للمحاسبة  دائمة في أروقتھ الى ھ یعود و السبب لعل

بل تقوم الجھات المعنیة بموضوع القاعدة بطرح  المحاسبي عملیة صناعة المعیارل عدم قیادتھ

مناقشة  المشكلة المحاسبیة التي تواجھھم و في ضوء ذلك تبدء مشاورات و عمل المجلس بخصوص

  العراقیة . المحاسبیة أو الرقابیة القاعدة و إقرار
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      العراقیة خطوات إعداد القاعدة المحاسبیة ) ٤شكل (                         

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

  

  

   

  

  المصدر : المخطط من إعداد الباحث     

تسمت اعالن عن تشكیلھ و حتى اآلن ییر المحاسبیة و الرقابیة منذ اإلنجازات مجلس المعاإأما     

) ١٤(و ) أدلة تدقیق ٦ض عنھا اصدار(الموضوعات و المقترحات التي تمخّ بدراسة العدید من 

   )٣: ٢٠٠٥(دیوان الرقابة المالیة،  تتمثل باآلتي :قاعدة محاسبیة 

 المشكلة من الجھات المعنیة و عرض تقدیم

 (طبیعتھا ، موقف التشریعات منھا ، المقترحات حولھا)

 رئیس المجلس یشكل لجان فنیة

 واالدارة والقانون إلعداد دراسات بالموضوع والمالیة متخصصة في المحاسبة

 م اللجان المشكلة دراساتھا بصیغة قاعدة محاسبیة مقترحةتقدِّ 

 )ةمقترح قاعدة محاسبية(

  أعضاء المجلس لتقدیم آرائھم بالمعالجات ناقشة القواعد المقترحة منم

تشكیل لجنة خبراء من مؤسسات الدولة و المھنیین إلبداء آرائھم بالقاعدة 
 و مقترحاتھم بتطویرھا المحاسبیة المقترحة

المجلس إلقرار القاعدة  ات و مالحظات لجنة الخبراء منمناقشة مقترح
 و تعمیمھا للعمل بھا المحاسبیة

 القاعدة المحاسبية
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 اإلنشاء . لعقود النشاط نتیجة ) قیاس١ (المحاسبیة القاعدة -١

 ) الموجودات غیر الملموسة .٢ (المحاسبیة القاعدة -٢

 قتراض .رسملة كلف اال) ٣ (المحاسبیة القاعدة -٣

 . األجنبیة العملة بأسعار التغییر آلثار المحاسبة )٤ (المحاسبیة القاعدة -٤

 ) المخزون .٥ (المحاسبیة القاعدة -٥

 المحاسبیة. والسیاسات المالیة بالبیانات المتعلقة المعلومات عن ) اإلفصاح٦( المحاسبیة القاعدة -٦

 ) كشف التدفق النقدي .٧ (المحاسبیة القاعدة -٧

 . باألسعار التغییر آثار تعكس التي المعلومات )٨ (المحاسبیة القاعدة -٨

 .العامة المیزانیة لتأریخ الالحقة واألحداث الطارئة االحتماالت) ٩ (المحاسبیة القاعدة -٩

 . المماثلة المالیة والمنشآت للمصارف المالیة البیانات عن اإلفصاح) ١٠ (المحاسبیة القاعدة - ١٠

 ) المحاسبة في النشاط الزراعي .١١ (المحاسبیة القاعدة - ١١

 ) األرباح و الخسائر الرأسمالیة .١٢ (المحاسبیة القاعدة - ١٢

 ) المحاسبة عن ضریبة الدخل .١٣ (المحاسبیة القاعدة - ١٣

  ستثمارات .) محاسبة اال١٤ (المحاسبیة القاعدة - ١٤

ة بین م مما أحدث فجو٢٠٠١صدار القواعد المحاسبیة منذ عام إكما أن المجلس توقف عن     

 ُ المجلس  ومن الضرورة االشارة أنّ  ،ز من معاییر دولیة و تعدیالت علیھا جِ نالقواعد العراقیة و ما أ

  ) .٣٥١:٢٠١٣(حمد،للمحاسبة المعاییر الدولیة  يیتبع استراتیجیة تبنّ 

 ھأن  العراقي مجلس المعاییر المحاسبیة و الرقابیة و بعد االطالع على مھام ا سبقیتضح ممّ      

نتقال المعاییر الدولیة ال األساس یمثل صوت المحاسبة الوطني على المستوى العالمي و النافذة

ّ إللداخل ،  ً اتجاه ما تمرُّ نّ أ ال بھ مھنة المحاسبة من  ھ لم یمارس دوره بحجم مسؤولیتھ و لم یكن فاعال

ھ ببتحدیات ، و الس ّ   -یعود لعدة أمور منھا : لعل

ّ ا یُ لدرجات المتقدمة في الدولة ممّ ن اعضاءه أغلبھم من ذوي اأ -١  ل عدم تفرغھم .دل

لون مصالح سیاسیة متضاربة تنعكس على عضاء المجلس قد یحمِ أن أ) ١بناًء على الفقرة ( -٢

 أدائھم .

٣-  ُ ً في  من أولویات اھتمام الدولةو مھنة المحاسبة عد القواعد المحاسبیة ال ت مّما احدث تخلفا

 . قارنة مع المعاییر الدولیة للمحاسبة و االبالغ المالي القواعد المحاسبیة المحلیة بالم
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  المحلية المحاسبية المستخدمون المؤثرون في صياغة و تطوير المعايير  ٢-٣- ٢

ال ِخالف أن صیاغة و تطویر المعاییر المحاسبیة المحلیة تعتمد باألساس على تحدید أھداف     

َُعد العامل  الكشوفات المالیة ، و بطبیعة الحال أن متطلبات المستخدمین لتلك القوائم أو الكشوفات ت

تطلبات متغیرة من المؤثر و الفاعل على طبیعة المعاییر و الممارسات المحاسبیة ، و كما أن ھذه الم

وقت الى آخر مّما تعمل على تغیُّر و تطویر المعاییر و بالتالي التطبیقات (الممارسات) . و بذلك 

  یمكن القول أن القواعد و المعاییر المحاسبیة تتطور استجابة الحتیاجات و متطلبات بیئة األعمال .

     ً كس بیئة البلد ، و لتلبیة احتیاجات التجارة و أن القواعد و المعاییر المحاسبیة تع و كما تبین سابقا

االستثمار الدولیین في بلدنا العراق و ھو متجھ نحو اقتصاد السوق و للدخول في السوق الدولیة 

ً ، و أن  ً و دولیا یتطلب ذلك تطویر المعاییر و القواعد المحاسبیة العراقیة وفق أسس مقبولة محلیا

 ً ھم : وجود مثل ھذه المعاییر یُعد مطلبا ً لمجموعة واسعة من المستخدمین أھمُّ ،  (حمیدة - و منطلقا

١٧٨-١٧٣ : ٢٠١١ (  

  

  المستثمرونأوًال : 

ً ما یبحث المستثمرون عن الوحدات االقتصادیةعاد    التي تتمتع كشوفاتھا المالیة بدرجة عالیة من  ة

المفاضلة بین الوحدات ستثماریة و الثقة و المصداقیة لالعتماد علیھا في بناء قراراتھم اال

ُّبعت في  االقتصادیة ، و تتطلب فئة المستثمرین معلومات تساعدھم من فھم و تقییم المبادئ التي ات

قیاس الدخل و تقویم األصول و االفصاح عن المعلومات المھمة ، فإذا رَجَح لدیھم شك في ھذه 

وحدة اس فھو بذلك ُملَزم بالبحث عن الكشوفات أو التقاریر المالیة أو في القواعد المعتمدة في القی

أخرى أو بلد آخر الستثمار أموالھ لتجنب المخاطر ، فتطویر القواعد المحلیة و توافقھا مع  اقتصادیة

المعاییر الدولیة یجعلھا مفھومة و قابلة للمقارنة مما یمّكن المستثمرون على االستثمار خارج بلدانھم 

ً أن و بالتالي كشوفاتھا تتدفق عنھا معل ومات أكثر فائدة للمستثمرین ألغراض التقییم و التنبؤ فضال

ً للحقیقة .   االرباح المعلنة تكون أكثر تعبیرا

 المقرضون الدوليونثانيًا : 

ً في غایة األھمیة بالنسبة للُمقرض أو لضامني      إن فھم الوضع المالي للمقترضین یُعد أمرا

منح أو تجدید القرض ، فالمقرضون سوف تكون القروض ألغراض اتخاذ القرار المناسب في 

لدیھم ثقة بالكشوفات المالیة إذا كانت معدة وفق أسس دولیة و مراعیة للبیئة المحلیة و تكون مفھومة 
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. فھناك عالقة وثیقة بین األداء االقتصادي و الكفاءة المحاسبیة و لذلك فالمعلومات المحاسبیة 

ً  ألھمیة النسبیةالمالئمة و ذات التمثیل الصادق و ا تساھم في تحقیق سیاسة البلد االقتصادیة فضال

  عن ذلك تعد مفیدة للجھات المقرضة لضمان استرجاع القروض و الفوائد المترتبة علیھا.  

  

 المحللون الماليونثالثًا : 

ما كانت ھذه  لومات المدّونة في كشوفات الوحدة االقتصادیةیعتمد المحللون المالیون على المع     ّ فكل

ً فأنھا تكون أكثر مصداقیة للمحلل المالي و تساھم  المعلومات معدة وفق أسس و معاییر مقبولة دولیا

ً على قراراتھ  في فھمھ للقواعد التي أعّدت بموجبھا تلك الكشوفات و بالتالي تنعكس إیجابا

ثرھم على قرارات و معتقدات االستثماریة ، فالمحللون المالیون جھة مؤثرة في االسواق المالیة أل

  المستثمرین .

  

 الشركات متعددة الجنسياترابعًا : 

     ً ً و انفتاحا شھد االقتصاد العالمي في العقود األخیرة من القرن الماضي و حتى عصرنا ھذا توسعا

في العدید من المجاالت ومنھا التجارة الدولیة و االستثمارات و حركة رؤوس األموال عن طریق 

ركات متعددة الجنسیات و التي تعّرف أنھا مؤسسات ضخمة مكونة من مجموعة شركات تزاول الش

أنشطتھا في عدد من البلدان مھما اختلف نظامھا القانوني و االقتصادي حیث أن ھذه الوحدات أو 

 الفروع مرتبطة بالشركة األم برباط الملكیة أو غیرھا ، إذ تنشأ ھذه الشركات في بلد معین و تأخذ

جنسیتھ و بموجب تشریعاتھ و خاضعة لھ و أّما الفروع و الشركات التابعة لھا فتأخذ جنسیة و 

  ) .٦:  ٢٠١١خاضعة لتشریعات البلدان التي تزاول نشاطھا فیھا (عبد العال و عطیة ، 

تطورت لمجموعة أسباب منھا إزالة القیود المحددة لالستثمار األجنبي و  كما إن ھذه الشركات    

تاح األسواق المالیة العالمیة لرؤوس األموال و األسواق المحلیة بما یسھِّل اقتناء األسھم و انف

  ) .٢٥:  ٢٠١٠السندات في الشركات األجنبیة (العامري ، 

ً من عناصر العولمة المالیة و االقتصادیة من       ً ھاما فالشركات متعددة الجنسیات تعد عنصرا

ً الدول االفتراض القائل أن األسواق ا ً لھذه الشركات دون تمییز بین البلدان و خصوصا لمالیة سوقا

  ) .١١٩:٢٠٠٧النامیة التي تتوفر فیھا موارد مھمة لكنھا عاجزة في تحقیق التنمیة (شنوف،
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إن ظھور الشركات متعددة الجنسیات الى الساحة الدولیة و بروز بعض المشاكل بدأت     

عن حلول ومنھا فكرة التوحید و التوافق في الممارسات المؤسسات المھنیة المحلیة بالبحث 

ً عن معاییرھا ، فالمعاییر الدولیة للمحاسبة جاءت  د الحاجة للمحاسبة الدولیة فضال ّ المحاسبیة مّما ول

ً لخدمة ھذه الشركات و یمكن االستفادة منھا في وجوه عدة :   )١٧٥ : ٢٠١١،  (حمیدة نتاجا

  موحدة و بذلك ستكون التسویات قلیلة مّما یوفر الوقت و الجھد سھولة اعداد كشوفات مالیة

   عند اعداد ھذه الكشوفات .

 . سھولة تحقیق التكامل بین التقاریر الداخلیة و الخارجیة و تطویر مقاییس أداء موحدة 

  

 أسواق األوراق الماليةخامسًا : 

ب االستثمارات للداخل لتمویل التوسع االقتصادي على المستوى العالمي و الرغبة في جذن إ    

ّز المستثمرون الدولیون للمطالبة بضرورة تحسین و تطویر المعاییر  المشروعات االقتصادیة ، حف

المحلیة و إصدار معاییر دولیة جدیدة مناسبة لرفع مستوى التبادل التجاري لألسواق المالیة و 

ة في األسواق المالیة على المعاییر الدولیة الداخل الوحدات االقتصادیةتحسین أدائھا ، كما إن اعتماد 

 ً م تقریرا ّ ُنظ ُسھم في خفض تكالیف إعداد مثل ھذه التقاریر كونھا ت في إعداد تقاریرھا المالیة ست

ً عن قدرتھا في الدخول للسوق العالمیة و بالتالي جذب  ً نفسھ للبلد األم أو الُمضیّف ، فضال واحدا

ً مالم تطبق المؤسسات المنضویة فیھ االستثمارات االجنبیة . لذلك ال  یَُعد السوق المالي حیویا

  للمعاییر الدولیة أو معاییر متوافقة معھا .

  

  المنظمات المحلية للمحاسبةسادسًا : 

ً الدول النامیة ال تمتلك مؤسساتھا المھنیة المسؤولة عن صیاغة       في أغلب البلدان و خصوصا

المعاییر الموارد و االمكانات الالزمة في النظر في جمیع المشاكل المحاسبیة لذلك فالتوجھ نحو 

لدولیة و المعاییر الدولیة یتیح الفرصة للمؤسسات المھنیة الوطنیة من االستفادة من التجارب ا

ً في العدید من المؤسسات المھنیة  استخدام ما توصلوا إلیھ . و قد القت المعاییر الدولیة ترحیبا

المحاسبیة في بلدان العالم و من خاللھا تم تطویر و بلورة القواعد و النظم المحاسبیة لھذه البلدان 

ً للمعاییر الدولیة .    وفقا
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  في الدول النامية المحاسبونسابعًا : 

ال تحظى مھنة المحاسبة في الدول النامیة على اھتمام كافي من قبل الجھات الحكومیة لقلة      

ً أنھا غیر متطورة بشكل یجعلھا قادرة على إصدار معاییر وطنیة  الموارد المخصصة لھا فضال

ي خاصة بھا ، و إن التطورات االقتصادیة العالمیة المتسارعة لم تجعل ھذه الدول مكتوفة األید

ّي أو تكییف المعاییر الدولیة للمحاسبیة لتطویر المھنة في بلدانھا و  ََوَضعھا أمام تحدي كبیر في تبن ف

ُِرقي المھنة  زیادة فرص الحصول على عقود استثماریة . لذا فالمعاییر الدولیة للمحاسبة تعد فرصة ل

ً للمستجدات و المحاسبون أنفسھم  ُربا ِھا أكثر ق ً عن تطویر في تلك البلدان و جعل من حولھا فضال

َدم منافع للُمعّدین و المراجعین للكشوفات المالیة الباحثین عن تطبیقات أو  ُق كشوفاتھا المالیة و كذلك ت

  ممارسات محاسبیة مناسبة .

  

 السلطات الضريبيةثامنًا : 

یعود االختالف المحاسبي من الجانب الضریبي الى أمرین ھما درجة تحدید القانون الضریبي     

االرتباط بین القواعد المحاسبیة و القواعد الضریبیة  مدى للقیاسات المحاسبیة و

)Parker,2008:33&Nobes لھا في ً ً عن ذلك أن الشركات الوطنیة التي تمتلك فروعا ) ، فضال

ون عملیة احتساب الضرائب المستحقة عملیة معقدة في حال اختالف طرق الوصول بلدان أخرى تك

و لذلك إن توفیق المعاییر (القواعد) المحلیة مع المعاییر الدولیة من المتوقع أن تخفف من رباح لأل

  ھذا التعقید .

  

ً یتطور و ینمو  مع  القول یُمكنو علیھ من خالل ما تقّدم       ً اجتماعیا أّن المحاسبة تؤدي نشاطا

ً في عملیة صناعة المعاییر المحاسبیة یختلف من بلد آلخر البلدان  ً واضحا ، لذا نجد ھناك تباینا

ّ  كما أشرنا في المبحث السابق نتیجة اختالف بیئتھ أّن  و الجھة القائمة علي صناعة المعاییر ، إال

افیة األثر و التكنولوجیة و الثق االقتصادیة و المالیة مفاصل الحیاةتلف مخ الىامتداد العولمة 

على ُصُعٍد في حدود تبادل المنفعة  ھابینو التوافق  مع بعضھالبلدان ا ضرورة تقاربالواضح في 

إلحداث قنوات تواصل جدیدة على المستوى االقلیمي و الدولي و  محاسبيال الصعید عدة و منھا

و  المحلیینتخدم فئات متعددة من المستخدمین  ناسقة من المعاییر المحاسبیةتحقیق مجموعة مت

   . بالتنمیة االقتصادیةو بالتالي المساھمة  الدولیین
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  لمحاسبة لالدولية معايير الو التوافق مع  قواعد المحاسبة المحلية  ٣-٣-٢

إن التوافق في المعاییر المحاسبیة لم یُعدُّ فكرة أو اسلوب جدید بل أصبح توجھ عالمي بدأ مع عقد     

المؤتمرات الدولیة للمحاسبة التي كانت تصبو الى تحقیق مجموعة متناسقة من المعاییر تحظى 

سوُق واحُد أو بقبول دولي نتیجة لتوسع و عولمة األنشطة االقتصادیة التي جعلت العالم یبدو أنھ 

قریة صغیرة و نمو التبادل التجاري الدولي و تدفق رؤوس األموال عبر الحدود و انتشار الشركات 

ً للعدید من الھیئات المحاسبیة الوطنیة مع ظھور لجنة  ّھ تبلور و صار ھدفا ّ إن متعددة الجنسیات ، إال

م ، و من ھنا ظھرت الحاجة الى دراسة تعّدد و ١٩٧٣عام  IASCمعاییر المحاسبة الدولیة 

اختالف األنظمة المحاسبیة بین الدول و العمل على تخفیض ھذا التباین الى أدنى مستوى و تعزیز 

  التشابھ .

 معتنوعة الم المحاسبیة الممارسات و ألنظمةمزج و تقریب ا محاولة ھو التوافق المحاسبي و    

(ابو زید ،  متناسقة نتائج عطيفي ھیكل منھجي مرتب ی بینھا ختالفاال درجة تقلیل و بعضھا

٢٦٨:  ٢٠٠٥. (  

ف     ً  و قد ُعرِّ  المالیة الكشوفات قابلیة لتعزیز المتناقضة المحاسبیة القواعد تخفیض عملیة أنھ أیضا

  )Chand & Patel , 2008 : 84( الدولي المستوى على للمقارنة

ھو عملیة زیادة التناسق بین األنظمة المحاسبیة الموجودة في البلدان و ذلك  المحاسبي فالتوافق    

عن طریق التخلص من العملیات غیر الضروریة الموجودة فیھا ، و من المناسب ھنا التمییز بین 

ّي إجراءات  مفھومي التوحید و التوافق المحاسبیین الذي ربّما یتم الخلط بینھما فاألول یشیر الى تبن

ّبعة في بلد معین من قبل بلدان أخرى و بذلك یعني التماثل و التكامل في الممارسات محاسب یة مت

  ) . ٧٧:  ٢٠٠٧المحاسبیة أّما الثاني یعني التقریب بین وجھات النظر (شنوف ، 

ً من التوحید المحاسبي ،      و بالتالي یمكن القول أّن التوافق المحاسبي للمعاییر أكثر واقعیة و قبوال

إّن لكل دولة قواعدھا و بیئتھا االقتصادیة و السیاسیة و الثقافیة و أھدافھا و فلسفتھا في إدارة و  إذ

حمایة مواردھا و إن التوافق ال یعني إلغاء ھذا االختالف بین الدول بل یعترف بھ و یعمل على 

 على ینصب أن یجب المعاییر بین وافق المحاسبيالت لتحقیق جھد أيّ  إنّ  و لذا . أو تخفیضھ تسویتھ

 معاییر بین الجوھریة الخالف أوجھ خفیضت في تساھم قد التي ھاوتحلیلالبیئیة  العوامل حصر

  جانب آخر . من و االبالغ المالي محاسبةللالدولیة  معاییرالو انبج من محلیةال المحاسبة

  



  مفهوم وأهداف المعايير الدولية للمحاسبة واالبالغ المالي ومبررات التوافق معها في البيئة المحلية ............................ الفصل الثاني
 

٦٥ 
 

  سوغاتهدوافع التوافق المحاسبي الدولي و مأوًال : 

المحاسبي مع ظھور التكتالت االقتصادیة الكبیرة ودورھا في االقتصاد تزامن موضوع التوافق    

ً عن تأثیرھا في الجوانب السیاسیة واالجتماعیة ى إلى ھذا بدوره أدّ و ،  و غیرھا الدولي فضال

القواعد المحاسبیة  عفَ ن ضَ أتطور االسواق المالیة الدولیة والحاجة الى تبادل المعلومات كما 

 االقتصادیة وحداتب في تعثر أنشطة الفصاح الجیدة التي تتسبّات القیاس واإلدوأوغیاب  محلیةال

 محلیةمعاییر المحاسبة الدولیة والأدت الى بروز حاجة لمعالجة ھذا التخبّط من خالل اجراء توافق ل

  ) ١٢٠ – ١١٩:  ٢٠٠٦ ما یأتي : ( بلغیث ، سوغاتھن من أھم دوافعھ ومأو

 مؤسسات و الشركاتتوّسع االنشطة الدولية لل -١

    ُ عّد االنشطة التجاریة الدولیة من االنشطة القدیمة اذ تطورت مع ظھور وتطور الشركات متعددة ت

د فروعھا فقد كانت تقتصر ھذه الشركات على التبادل التجاري في عملیات االستیراد الجنسیة وتعدّ 

على المستوى المحلي  أس المال)والتصدیر على افتراض ثبات عوامل االنتاج (الطبیعة ، العمل ، ر

 و نشاطھا الشركاتحركة ھذه مع و نقلھا ر فكرة ثبات عوامل االنتاج وامكانیة تحریكھا یُّ، وبعد تغ

ً عن عدماي ال تحدد بمكان ثابت بل تنتقل معھا  عملیات االستیراد والتصدیر بل ب حصرھا فضال

ى الى مر الذي أدّ سواق المالیة األاألموال من مختلف البلدان وحصولھا على رؤوس األ سعیھا و

 باإلضافة الىلوانھم وثقافاتھم أعلى اختالف لھذه الشركات المالیة  كشوفاتزیادة مستخدمي ال

 ُ عداد كشوفات إم وفروعھا ینجم عنھ صعوبات في اختالف القواعد المحاسبیة بین بلدان الشركة األ

 األنظمة في ر المحلیة لتلك البلدان لوجود اختالفمالیة موحدة لھذه الشركات الدولیة بموجب المعایی

دا ممّ  و بالتالي المعالجات لألحداث المحاسبیة ّ ضرورة ملّحة الى وجود مجموعة موّحدة متفق  ول

ُ لھذه الشركات تَ  یر المحاسبیة على المستوى الدوليعلیھا من المعای ج عنھا كشوفات مالیة موثوق نت

ِبل و قابلة للمقارنة بھا ومفھومة    .) ١٥-١٤:  ٢٠١٣(تومي ،  المستخدمینمختلف من ق

 سواق المالية الدوليةتطور األ -٢

    ُ سواق المالیة من المظاھر التي تمیّز بھا االقتصاد الدولي في عد ظاھرة انتشار وتوّسع األت

راتھا الرفع وزیادة استثم االقتصادیة وحداتٍر في تمویل الالمرحلة الحالیة بما تحظى من دو

ً  وتمویلھا للحكومات ، في تلك األسواق لتغطیة العجز في میزانیتھا من خالل طرح سنداتھا  أیضا

سواق كبر في تطور ھذه األداء المالي الناتج من تطور الھندسة المالیة الدور األتطور األ كما إنّ 

  الدولیة .
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المالیة وساعدتھا في سواق ن ثورة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت التي ساھمت في ربط األإ   

قابلة مفھومة و  تبادل المعلومات التي تمثل مخرجات النظام المحاسبي ، مالم تكن ھذه المعلومات

یاس قد تختلف من بلد آلخر إذ المقارنة ھذه تعتمد على معاییر وأسس للق الفائدة للمقارنة تكن عدیمة

ما إذا كانت  ذي القرارلیل متخضاس وتي الى تشویھ القیوبالتالي تؤدّ  و أخرى االقتصادیة وحدةو 

  . )١٣:  ٢٠١٠(بو عالم ،  ھذه المعاییر المحاسبیة ذات طابع متفق علیھ بین البلدان 

 زيادة الطلب على المعلومات المالية الدولية  -٣

واضح في  اتخاذ العدید سواق المالیة وانفتاحھا على المستوى الدولي الدور الن لنمو وتطور األإ   

ً دولی تصال المالياال واستراتیجیة االنفتاح  االقتصادیة وحداتمن ال ، كي تكون ھذه االستراتیجیة  ا

ً تجاه المعلومات التي تنشرھا ھذه الشركات تثالمسھا مع كفیلة بربط مرین الذین یبدون تحسسا

  سمھما .أرباح أعمالھا او أبخصوص االفصاح عن نتائج 

الستقطاب المستثمرین   تطور االتصال المالي الدولي على ومن أھم العوامل التي تساعد    

األجانب للداخل المحلي طبیعة المحددات أو القیود التي تفرضھا المؤسسات المحلیة المشرفة 

سلوب أسواق المالیة على الشركات االجنبیة التي تختلف من دولة ألخرى في والمراقبة لعمل األ

  الف البیئة المحلیة .عداد وعرض الكشوفات المالیة نتیجة اختإ

ُ سواق المالیة األن األإ     ً  سواق الدولیةمن أكبر األ عدّ مریكیة ت إذ كانت تفرض على  و أكثرھا تأثیرا

ً عن في سوقھا الشروط المعمول بھا باألاالجنبیة للدخول  وحدات االقتصادیةال سواق الدولیة فضال

ً الى المبااعداد مقاربة لقوائمھا المالیة إب الوحدات االقتصادیةبإلزام ھذه  قیامھا ئ المحاسبیة دستنادا

 من خالل إنتاج المعلومةتكالیف تخفیض  ب ھذه المعوقات وولتجنّ ،  US. GAAPمریكیة األ

كان ھناك حاجة  و إرسال رسالة موّحدة للسوقمالیة الكشوفات مجموعة واحدة من ال عدادإ

  . بین الدولجموعة معاییر متوافقة وضرورة لصیاغة م

  مزايا التوافق المحاسبي الدولي  و منافعهثانيًا : 

تسعى العدید من الجھات المستخدمة للكشوفات المالیة و الحكومیة و العاملة في األسواق المالیة    

الى تحقیق التوافق المحاسبي الدولي لما یترّتب علیھ العدید من المنافع أو المزایا التي یمكن أن 

  )٤٨-٤٧:  ٢٠١٠ي : (سعاد ، تتمثل باآلت

یوفر التوافق المحاسبي على المستوى الدولي مجموعة من الخصائص للكشوفات المالیة  -١

التي تتمثل بالمصداقیة و المقبولیة و القابلیة للمقارنة ، و ھذا بدوره یؤدي الى زیادة الثقة 
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لیة ، كما ویشجع بالمعلومات الواردة في ھذه الكشوفات للمتعاملین بھا في األسواق الما

 تدفق االستثمارات بین ھذه األسواق .

و المؤسسات التي  الوحدات االقتصادیةسبي الدولي دور في مساعدة إّن للتوافق المحا -٢

ً عن  ترغب في الحصول على تمویل خارجي في ظل عدم كفایة األرباح المحتجزة فضال

الموارد الوطنیة في تمویل المشروعات ، و عادة ما یبحث أصحاب رؤوس األموال عن 

ُرص مالئمة في مجال االستثمار أو اإلقراض و بالتالي یت الوحدات وجھون الى األسواق و ف

ُعد لھم أكثر مالئمة . االقتصادیة ً للمعاییر الدولیة التي ت  التي أعدَّت كشوفاتھا وفقا

یساھم التوافق المحاسبي الدولي في تحسین و رفع مستوى مھنة المحاسبة في جمیع دول   -٣

العالم وباألخص الدول النامیة من خالل تحسین مستوى ونوعیة معاییرھا المحلیة و ذلك 

ِعدّ  ُ ً عن باعتمادھا على معاییر أ ت على درجة عالیة من االكتمال وذات جودة عالیة ، فضال

 توفیر الجھد والوقت والكلفة لھذه الدول في إصدار المعاییر .

ن التوافق المحاسبي الدولي كفاءة األسواق المالیة من خالل تخفیض ُكلف الصفقات  -٤ یُحسِّ

لتالي تحقیق منافع التي یجریھا المتعاملون في تلك األسواق مستثمرون أو مقرضون و با

لھم ، بفضل توفیر معلومات مالئمة التخاذ القرار تمكنھم من تقییم مخاطر االستثمار و 

 ) .٧١:  ٢٠٠٨االئتمان و كیفیة الموازنة بینھم (صالح ، 

  أما المزايا المتحققة في التوافق المحاسبي الدولي للشركات متعددة الجنسية تتمثل باآلتي :

ّر التوافق المح -١ ً من إعداد مجموعتین من الكشوفات یُوف اسبي الدولي لھذه الشركات بدال

ً لبلد الشركة األم و األخرى حسب معاییر البلد التي تعمل فیھ ھي أو  المالیة إحداھما طبقا

ُِعد كشوفات مالیة موحدة للشركة األم و فروعھا .    فروعھا ، فھي بذلك ت

َخِدم الشركة األم  -٢ ُّر التوافق الدولي ی ٍم معلوماتیة متكاملة لمجموعة الشركات تَوف ُ ُظ في إعداد ن

ّر لإلدارة المركزیة معلومات مناسبة  (األم وفروعھا والتابعة لھا) كوحدة واحدة ، مّما یوف

 للتخطیط والمتابعة وتقییم أداء ھذه الشركات و بالتالي تحسین قراراتھا.

ُّر التوافق المحاسبي یُسھّل من عمل دائرة الضریبة  -٣ للدول التي تعمل فیھا ھذه الشركات تَوف

ً عن التي تنتمي إلیھا بسبب تشابھ أسالیب القیاس واالعتراف في االیرادات  فضال

 والمصروفات .

یعمل التوافق المحاسبي الدولي على زیادة المعلومات القابلة للمقارنة و إعطاء صورة عامة  -٤

الغموض حول إمكان االعتماد عن عملیات ھذه الشركات الدولیة مما یزیل سوء الفھم و 

 ).٩٥:٢٠٠٧على الكشوفات المالیة االجنبیة (شنوف ،
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لعین والمستخدمین  للكشوفات المالیة وفحصھا من  -٥ َّ إّن التوافق المحاسبي یُزید من عدد المط

ً على ثقة  َل البلدان األخرى وبالتالي یسھّل عملیة التحلیل المالي الذي ینعكس دوره ایجابا ِب ق

ّق االستثمار األجنبي (شنوف األفراد ب ً الى زیادة تدف ھذه الشركات مّما یؤدي حتما

،٩٥:٢٠٠٧. ( 

  

  معوقات التوافق المحاسبي الدوليثالثًا : 

مٌر مرغوٌب فیھ ویحظى باھتمام العدید من البلدان في أموضوع التوافق المحاسبي الدولي  نّ إ   

ا یتوجب األخذ بھا من ول دون تحقیقھ ممّ حُ ھناك جملة من العقبات تَ  نّ أ الّ إمختلف أرجاء العالم ، 

ِبل الجھات الساعیة لتحقیقھ التي یمكن حصرھا باآلتي :   ق

 العوائق التشريعية والقانونية -١

النظم القانونیة  المحاسبیة ھاكثیر من بلدان العالم وبالخصوص الدول النامیة الذي یحكم ممارسات

و إن إعراض  ، فق المحاسبي الدولي اجراء تغییر في ھذه التشریعاتوبالتالي یتطلب التوا

ً للتوافق ، ھذا یدفع العدید من الشركات الدولیة عوِّ بعض الحكومات في تغییر تشریعاتھا یعد مُ  قا

ً للمتطلبات  التي تنشط في ھذه الدول إلى إعداد مجموعتین من الكشوفات المالیة أحدھا وفقا

  .) ٣١-٣٠،  ٢٠١١حسب المعاییر الدولیة (یوسفي ، بالقانونیة المحلیة واألخرى 

 ية دالعوائق السياسية واالقتصا -٢

ً للمتطلبات الوطنیة وبما ینسجم مع النظام عادة ما یتم صیاغة ال معاییر المحاسبیة المحلیة وفقا

السیاسي واالقتصادي السائد في ذلك البلد ، وللصعوبة بمكان قیام نظام سیاسي أو اقتصادي 

ً أمام التوافق المحاسبي الدولي  عالممستوى الموّحد على  لذلك سیشّكل ھذا الموضوع عائقا

  . )٤٦٩:  ٢٠٠٩(بلقاوي ، 

 عوائق متعلقة باحتياجات مستخدمي المعلومات -٣

منھم المستثمر الذي یسعى للحصول على  الیةستفیدة من المعلومات المھناك فئات عدة م

في اتخاذ قراره  وفق معاییر دولیة مفھومة و قابلة للمقارنة تخدمھ المعلومة المناسبة والمالئمة

ً لاالستثماري ، أما الجھات الحكومیة فھي بحاجة  لنظم والتشریعات الى كشوفات مالیة وفقا

ً للتوافق الدولي  اتة ، لذا فالتباین في حاجمحلیوالمعاییر ال المستخدمین للمعلومات یعد عائقا

  . )٣١:  ٢٠١١(یوسفي ، 
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 عوائق متعلقة بالسيادة الوطنية  -٤

ّل أن فرض أن تصّور مفاده عھذا العائق ناشئ  نّ إ و إلزام دولة ما بمعاییر محاسبیة خارجیة یمث

فضل ن نظمھا ومعاییرھا ھي األأمساس بسیادتھا واستقاللھا ، كما تعتقد العدید من الدول 

ول دون النظر بطریقة موضوعیة حُ ھذه الثقافة تَ  نّ أ، لمالئمتھا العالیة لمتطلبات البیئة المحلیة 

ً لھ (أبو زید ، للمزایا التي یحققھا التوافق المحاسبي   ٢٠٠٥على المستوى الدولي مما تعد عائقا

) إن تدویل ١٤:  ٢٠٠٥، و من جانب آخر یصف (العبدهللا و الججاوي ، ) ٢٧٥-٢٧٤: 

ّ لمصلحة الدول الكبرى في تعزیز ھیمنتھا االقتصادیة على دول  المحاسبة و معاییرھا ما ھي إال

  العالم .

 ات المالية ن تحديد اغراض الكشوفععوائق ناشئة  -٥

تحدید اھداف الكشوفات المالیة ،  في تباینالأھم بند من بنود االختالف المحاسبي یعود إلى  نّ إ

ففي المملكة المتحدة یكون الھدف من الكشوفات المالیة إعطاء صورة صحیحة وعادلة للمركز 

ان الھدف منھا ھو أما في الوالیات المتحدة األمریكیة فنتیجة أعمال الوحدة االقتصادیة المالي و

 USمن خالل تطبیق المباديء المحاسبیة المتعارف علیھا  العرض العادل للوضع المالي

GAAP  بلدان یمثل ھدف كشوفاتھا المالیة توفیر معلومات یتطلبھا قانون ً و نجد أیضا

فترّكز على خدمة احتیاجات المستثمرین  IASC، بینما لجنة معاییر المحاسبة الدولیة الشركات 

ھ التوّصل إلى أھداف مشتركة للكشوفات المالیة فانّ  یتم والمقرضین والعاملین ، وبالتالي إن لم

  ). ٩٩:  ٢٠٠٧ من الصعب الحصول على التوافق المحاسبي (شنوف ،

 معوقات تتمثل باإللزام الدولي  -٦

عدم وجود قوة قانونیة دولیة تدعم تطبیق موضوع ما یؤاخذ على التوافق الدولي المحاسبي  نّ إ

ِّر األكبر  IASBمجلس معاییر المحاسبة الدولیة  نّ أ، ومن المعروف  المحاسبي التوافق المؤث

ساسیة تحقیق التوافق على المستوى الدولي یفتقد لھذه السلطة واألقوى الذي من أھدافھ األ

ً (سعاد ،واإل   ) .٥٠: ٢٠١٠ لزام القانوني أیضا

 عوائق النظام الضريبي  -٧

ّل أحد المصادر األكثر أھمیة في الطلب  تختلف بلدان العالم في نظم التحصیل الضریبي التي تمث

على خدمات المحاسبة وبالتالي سیؤدي ھذا االختالف الى تباین في معاییر ھذه البلدان ، كما ان 

  ) .٤٦٩:  ٢٠٠٩بلقاوي ، العدید من الدول لیس لدیھا الرغبة في توافق النظم الضریبیة (
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 عوائق متعلقة بالمؤسسات المحاسبية المهنية المحلية -٨

من غیر المتوقع الحصول على منافع من عملیة التوافق المحاسبي و الحصول على ممارسات 

محاسبیة متوافقة على المستوى الدولي ما لم یتوفر في تلك البلدان الراغبة بالتوافق مؤسسات 

جال المحاسبیة سواء كانت من القطاع العام الحكومي أم الخاص الذي یقع مھنیة فاعلة في م

ما توفرت مؤسسة  ّ على عاتقھا وضع برامج التوافق و متابعة تنفیذه و االلتزام بھ ، إذ كل

ما تالشى أو قّل تأثیر ھذا العائق و العكس صحیح (حمیدة ،  ّ محاسبیة تتمتع بھذه الفاعلیة كل

١٩٩:  ٢٠١١. (  

  

 تعلقة بالمستوى التعليميعوائق م -٩

نجد أنھ لیس من الصعب تطبیق و فھم المعاییر المحاسبیة الدولیة في الدول المتقدمة بسبب 

ارتفاع المستوى التعلیمي للُمطبِّقین فیھا و مواكبتھم لمستجدات العلوم ، في حین تواجھ الدول 

لیمي ، أضف الى ذلك النامیة صعوبة في تطبیق ھذه المعاییر بسبب انخفاض المستوى التع

ُكتب بھا المعاییر الدولیة و عادة ما تكون االنجلیزیة و ترجمتھا الى اللغات  مشاكل اللغة التي ت

  ).   ٢٨:  ٢٠٠٨االخرى و الجھود المبذولة في ذلك (الجعارات ، 

 الوحدات االقتصاديةقة باألعباء اإلضافية على العوائق المتعل -١٠

االستجابة و القبول للضغوط المحلیة من الجوانب االجتماعیة و  االقتصادیة وحداتیُفترض بال

صعوبة االلتزام بمعاییر و  الوحدات االقتصادیةالسیاسیة و االقتصادیة و غیرھا ، لذا تجد ھذه 

ً و تستلزم أعباًء لتحقیقھا ، من ھنا یظھر التباین بین  متطلبات دولیة اضافیة تكون أكثر تعقیدا

الدولیة و صعوبة تحدید األولویات من المعلومات الھائلة ذات العالقة  المتطلبات المحلیة و

  ) .٣٠:  ٢٠٠٨باالحتیاجات الدولیة (الجعارات ، 

  عوائق متعلقة بالجانب الديني -١١

ً یُعّد  إّن العامل الدیني و اختالف األدیان من العوامل المؤثرة أمام التوافق ، فتحریم الِربا مثال

ً یزید من تعقید  عملیة التوافق المحاسبي على المستوى الدولي القائم في أغلبھ على عنصرا

تعمل على احتساب الِربا ، و لھذا فالعامل الدیني و أثره على  الدینیة أسس و مفاھیم غربیة

الممارسات و السیاسات المحاسبیة سیزید من دراسة و تحلیل االختالفات المحاسبیة بین البلدان 

  ) .٢٠٥:٢٠١١(حمیدة ،



  مفهوم وأهداف المعايير الدولية للمحاسبة واالبالغ المالي ومبررات التوافق معها في البيئة المحلية ............................ الفصل الثاني
 

٧١ 
 

  المنظمات الدولية و االقليمية و جهودها في التوافق المحاسبي الدولي  ٤-٣-٢

تشھد المرحلة الحالیة نشاط المحاسبة الدولیة التي تقودنا الى الممارسات المحاسبیة ذات الطابع      

 الدولي ، من خالل إعداد معاییر محاسبیة تحظى بقبول عام و واسع التطبیق . لھذا تسعى العدید من

ً لتحریر التجارة  المنظمات و الھیئات الدولیة و االقلیمیة لتحقیق التوافق المحاسبي بین الدول نتیجة

الخارجیة وشمولیة االقتصاد و ظھور التكتالت االقتصادیة العمالقة ، و من أھم ھذه المنظمات ما 

  یأتي :

  

 UN (United Nationاألمم المتحدة (أوًال : 

م المتحدة بتدویل المحاسبة الى الربع الثالث من القرن الماضي ، ففي عام یعود اھتمام منظمة األم

م تم من قبل المجلس االقتصادي و االجتماعي التابع لألمم المتحدة بتألیف مجموعة الخبراء ١٩٧٦

Group Expert  في معاییر المحاسبة واإلبالغ الدولي لدراسة تأثیر الشركات متعددة الجنسیة التي

ترغب في إعداد نظام محاسبي مقارن على المستوى الدولي ، وكان ھدف مجموعة الخبراء ھذه 

  لتحقیق األغراض اآلتیة :

غ في مراجعة الممارسات والتطبیقات القائمة للشركات متعددة الجنسیة ومتطلبات االبال -١

 مختلف الدول .

تحدید الثغرات والنقص في معلومات اإلبالغ للشركات المساھمة ومعرفة مدى مالئمة  -٢

المعلومات المتوفرة ودراسة جدوى المقترحات المقدمة بخصوص تحسین مستوى 

 اإلبالغ .

اقتراح توصیة بصورة قائمة تبین الحد األدنى من البنود وتعاریفھا التي یجب أن تثبّت أو  -٣

َل الشركات الدولیة والشركات التابعة لھا .تد ِب  رج في الكشوفات المالیة المعّدة من ق

ً من     ً مكونا صفحة عن البنود الواجب االفصاح عنھا  ٣٤وقد أصدرت مجموعة الخبراء تقریرا

من قبل الشركة ككل (بیانات موحدة) و الشركات األعضاء بشكل منفرد ، وبعد نشر ھذا التقریر 

لت  مجموعة العمل الحكومیة من الخبراء في معاییر المحاسبة واالبالغ الدولي ، ومن أھم ُشكِّ

ً عن تحقیق توافق دولي لمعاییر  مھامھا دراسة ومناقشة معاییر المحاسبة واالبالغ المالي فضال

المحاسبة  ، كما تناولت مجموعة العمل الحكومیة موضوعات أخرى منھا مناقشة موضوع إلزام 

ّ انھا واجھت ردود فعل مختلفة من أغلب األمم الم تحدة في اصدار معاییر للمحاسبة أم ال ؟ ، إال
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و منظمات  IASCالمنظمات المھنیة التي أیّدت ھذه المھمة إلى لجنة معاییر المحاسبة الدولیة 

  ) .٤٨٠-٤٧٩:  ٢٠٠٩المحاسبة المحلیة (بلقاوي ، 

  

  IFACتحاد الدولي للمحاسبين ثانيًا : لجنة اال

ً في  ١٥٩م و یتكون من ١٩٧٧تأّسس االتحاد الدولي للمحاسبین عام      ً و مشاركا  ١٢٤عضوا

ملیون محاسب في مجال الصناعة و التجارة و القطاع العام ، مھّمتھ خدمة  ٢.٥دولة یمثلون 

ً و المساھمة في تطویر اقتصادیات دولیة  المصلحة العامة من خالل تعزیز مھنة المحاسبة دولیا

ة عن طریق إعداد معاییر مھنیة ذات جودة عالیة و تعزیز التقارب الدولي لھذه المعاییر قوی

  ) .٨:  ٢٠١٠(اصدارات معاییر المحاسبة الدولیة في القطاع العام ، 

إّن الھدف االساس لالتحاد الدولي للمحاسبین ھو دعم التنسیق العالمي للمنظمات المحاسبیة     

محاسبي بالرغم من مسؤولیتھ عن إصدار المعاییر و التعلیمات المتعلقة المھنیة و دعم التوافق ال

ً عن اھتمامھ بموضوعات أخرى تتعلق بالتعلیم المحاسبي و أخالقیات  بالمراجعة الدولیة فضال

المھنة و المحاسبة اإلداریة ، و أّن العمل األساس لالتحاد الدولي للمحاسبین یتم عن طریق لجان 

  متعددة تابعة لھ .

: مسؤولة عن إصدار معاییر المراجعة (التدقیق) و تشجیع  لجنة ممارسات المراجعة الدولية

  التوافق في المراجعة بین بلدان العالم .

: مسؤولة عن اصدار المعاییر ذات العالقة بالتعلیم المحاسبي وتدریب المحاسبین قبل  لجنة التعليم

  التأھیل وبعده .

اصدار المعاییر ذات العالقة بأخالقیات المھنة  التي ینبغي تنمیتھا  : مسؤولة عن خالقياتلجنة األ

  من خالل المؤسسات المحاسبیة .

: مھمتھا زیادة مستوى كفاءة وتفاعل المحاسب اإلداري في  دارية والماليةلجنة المحاسبة اإل

  المجتمع ، كما تتناول ھذه اللجنة موضوعات باتجاه االدارة المالیة .

االتحاد الدولي للمحاسبین منظمة رائدة یتم من خاللھ مناقشة مختلف الموضوعات  في  لذا یُعد    

:  ٢٠١١المحاسبة والمراجعة بشكل یساھم في تحقیق التوافق المحاسبي الدولي والمھني (حمیدة ، 

٢١٨-٢١٤(  
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  OECDمنظمة التعاون و التنمية االقتصادية ثالثًا : 

دولة یمثلون  ٢٤من خالل تنسیق بین م ١٩٦٠ن والتنمیة االقتصادیة عام تأسست منظمة التعاو    

ً مجموعة من البلدان المتقدمة أو الصناعیة في  سترالیا ، أبا وآسیا ووورأمریكا الشمالیة وأنسبیا

تعمل ھذه المنظمة كمنتدى یلتقي فیھ أعضاء ھذه الدول ویتناولون المشاكل التي تواجھ كل منھم 

-٢٧٨:  ٢٠٠٥وضع السیاسات من أجل التوافق في المجاالت الدولیة ( أبو زید ، والمحاولة في 

٢٧٩ . (  

م قامت المنظمة بتشكیل لجنة االستثمار والشركات متعددة الجنسیة وتضم ١٩٧٥في عام     

م ١٩٧٦مجموعة من االختصاصین في الدول الصناعیة المھتمة بالتوافق الدولي ، وفي العام 

ً حول االستثمار الأصدرت ھذه اللجن فصاحات من دولي والشركات متعددة الجنسیة و االة بیانا

ُنشر بشكل دوري ومنتظم على األقل  المعلومات المالیة الخاصة بھذه الشركات التي ینبغي أن ت

ً ، ومن بنود ھذه االفصاحات ما یأتي: (بلقاوي ،    )٤٨٢- ٤٨١:  ٢٠٠٩سنویا

المرتبطة بھا ونسب حصص  األم والشركات شركةیوضح اسم وموقع ال:  شركةھیكل ال -١

 غیر مباشرة . مالملكیة سواء كانت ملكیة مباشرة أ

االنتاج نتائج المبیعات على أساس المناطق الجغرافیة والمبیعات على أساس خطوط  -٢

 كلھا. للشركة

 االستثمارات الرأسمالیة الكبیرة الجدیدة على أساس المناطق الجغرافیة . -٣

ّبعة -٤  بشأن التسعیر بین شركات المجموعة . السیاسات المت

قة بالتوحید المطبَّقة على المعلومات المنشورة . -٥ ّ  السیاسات المحاسبیة بما فیھا المتعل

 معّدل عدد العاملین في كل منطقة جغرافیة . -٦

 . بموارد واستخدامات أموال الشركة فكش -٧

 كلھا . مصاریف البحث والتطویر للشركة -٨

ارسات المحاسبیة للدول األعضاء في المنظمة مجراء دراسة شاملة للمم تّم إ ١٩٨٠في عام       

لمعرفة مدى االختالف في ھذه الممارسات والتوافق بینھا ، كما یمكن القول إن الھدف على المدى 

إطار  العمل على تطویر الطویل لھذه المنظمة ھو تحسین التوافق المحاسبي الدولي عن طریق

ّھا من الداعمین لجھود لجنة معاییر المحاسبة الدولیة  ، نظري یحظى بقبوٍل عالمي (  IASCكما أن

  . )٢٢٦- ٢٢٥:  ٢٠١١حمیدة ، 
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 EECالمجموعة االقتصادية األوروبية رابعًا : 

ُعرف بمجموعة السوق األوروبیة من المؤسسات       ُعد المجموعة االقتصادیة األوروبیة التي ت ت

ً في ضوء معاھدة روما . تھدف  ١٢م ، تضم في عضویتھا ١٩٥٧االقلیمیة التي تأسست عام  بلدا

اء ھذه المجموعة الى التنمیة و التكامل االقتصادي و ذلك بخلق بیئة تجاریة موّحدة للدول األعض

من خالل تحریر حركة السلع و األفراد و رأس المال و توحید الجمارك و تنسیق األنظمة القانونیة 

ُعّد ھذه المجموعة من أول المؤسسات الدولیة  و االقتصادیة المحلیة بین حكومات ھذه البلدان ، إذ ت

ت متعددة الجنسیات ذات التأثیر في مجال الكشوفات المالیة و االفصاح حیث امتد أثرھا على الشركا

ّھا تعمل بداخلھا . إّن التوافق المحاسبي في المباديء و  لة في غیر بلدان ھذه المجموعة لكن الُمَشكَّ

الممارسات یُعّد من أھم الموضوعات التي اھتمت بھا دول مجموعة السوق األوروبیة و ھذه الجھود 

:  ٢٠٠٥شركات العاملة فیھا (أبو زید ، المبذولة للتوافق تؤیدھا تشریعات ھذه البلدان و ُملزمة لل

٢٨٣. (  

و قد أصدرت مجموعة السوق االوروبیة عّدة توجیھات و إّن ما یتعلق بالمحاسبة یتمثل باآلتي      

  )٣٧٩- ٣٧٥:  ٢٠١٢) (شرویدر و آخرون ، ٤٨٣-٤٨٢:  ٢٠٠٩(بلقاوي ، 

إلطار القواعد المحاسبیة م الذي یشمل مجموعة تفصیلیة ١٩٧٨تم إصداره عام  : التوجيه الرابع

العامة و الخاصة ما عدا  االقتصادیة وحداتلالتحاد األوروبي في التعامل مع الكشوفات المالیة لل

  البنوك و شركات التأمین و یمكن تلخیص أھم أھدافھ بما یأتي :

تنسیق التشریعات المحلیة لبلدان المجموعة لحمایة األعضاء و األطراف المستفیدة فیما  -١

ً عن  االقتصادیة وحداتیتعلق بنشر و عرض الكشوفات المالیة لل محدودة المسؤولیة فضال

 المباديء المحاسبیة المستخدمة .

 المتنافسة . االقتصادیة وحداتصاح عن المعلومات المالیة للتحدید الحد األدنى من االف -٢

ً و ُمن -٣ ً حقیقیا ً لموجودات و التزامات الیجب أن تعطي الكشوفات المالیة طابعا  وحدةصفا

ً عن األرباح و الخسائر ، أي تغلیب اعتبارات الصورة الحقیقیة و العادلة  االقتصادیة فضال

 لألحداث االقتصادیة .

المساھمة للمساھمین و  قتصادیةاال وحداتتوفیر أكبر قدر ممكن من المعلومات عن ال -٤

 األطراف المستفیدة .

م الذي یتعلق بملكیة ١٩٨٤تم إصدار ھذا التوجیھ و التعدیل علیھ في عام التوجيه الخامس : 

المساھمة محدودة المسؤولیة و ادارتھا و التدقیق الخارجي لھا ، و إّن التعدیل  االقتصادیة وحداتال
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واعد بخصوص االجتماعات السنویة للمساھمین (حملة األسھم) و على ھذا التوجیھ یقترح تحدید ق

 وحدةین و تحدید واجباتھم تجاه الالمصادقة على الكشوفات المالیة السنویة و تعیین المدققین الخارجی

ً عن السماح للعاملین بالمشاركة في اتخاذ القرارات . االقتصادیة   و اجورھم فضال

م ، الذي ١٩٦٧م بعد إدراج مشروعھ عام ١٩٨٣لتوجیھ عام تم إصدار ھذا ا التوجيه السابع :

یتناول موضوع الكشوفات المالیة الموحدة كما قّدم بعض خطوط العمل (األدلة االسترشادیة) لزیادة 

المساھمة العاملة في بلدان الدول األعضاء في  االقتصادیة وحداتید في المحاسبة و اإلبالغ للالتوح

  السوق األوروبیة المشتركة .

م ، الذي یتناول تأھیل المحاسبین الُمجازین ١٩٨٤تم إصدار ھذا التوجیھ عام  التوجيه الثامن : 

ً بممارسة مھنة التدقیق و تحدید الحد األدنى لمؤھالتھم ، إذ لم یتطرق التوجیھ الى حریة  قانونا

  التدقیق داخل المجموعة االوروبیة .   ممارسة

 UECاتحاد المحاسبين االوروبيين خامسًا : 

م نتیجة حوارات كانت تدور بھدف إنشاء معھد ١٩٥١تأسس اتحاد المحاسبین االوروبي عام     

ّل بالنجاح و تمخض عنھا تأسیس ھذا االتحاد من عضویة المنظمات  ُكل ّھا لم ت ّ أن دولي للمحاسبة إال

ً . من أھم أھداف االتحاد تسھیل تبادل وجھات النظر و السماح  ٢٠سبیة ألكثر من المحا بلدا

م حول التوحید ١٩٥٣للمراجعین التنقل بین الدول االعضاء ، و قد ُعقد أول مؤتمر لالتحاد عام 

 UECم أصَدَر مجلة اتحاد المحاسبین االوروبیین ١٩٦٦المحاسبي و التكامل االقتصادي و في عام 

Journal  خاصة بالدول االعضاء التي ساعدت على تخفیض التباین في الممارسات المحاسبیة بین

  . )٢٨٦-٢٨٥:  ٢٠٠٥(ابو زید ،ھذه البلدان

 AACمجلس المحاسبة االفريقي سادسًا : 

ً من خالل اتفاق  ٢٧م تضم في عضویتھا ١٩٧٩تأسست عام  مؤسسة محاسبیة أقلیمیة      بلدا

حكومات ھذه البلدان ، إذ یھدف ھذا المجلس الى إیجاد توافق في االنظمة المحاسبیة للدول االفریقیة 

كما یشجع ھذا التجمع على إجراء البحوث و الدراسات الخاصة بالمعاییر المحاسبیة (ابو زید 

،٢٨٤-٢٨٣:  ٢٠٠٥.(  
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 ASCAالجمعية العربية للمحاسبين القانونيين ًا : سابع

م تضم في عضویتھا المنظمات المھنیة المحاسبیة ١٩٦٥مؤسسة محاسبیة أقلیمیة تأسست عام     

م كما أصدرت أول ١٩٦٥بالدول العربیة ، و قد ُعقد أول مؤتمر للجمعیة العربیة للمحاسبین عام 

  ) .٢٨٧:  ٢٠٠٥د ،م (ابو زی١٩٧٠معاییر خاصة بالتدقیق عام 

  

  الدولي التوافق المحاسبي قوماتم  ٥-٣-٢

التوافق مع البیئة العالمیة  سعى لتحقیقبلدان العالم و منھا العراق ی بلد من أليإّن أي بیئة محلیة     

االندماج و  بلوغلدیھ مجموعة من المقومات حتى  من جانب المعاییر المحاسبیة ینبغي أن تتوفر

  ) ٩: ٢٠٠٣(نور و الججاوي ،  : و من أھم ھذه المقومات ما یأتي أوسع و أشمل ، نظاممع  تقاربال

خلق بیئة معولمة أو االستجابة للعولمة : أي أن تتقارب بیئة ھذه البلدان مع البیئة العالمیة  -١

نضمام الى المنظمات ذات الطبیعة الدولیة و في مقدمتھا منظمة البورصات من حیث اال

ة و عالمیو منظمة التجارة ال IASBمجلس معاییر المحاسبة الدولیة و  IOSCOالعالمیة 

 اتفاقیاتھا و شروطھا .

تكییف القوانین و النظم الوطنیة و تعدیلھا بما یتفق مع المتطلبات الدولیة و تخفیض التباین  -٢

و عدم التطابق بما یُتیح امكانیة تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة داخل البلد في مجاالت 

 الصناعة و التجارة و الزراعة و غیرھا .

ت االقتصادیة  أن تكون طبیعة البیئة االقتصادیة للدولة بیئة االقتصاد الجزئي أي بیئة الوحدا -٣

دور التنظیم و التنسیق و لیس دور الُمسیِطر و  فيظیفة الدولة و حصر و -الشركات-

ِك . ھ و المال  الُموجِّ

قبول  راد علىلبلد : یعني التكییف النفسي تثقیف االفالتكییف النفسي و الفني لمواطني ا -٤

العولمة و توجھاتھا ، أّما التكییف الفني یعني تطبیع مواطني البلد على استخدام التقنیات 

 الحدیثة في مختلف مجاالت العمل بطرق كفوءة .  

  متطلبات التوافق و التطبيق المحاسبي الدولي  

ا ھو مطلوب أو المعطیات المطلوبة من عملیة معینة و بذلك لم يّ یُقصد بالمتطلبات نص رسم    

تعني متطلبات التوافق ما ینبغي القیام بھ من إعداد الجامعات و المعاھد التعلیمیة من جوانبھا 

تمكینھا من انتاج مخرجات و كادر ممارس قادر على مسایرة المستجدات و لاألكادیمیة و العلمیة 
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ھؤالء الخریجین قادرین على  ة على المستوى الدولي ، حتى یكونالممارسات المحاسبیة المطبق

العمل في البیئة الدولیة و المحلیة على حٍد سواء بكفاءة و جودة عالیة ، و بالتالي تحقیق الھدف 

ایجابیاتھا . و یمكن أن تتمثل و المنشود في االلتحاق بالبیئة العالمیة و االستفادة من تجاربھا 

  ) ١٠- ٩:  ٢٠٠٣باألمور اآلتیة : (نور و الججاوي ، متطلبات التوافق 

إعادة النظر في المناھج الدراسیة بشكل عام ألجل أن تكون متناسقة مع المناھج الدراسیة  -١

للدول المتقدمة و العالم ، و كذلك االستعانة بمناھج جامعاتھا التي تتمتع بالرصانة العلمیة 

 المشھودة لھا في ھذا المجال .

النظر في مفردات المادة الدراسیة الواحدة ألجل أن یكون ھنالك توافق بین الجانب إعادة  -٢

النظري و التطبیقي أو أن تكون الطروحات بموجب معاییر المحاسبة الدولیة و عدم االبقاء 

 على ما ھو الحال علیھ .

 الدولیة للمحاسبةلتحقیق الفقرتین أعاله ینبغي إعداد األساتذة و اطالِعِھم و تعریفھم بالمعاییر  -٣

و تطبیقاتھا بشكل كامل و تفصیلي ، حتى یتم من خاللھم نقل  IAS/IFRS واالبالغ المالي 

 الخبرة و التجربة للطلبة و بالتالي الى سوق العمل .

 معاییر الدولیة للمحاسبة .الإعادة النظر في الكتب الدراسیة و تحدیثھا بما یتناسب مع تعدیالت  -٤

 

التطبیق فتمثل الوجھ اآلخر و الُمكّمل لمتطلبات التوافق التي اھتمت بالجانب  أّما متطلبات     

العلمي ، في حین أن متطلبات التطبیق تھتم بالجانب العملي و التطبیقي و ما ینبغي القیام بھ من قبل 

المؤسسات المھنیة المحاسبیة و النقابات المھتمة بالمحاسبة و مكاتب مدققي و منظمي الحسابات 

ً عن الشركات و غیرھا لغرض االندماج بالبیئة الدولیة و تطبیق معاییرھا المحاسبیة بكفاءة و ف ضال

   )١٠: ٢٠٠٣(نور و الججاوي،بالشكل الصحیح . و أّن متطلبات التطبیق تتمثل باآلتي : 

قیام المؤسسات المھنیة و النقابات المحاسبیة بتنظیم دورات و برامج متخصصة في كیفیة  -١

 عاییر المحاسبة الدولیة بصورة تتفق مع متطلبات البیئة المحلیة و تتكیف معھا .تطبیق م

قیام المؤسسات المحاسبیة و غیرھا بإیصال و نشر كل ما یتعلق بمعاییر المحاسبة الدولیة و  -٢

 تطبیقاتھا .

قیام مكاتب مدققي ومنظمي الحسابات بإشراك موظفیھم في دورات و برامج تطویریة مرتبطة  -٣

 بكیفیة تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة و ما یتعلق بھا .
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على الشركات و المؤسسات االقتصادیة الواجب علیھا تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة ، ینبغي  -٤

ً إشراك موظفیھا العاملین في أقسام المحاسبة و المالیة في برامج و دورات  علیھا أیضا

 . - اییر المحاسبة الدولیة كیفیة تطبیق مع -متخصصة في ھذا المجال 

قیام بورصة العراق لألوراق المالیة بإلزام الشركات التي تعُرض أوراقھا المالیة فیھا بتطبیق  -٥

 معاییر المحاسبة الدولیة و تحدید موعد نھائي لتطبیق ھذه المعاییر .

  

ّ إّن الباحث لم یقتصر على متطلبات التوافق مع المعاییر الدولیة      للمحاسبة و االبالغ المالي إال

المرحلة مستجدات و ما ینبغي أن تكون علیھ بما تتطلبھ  وناقشھا من جانبھا التعلیمي فقط  بل تناولھا

، و  و التعلیمیة ، القانونیة ،السیاسیة  ،في الفصل الثالث من جوانبھا المختلفة االقتصادیة 

  ة . و الدینی، و الثقافیة و االجتماعیة التكنولوجیة ، 

  

  

 

 



  

  الفصل الثالث          

    
  
  

تكييف متغيرات البيئة المحلية باتجاه التوافق مع 
المعايير الدولية للمحاسبة و االبالغ المالي و 

المقترحة اآللية  
 

مقارن بين المعايير  عرضالمبحث األول : 

الدولية للمحاسبة و االبالغ المالي و القواعد 

يةالمحاسبية المحل  
  

حةالمقتر ليةاآل: لمبحث الثاني ا        

 
عرض و تحليل نتائج اختبار  : المبحث الثالث

 الفرضيات
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  تمهيد

تعد المعاییر المحاسبیة  األداة الرئیسة لتنظیم الممارسات المحاسبیة وتھدف الى بیان األساس     

و األسس  لقیاس األحداث االقتصادیة و عرض الكشوفات المالیة ، إذ تختلف ھذه المعاییر

 من بلد آلخر نتیجة الضغط الذي تمارسھ أو تفرضھ متغیرات البیئة المعتمدة في صناعتھا

  على میدان المحاسبة . المتعددة

و بغیة االنتقال الى ممارسات محاسبیة محلیة أفضل قادرة على انتاج كشوفات مالیة تلبي     

الل تأشیر مواضع الضعف و وضع من خ حاجة مختلف المستخدمین البد من تحسین واقع البیئة

المعاییر متطلبات  معتطویر القواعد المحاسبیة المحلیة بما ینسجم و تكییفھا ل اآللیة المناسبة

  . ذات الجودة العالیة و القبول العام الدولیة للمحاسبة و االبالغ المالي

   

  لذا تم تقسيم الفصل الى المباحث اآلتية :

بين المعايير الدولية للمحاسبة و االبالغ المالي و القواعد  مقارن عرضالمبحث األول : 

  المحاسبية المحلية

    المبحث الثاني : اآللية المقترحة

  المبحث الثالث :  عرض و تحليل نتائج اختبار الفرضيات
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  المبحث األول

  المحلية المحاسبية و القواعدللمحاسبة و االبالغ المالي معايير الدولية ال بين عرض مقارن

ُعّد الدراسة المقارنة بوصفھا أحد أھم األسالیب المستخدمة على       الُصُعد الفكریة و األكادیمیة ت

د ، إذ تھدف من منظور الدراسة الحالیة ع و التعدّ سم بالتنوّ ي یتناسب تناولھا في موضوعات تتّ الت

معاییر الدولیة و المحاسبیة الواردة في الالى إلقاء الضوء على طبیعة وجھات النظر و المعالجات 

في ظل بیئة تختلف في جانبھا االقتصادي والسیاسي و القانوني و للمحاسبة  القواعد المحلیة

، و تبرز أھمیة ھذا النوع من الدراسات بقدرتھا في التوفیق بین التعلیمي و الثقافي و غیرھا 

 یجاد المعالجات المناسبة لھا .   إالمختلف من خالل التأشیر على مواضع التباین و 

ّاب و الباحثین المعاییر و القواعد المحاسبیة الى و لتسھیل عملیة المقارنة      َّف عدد من الُكت صن

ً لوظائف المحاسبة أو للغرض منھا بوصفھا أداة للعرض و القیاس و  مجموعات عّدة طبقا

رض الكشوفات المالیة و أخرى اإلفصاح عن المعلومات ، فشملت معاییر خاصة بإعداد و ع

تتعلق بعملیة القیاس المحاسبي و المجموعة األخیرة ذات صلة باإلفصاح المحاسبي و ھناك من 

فھا صنّ  ِمن الباحثین َمن أضاف معاییر تتعلق بالكشوفات المالیة الموحدة ، و یُضاف الى ما تقّدم

ً لنوع الكشوفات المالیة و قد تمَّ  معاییر تتعلق بـ (قائمة المركز المالي ، تنظیمھا على شكل  وفقا

ً  ة التدفق النقدي) ، و مھما اختلفقائمة الدخل ، قائم التصنیف أو التبویب فھي تمثل أمورا

ً باآلتي : و سیتم لغرض البحث الحالي اعتمادتنظیمیة ،  ً متمثال (أبو  -التصنیف األكثر شیوعا

  )٢٠-١٨:  ٢٠١٠) (علي ، ٢٨- ٢١:  ٢٠١٠شمالة ، 

 صلة بإعداد و عرض الكشوفات المالیة الموعة المعاییر ذات مج -١

 صلة بالقیاس المحاسبيالمجموعة المعاییر ذات  -٢

 صلة باإلفصاح المحاسبيالمجموعة المعاییر ذات  -٣

 صلة بالكشوفات المالیة الموحدةالمجموعة المعاییر ذات  -٤

  

بإجراء دراسة مقارنة عن أبرز و أھم أوجھ التطابق و االختالف بین المعاییر  الباحث قومو سی   

  في ضوء التصنیف أعاله . و االبالغ المالي و القواعد المحاسبیة المحلیة الدولیة للمحاسبة
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  مجموعة المعايير ذات صلة بإعداد و عرض الكشوفات المالية -١
رقم   ت

  المعيار
 رقم  ) i ( المعيار الدولي عنوان

  القاعدة
  ) ii( القاعدة المحلية عنوان

١ IAS1 عرض الكشوفات المالية  

  
  

اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة   ٦

  بالكشوفات المالية والسياسات المحاسبية

كافة سواء تلك  الشركاتیطبق ھذا المعیار على  -١  

  التي تقدم كشوفات مالیة موحدة أم منفصلة .

  

القیام بعرض كشوفاتھا  لوحدة االقتصادیةعلى ا -٢

  المالیة بصورة صریحة و غیر متحفظة .

تقدیم سیاسات محاسبیة  الوحدة االقتصادیةعلى  -٣

   توفر معلومة مفھومة و موثوق بھا و قابلة للمقارنة .

  

على أنھا  الوحدة االقتصادیةعداد كشوفات إیتم  -٤

مستمرة ، و في حال الرغبة في التصفیة و التوقف 

ً عن شطتھنعن أ ا علیھا أن تفصح عن ذلك فضال

  عداد كشوفاتھا .إاألساس الذي اعتمدتھ في 

ُمعّدة  الشركةیؤكد المعیار على ضرورة أن تقدم  -٥

الكشوفات اسمھا أو أي وسیلة تعریفیة و أي تغیرات 

السابقة و ھل كشوفاتھا تخص  حصلت في الفترة

األم و  شركة(ال شركة منفردة أو لمجموعة شركات

  و بیان عملة عرض الكشوفات .  التابعة) تھاشركا

المحاسبیة التي اعتمدتھا  اإلفصاح عن السیاسات -٦

  .افي إعداد كشوفاتھ الوحدة االقتصادیة

شركات القطاع العام و الخاص تطبق القاعدة على  -١

و فروع  (مختلطة و خاصة) المساھمة و الشركات

  األجنبیة العاملة في العراق . الشركات

مراعاة جانب الحیطة و  الوحدة االقتصادیةعلى  -٢

  الحذر عند عرض كشوفاتھا المالیة .

تقدیم معلومات و  الوحدة االقتصادیةعلى  -٣

م صورة مؤشرات عن أدائھا و أوضاعھا المالیة لرس

  . واضحة و حقیقیة عن الوحدة االقتصادیة

مع المعیار الدولي بخصوص  تتفق القاعدة المحلیة -٤

بمزاولة  الوحدة االقتصادیةلفقرة (استمراریة ھذه ا

  أنشطتھا) .

  

ضرورة أن یحتوي تقریر اإلدارة على اسم  -٥

و طبیعة أنشطتھا و تاریخ تأسیسھا و مقدار  الشركة

فیما إذا  االسمي و المدفوع و بیان الشركة رأس المال

ً في  أخرى بنسبة التقل عن  شركاتكانت عضوا

  . لشركاتا% فیجب بیان أسماء تلك ١٠

مع المعیار الدولي بضرورة  تتفق القاعدة المحلیة -٦

  اإلفصاح عن السیاسات المتبعة .

٢ IAS8  في المحاسبية ، التغيرات السياسات 

  واألخطاء المحاسبي التقدير

اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة   ٦

  بالكشوفات المالية والسياسات المحاسبية

ُلِزم القاعدة المحاسبیة الوحدات االقتصادیة -١قیّد المعیار عملیة التغییر في السیاسات المحاسبیة  -١   ت

                                                             
i (  ، المعاییر الدولیة العداد التقاریر المالیة)٢٠١٢(  
ii (  ، القواعد المحاسبیة المحلیة)٢٠٠٣( 
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ً بحسب  في موضعین، األول: إذا كان التغییر ضروریا

المعاییر الدولیة أّما الثاني : أن ینتج عنھ كشوفات 

مالیة أكثر مالءمة و موثوقیة حول األحداث على 

و تدفقاتھا النقدیة ،  الي للوحدة االقتصادیةالوضع الم

  مقدار و كمیة التغییر . المعیار دون أن یحدد

ألَزم المعیار تطبیق و اختیار نفس السیاسات  -٢

  المحاسبیة على األحداث و المعلومات المتماثلة .  

بتطبیق نفس السیاسات المحاسبیة من فترة ألخرى ، 

من تحدید و إن حدث تغییر في ھذه السیاسات البُّد 

  قیمتھ و كمیتھ.

  

  

ُلِزم القاعدة المحلیةلم  -٢ الوحدات  تحدِّد أو ت

  بھذا الشرط .    االقتصادیة

، و من خالل  IAS8و  IAS1المحاسبیة السادسة ھي مقابلة للمعیارین الدولیین  أّن القاعدة المحلیة تبیّن مّما سبق    

ً أّن نطاق المعیار أوسع من القاعدة في شمولھ مختلف ، كما تؤكد القاعدة الوحدات االقتصادیة  المقارنة نالحظ أیضا

ً للمعیار الذي یھتم بالتمثیل الحقیقي لألحداث ، أّما السیاسات المحاسبیة  على جانب التحفظ في عملیة القیاس خالفا

یاسات نفسھا اّال في حال ینتج عن التغییر معلومات أكثر مالئمة و موثوقیة في عملیة فیُشدد المعیار على تطبیق الس

  التغییر في السیاسات بشكل صریح .   لم تحدد القاعدة ضوابط و اھداف اتخاذ القرارات ، و في مقابل ذلك

٣ IAS32 مناظرة للمعيار ال توجد قاعدة محلية  ---   العرض :المالیة األدوات  

٤ IFRS1 المالیة التقاریر معاییر تطبیق 

  األولى ةللمر الدولية

  مناظرة للمعيار محليةال توجد قاعدة   --- 

٥  IFRS4 مناظرة للمعيار محليةال توجد قاعدة   ---   التأمین عقود  

٦  IFRS5 المحتفظ بها المتداولة غیر األصول 

  المتوقفة  و العملیات للبیع

  مناظرة للمعيار محليةال توجد قاعدة   --- 

٧  IFRS11 مناظرة للمعيار محليةال توجد قاعدة   ---   المشتركة الترتیبات  

  

 مجموعة المعايير ذات صلة بالقياس المحاسبي -٢
رقم   ت

  المعيار
رقم   المعيار الدولي عنوان

  القاعدة
  القاعدة المحلية عنوان

٨  IAS2 المخزون  ٥  المخزون  
ف المعیار المخزون باألصول التي تمتلكھا  -١   یُعرِّ

أو في طور التصنیع المحتفظ بھا  الوحدة االقتصادیة

ألغراض البیع أو المواد المستخدمة في العملیات 

  االنتاجیة للمنشأة.

ف القاعدة المخزون باألصول التي تمتلكھا  -١ ُعرِّ ت

تخدمة ألغراض المتاجرة أو المس الوحدة االقتصادیة

في نشاطھا االعتیادي أو في طور التصنیع و المبالغ 

ً للحصول على ھذه األصول .   المدفوعة مقدما
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بموجب المعیار تشمل تكلفة المخزون كل من  -٢

  (تكالیف الشراء ، تكالیف التحویل ، تكالیف أخرى) .

  

 یسمح المعیار الدولي بإضافة فروقات أسعار ال -٣

الصرف في حال انخفاض أو زیادة قیمة الُعملة ضمن 

  تكلفة الشراء الناتجة عن حیازة مخزون بعملة أجنبیة.

و  FIFOبشكل عام یُجیز المعیار استخدام طریقة  -٤

طریقة المعدل الموزون في تسعیر الصادر المخزني 

، على أن یتم استخدام نفس طریقة التسعیر للمخزون 

ذات الطبیعة و االستخدام المماثل ، و بعكسھ یجوز 

  استخدام أكثر من طریقة . 

مع المعیار الدولي في وصف  تتفق القاعدة المحلیة -٢

كلفة المخزون لتشمل كل من (تكالیف الشراء ، ت

  تكالیف التحویل ، تكالیف أخرى) .   

ات األسعار  بإضافة فروق تسمح القاعدة المحلیة -٣

ضمن تكلفة الشراء الناتجة عن حیازة مخزون بعملة 

  أجنبیة .

ُجیز القاعدة بشكل عام استخدام طریقة المعدل  -٤ ت

الموزون في تسعیر الصادر المخزني ، و في مواضع 

لألدویة و المواد  FIFOمحّددة تجیز استخدام طریقة 

الغذائیة و طریقة التحدید االفرادي للمنشآت ذات 

  بیعة االنتاجیة غیر النمطیة .الط

ً بین أّن ھناك تبیّن مّما سبق    ً كبیرا المعیار و القاعدة في المخزون حول مفھومھ إذ یشمل األصول المشترات  اتفاقا

ّ أنھما یختلفان  ً ، إال الفروقات الناتجة عن تقلبات سعر الصرف  تضمین بشأنألغراض البیع و المصنعة داخلیا

رسملة الفروقات ، و كذلك ب المعالجة الخاصة للعملیات الناتجة بالعملة األجنبیة فالمعیار في إصداراتھ األخیرة ألغى

ً للمعیار الذي حّددھا بطریقتین األكثر استخدا المحلیةنجد تعدد البدائل في القاعدة  ً في تقییم الصادر المخزني خالفا ما

ً عن إلزام  بتطبیق الطریقة نفسھا للمخزون ذي االستخدام المماثل حتى و إن اختلف نوعھ أو  الوحدة االقتصادیةفضال

  تشابھ فھو بذلك یؤكد على جوھر األحداث دون ظاھرھا .

٩  IAS11 قياس نتيجة النشاط لعقود اإلنشاء  ١  عقود اإلنشاء  
ِّف المعیار عقود اإلنشاء على  -١   صنفین ، األول یصن

 ً : العقد ذو السعر المحّدد ، و الثاني : عقد الكلفة زائدا

  نسبة .

في حال توقعھا  الوحدة االقتصادیةیُلزم المعیار  -٢

تزید على ایراداتھ أن تعترف عندما بتكالیف العقد 

  بالخسائر كمصروف .

إّن التكالیف غیر القابلة لالسترداد الُمنفقة على  -٣

ُعّد مص ً في حال العقود غیر الممكن تنفیذھا العقد ت روفا

ً أو یكون العمیل غیر قادر على مواجھة التزاماتھ  كلیا

او إتمام العقد أو عقود ذات صلة بممتلكات ُعرضة 

مع المعیار الدولي في  تتفق القاعدة المحلیة -١

  تصنیف أنواع العقود .

  

لم تتناول القاعدة موضوع االعتراف بالخسائر  -٢

  المتوقعة .

  

إّن التكالیف غیر القابلة لالسترداد الُمنفقة على  -٣

ً أو  ً في حال لم یتم التعاقد أصال ُعّد مصروفا العقد ت

  تم التعاقد في السنة الالحقة .سی
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  للُمصادرة .

یُحّدد المعیار طرق عّدة لقیاس نسبة إنجاز عقد  -٤

اإلنشاء ، تتمثل بنسبة تكالیف العمل المنجز الى الكلي 

الموضعي للعمل و االنجاز الفعلي للعمل و المسح 

  الجزئي المنجز ضمن العقد .   

  لم یتناول المعیار للموضوع . -٥

  

الطرق في تقدیر نسب  لم تحّدد القاعدة المحلیة -٤

اإلنجاز لعقود اإلنشاء ، بل تشیر الى أن االیرادات یتم 

  قیاسھا من واقع الذرعات المعتِرف بھا رب العمل .

  

االفصاح عن اآلثار  الوحدة االقتصادیةیجب على  -٥

المترتبة في حال تغییر السیاسات المحاسبیة المتبعة 

  في محاسبة العقود . 

القاعدة حّددت التكالیف غیر القابلة لالسترداد كمصروف في مجال التعاقد فقط أي عندما ال یتم  المالحظ أنّ من     

التعاقد مع الطرف اآلخر أو تأجیلھ للعام القادم أما المعیار فتوسع في نطاق ھذه التكالیف الى أربعة مواضع التي من 

ً في تحدید طرق قیاس نسب انجاز الضروري اإلشارة لھا كمصروف ، و من جانب آخر نجد المعیار أكث ر توسعا

  العمل ، و إّن ما یُحسب للقاعدة ھو المرونة في امكانیة التغییر في السیاسات المحاسبیة و بیان أسبابھا و آثارھا .   

١٠  IAS12 المحاسبة عن ضريبة الدخل  ١٣  ضرائب الدخل  
یعّرف المعیار الربح المحاسبي أنھ صافي الربح  -١  

أو الخسارة خالل الفترة قبل طرح مصاریف 

الضریبة ، أّما الدخل الضریبي یمثل اجمالي المبلغ 

المشمول بخصومات الضریبة الجاریة و المؤجلة 

  لتحدید صافي الربح أو الخسارة . 

یتناول المعیار نوعان من الضرائب ، األول :  -٢

یبة الجاریة تخص الفترة الحالیة ، و الثاني : الضر

  الضریبة المؤجلة تخص الفترات المستقبلیة .

یتناول المعیار األصول (االلتزامات) الضریبیة  -٣

المؤجلة التي تشیر الى مبلغ ضریبة الدخل القابلة 

لالسترداد (المستحقة) في الفترات المستقبلیة التي 

  .  ) i (ضریبة الفروق المؤقتة الخاضعة لل تخص

االعتراف بالضریبة  الوحدة االقتصادیةعلى  -٤

الجاریة المستحقة عن الفترة الحالیة و السابقة كالتزام 

مع المعیار في تعریف الربح  تتفق القاعدة المحلیة -١

ّھ  المحاسبي ، و في المقابل تعّرف الدخل الضریبي بأن

صافي الربح أو الخسارة بموجب قواعد و قوانین 

َُحدَّد وفقھ ضریبة الدخل  السلطات المالیة التي ت

  المستحقة .

  الضرائب الجاریة فقط . تتناول القاعدة المحلیة -٢

  

  

  الضریبة المؤجلة .لم تتطرق القاعدة لموضوع  -٣

  

  

  

لم تتطرق القاعدة الى موضوع االعتراف  -٤

، إذ یتم معالجتھا بموجب القوانین  بالضریبة الجاریة

                                                             
iل في قائمة المركز  المالي و قاعدتھ الضریبیة . ) الفروق المؤقتة : تمثل الفرق الناتج بین مبلغ األصل أو االلتزام الُمرحَّ
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، أّما إذا كان المبلغ یزید عن المستحق فیتم االعتراف 

  بھ كأصل .

ل في كشف المحلیة الضریبیة  بوصفھا مصروف یُحمَّ

  . الدخل

أّن ھناك تباین واضح بین القاعدة و المعیار في عدم تناول موضوعات عّدة تتمثل بالضریبة المؤجلة و  تبیّن مّما سبق

ً عن توسع المعیار في بیان و معالجة كل موضوع .   ما ینتج عنھا من أصول و التزامات ضریبیة مؤجلة ، فضال

١١  IAS16  مناظرة للمعيار محليةال توجد قاعدة   ---     والمعدات  المصانع  والممتلكات  
١٢  IAS17  مناظرة للمعيار محليةال توجد قاعدة   ---   عقود االيجار  
١٣  IAS18  مناظرة للمعيار محليةال توجد قاعدة   ---   االيرادات  
١٤  IAS19  مناظرة للمعيار محليةال توجد قاعدة   ---   منافع الموظفين  
١٥  IAS20 واإلفصاح الحكومية المنح عن المحاسبة 

  الحكومية المساعدات عن

  مناظرة للمعيار محليةال توجد قاعدة   --- 

١٦  IAS21 العملة صرف أسعار في التغيرات آثار  

  األجنبية

المحاسبة آلثار التغير بأسعار الُعملة   ٤

  االجنبية
معدَّة الكشوفات المالیة و  الوحدة االقتصادیةعلى  -١  

أم  لشركة األمأخرى سواًء ا شركاتالتي تحتوي على 

 تابعة أم زمیلة أم فرع أن تحدِّد عملتھا الوظیفیة شركة

)i. و قیاس أحداثھا بتلك العملة (  

بعرض كشوفات  للوحدة االقتصادیةیسمح المعیار  -٢

(المركز المالي ، الدخل) بأي ُعملة بما یتفق مع 

الكشوفات المالیة الموحدة ، و  IFRS10المعیار 

  المنفصلة . الكشوفات المالیة IAS27المعیار 

عرض كشوفاتھا المالیة  الوحدة االقتصادیةعلى  -٣

(المركز المالي ، كشف الدخل) بالنسبة للعملیة 

األجنبیة بسعر االقفال للبنود النقدیة ، أّما البنود غیر 

النقدیة المقاسة بالكلفة التاریخیة فتكون بسعر الصرف 

دلة الفوري للعملیة ، و أّما المحتفظ بھا بالقیمة العا

  فیكون بسعر الصرف عند قیاس تلك العملیة .

ً بالعملیة  الوحدة االقتصادیةعلى  -٤ االعتراف مبدئیا

ترجمة األحداث التي  الوحدة االقتصادیةعلى  -١

(الدینار  المحلیةتجري بالُعملة األجنبیة الى الُعملة 

  العراقي) بالسعر اآلني للحدث .

  

بعرض الكشوفات المالیة  تسمح القاعدة المحلیة ال -٢

  (الدینار العراقي) . المحلیةبغیر الُعملة 

  

  

ترجمة األصول و  الوحدة االقتصادیةعلى  -٣

االلتزامات النقدیة و غیر النقدیة لنشاط أجنبي بسعر 

االقفال ، أّما بنود الدخل فتحّول بسعر الصرف اآلني 

  لحدوث العملیة .

  

  

تسجیل العملیة األجنبیة  الوحدة االقتصادیةعلى  -٤

                                                             
i-  و یمكن تحدیدھا من خالل تأثیرھا على أسعار  الوحدة االقتصادیةالعملة الوظیفیة : تمثل الُعملة السائدة في البیئة التي تعمل بھا ،

ُحدَّد تكالیف العمالة أو إصدار أدوات الدین و حقوق الملكیة .   السلع و الخدمات أو بموجبھا ت
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  األجنبیة بسعر الصرف الفوري لعملة العرض .

عملة ذات  في حال كانت عملة الوحدة االقتصادیة -٥

اقتصاد عالي التضخم ، فعلیھا تحویل كافة مبالغ 

لملكیة و االیرادات و األصول و االلتزامات و حقوق ا

المصروفات الى عملة عرض أخرى بسعر إقفال 

  أحدث قائمة مركز مالي .   

  بالسعر الفوري لتاریخ حدوث العملیة .

  للموضوع . لم تتطرق القاعدة المحلیة -٥

  

  

أّن المعیار أكثر موضوعیة و مرونة في عملیة قیاس األحداث و ذلك من خالل اعتماده  من الجدیر باإلشارة     

ُعّبر عن حقیقة وحدة القیاس و ب التالي انتاج كشوفات مالیة یمكن الوثوق بھا بشكل أوسع ، و الُعملة الوظیفیة كونھا ت

ُِعد كشوفات  إّن ما یُحسب للمعیار في سماحھ للمنشأة بعرض كشوفاتھا بعملة أو عمالت و بذلك یمكن للمنشأة األم أن ت

ً عن القدرة على اعداد كشو ھا و التابعة و األم نفس فات مالیة منفصلة لكٍل من الشركةمالیة موحدة بُعملٍة ما فضال

ھو ما أبدتھ من مرونة في ترجمة بنود األصول و  انب آخر ما یُحسب للقاعدة المحلیةالزمیلة و الفروع ، و من ج

ً عن بنود كشف الدخل .     االلتزامات فضال

١٧  IAS23 رسملة كلف االقتراض  ٣   االقتراض  تكاليف  
تمثل تكالیف االقتراض التي تعزى لألصل  -١  

خالل استمالكھ أو انشائھ أو تأھیلھ ، و  المؤھل من

  التي یمكن تجنبھا لو لم یتم االنفاق علیھ .

 في التاریخ تبدأ عملیة رسملة كلف االقتراض -٢

 ّ مجمل  فیھ ألول مرة الوحدة االقتصادیةق الذي تحق

  الشروط اآلتیة :

 النفقات المتكبدة على األصل 

 تكالیف االقتراض المتكبدة 

 الستخدام األصل أو  األنشطة الضروریة

 بیعھ.

عن المبلغ  ) i ( عند زیادة قیمة األصل الُمرّحلة -٣

تنزیل الوحدة االقتصادیة ، على  ) ii( القابل لالسترداد

  أو شطب القیمة الُمرّحلة .

مع المعیار الدولي في مفھوم  تتفق القاعدة المحلیة -١

  تكالیف االقتراض .

  

  تبدأ عملیة رسملة كلف االقتراض في حال : -٢

  استحقاق كلف االقتراض الخاصة باستمالك

 األصل أو انشائھ أو تأھیلھ .

  بدء المراحل األولیة إلعداد األصل ألغراض

 االستخدام أو البیع .

  

  

األصل  موضوع قیمة لم تتناول القاعدة المحلیة -٣

  الُمرّحل و المبلغ القابل لالسترداد .

  

                                                             
i ( لُمرّحلة : تمثل قیمة األصل المعترف بھ في قائمة المركز المالي بعد تخفیض أي استھالك (اطفاء) و خسائر انخفاض متراكم القیمة ا

  في قیمة األصل . 
ii  المبلغ القابل لالسترداد : یمثل القیمة العادلة لألصل بعد خصم تكالیف التصرف أو قیمة استخدامھ أیھما أكبر ، و قیمة االستخدام (

  ني القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة الناتجة من االستخدام المستمر ألصل ما ، و من التخلص منھ نھایة عمره .تع
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تعلیق رسملة تكالیف  الوحدة االقتصادیةعلى  -٤

االقتراض أثناء فترة التوقفات عن التطویر النشط 

  لألصل المؤھل .

إیقاف رسملة تكالیف  الوحدة االقتصادیةعلى   -٥

االقتراض عند استكمال كافة األنشطة الضروریة 

  بشكل جوھري إلعداد األصل أو استخدامھ . 

تعلیق رسملة كلف  الوحدة االقتصادیةعلى  -٤

االقتراض أثناء فترات التوقف الطویلة إلعداد األصل 

  ألسباب طارئة.

إیقاف رسملة تكالیف  الوحدة االقتصادیةعلى  -٥

     االقتراض عند جاھزیة األصل لالستخدام أو البیع . 

ً بمستوى عاٍل بین المعیار و القاعدة في معظم بنود المقارنة ، كما ویشیر المعیار الى  الواضح أنّ من     ھناك توافقا

ضرورة ایقاف رسملة كلف االقتراض عند إتمام األنشطة الضروریة و جاھزیة األصل لالستخدام أو البیع ، و ھذا 

  ى جوھر األحداث و تغلیبھ على الشكل القانوني .ما یمثل التوجھ و اإلطار العام للمعاییر في التأكید عل

١٨  IAS26 والتقرير عن برامج منافع  المحاسبة

  التقاعد

  مناظرة للمعيار محليةال توجد قاعدة   --- 

١٩  IAS36 مناظرة للمعيار محليةال توجد قاعدة   ---     األصول قيمة انخفاض  
٢٠  IAS37 محتملةال االلتزامات ، المخصصات 

  محتملةال واألصول

  مناظرة للمعيار محليةال توجد قاعدة   --- 

٢١  IAS38 األصول غير الملموسة  ٢  األصول غير الملموسة  
ً لألصل غیر  -١   یعرض المعیار الدولي مفھوما

الملموس أنھ أصل غیر نقدي لیس لھ جوھر مادي 

ً للتحدید من خالل امكانیة فصلھ عن  الوحدة قابال

و بیعھ أو تأجیره بشكٍل منفرد أو مع أصل  االقتصادیة

ً عن نشوئھ عن تعاقد أو حقوق  ذي عالقة فضال

  قانونیة .  

ً بالكلفة . -٢   یجب قیاس األصل غیر الملموس مبدئیا

استخدام نموذج التكلفة أو  الوحدة االقتصادیةعلى  -٣

ً منھا أي  نموذج إعادة التقییم (بقیمتھ العادلة مطروحا

في عملیة القیاس  )اض في قیمة األصلأو انخفاطفاء 

المحاسبي لألصول غیر الملموسة بعد االعتراف 

  األولي .

عرض األصول  الوحدة االقتصادیةیجب على  -٤

مع المعیار الدولي في مفھوم  تتفق القاعدة المحلیة -١

االصل غیر الملموس أنھ أصل غیر نقدي قابل 

  للتحدید و لیس لھ جوھر مادي .

  

  

  

ً بالكلفة . -٢   یجب قیاس األصل غیر الملموس مبدئیا

تحدد نموذج التكلفة  بموجب القاعدة المحلیة -٣

كأسلوب قیاس لألصول غیر الملموسة بعد االعتراف 

  األولي .

  

  

عرض األصول  الوحدة االقتصادیةیجب على  -٤
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غیر الملموسة و التمییز بین أنواعھا و تفصح عن 

ً أو  طریقة االطفاء فیما إذا كان العمر النافع محّددا

  غیر محّدد .

غیر الملموسة في قائمة المركز المالي بعد األصول 

الثابتة و االفصاح عن العمر المحّدد لكل أصل و 

  طریقة االطفاء .

ً من القاعدة في تحدید األصل غیر الملموس و  من    المالحظ أّن المعیار (و مجمل المعاییر الدولیة) أكثر تفصیال

تحدد نموذج التكلفة (الذي یَُعّد  ، كما و نجد أّن القاعدة المحلیة كانیة بیعھ أو تأجیره بشكٍل منفصل أو مع اصل آخرام

) كأسلوب قیاس ما بعد االعتراف األولي ، في مقابل ذلك المحلیةمن أھم األسس الفكریة المحاسبیة السائدة في البیئة 

  موذج إعادة التقییم المستند على القیمة العادلة في قیاس األصول .یستخدم المعیار إضافة لنموذج التكلفة ن

٢٢  IAS39 مناظرة للمعيار محليةال توجد قاعدة   ---   األدوات المالية : االعتراف و القياس  
٢٣  IAS40 محاسبة االستثمارات  ١٤  العقارات االستثمارية  

یتناول المعیار المحاسبة عن االستثمارات العقاریة  -١  

  فقط .

  

  

  

ّھا أراٍض و  -٢ ف المعیار العقارات االستثماریة أن یعرِّ

مباٍن أو جزء منھما أو كلیھما ، محتفظ بھا من قبل 

یجاریة أو مستأجر بقصد الحصول على ایرادات إال

  زیادة قیمتھا الرأسمالیة .

ً  الوحدة االقتصادیةعلى  -٣ االعتراف مبدئیا

عندما  طویل األجل بالعقارات االستثماریة كأصل

یتوقع تحقیق تدفق نقدي منھا و قیاس كلفتھا بموثوقیة 

.  

تتألف تكالیف االستثمارات العقاریة من سعر  -٤

ً لھا المصاریف الممكن نسبھا لألصل .   الشراء مضافا

  

اختیار أّما نموذج القیمة  الوحدة االقتصادیةعلى  -٥

العادلة أو نموذج التكلفة كسیاسة محاسبیة لجمیع 

  العقارات االستثماریة .

م القاعدة المحلیة -١ االستثمار على نوعین :  تقسِّ

(استثمار في األسھم أو السندات  استثمارات متداولة

أو ایداع نقدیة في البنك في حساب التوفیر و حساب 

ارات طویلة و وضع االستثمار في استثم و االیداع)

  ضمن االستثمارات طویلة األجل . العقارات

ّل العقارات االستثماریة أراٍض أو مباٍن غیر  -٢ تمث

في عملیاتھا  الوحدة االقتصادیةمستخدمة من قبل 

، بقصد الحصول على ایراد من خالل األساسیة 

  .تأجیرھا أو حیازتھا على أمل زیادة قیمتھا 

عرض االستثمارات حدة االقتصادیة الوعلى  -٣

قصیرة األجل ضمن األصول المتداولة ، أّما 

  االستثمارات طویلة األجل ضمن األصول الثابتة .

  

٤-  ً تتألف تكالیف االستثمار من سعر الشراء مضافا

لھا كل المصاریف المتعلقة بھا من عمولة و 

  مصاریف للتسجیل .

الستثمار معین  الوحدة االقتصادیةفي حال امتالك  -٥

من خالل إصدار أسھم أو سندات فإن كلفة االستثمار 

تتمثل بالقیمة العادلة و لیس القیمة االسمیة لألوراق 
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  المالیة .   

محاسبة مجمل االستثمارات بینما المعیار تطرق الى  من الواضح أّن القاعدة أشمل من حیث النطاق إذ تناولت   

ً ، و من جانب آخر حّدد المعیار شرطین لالعتراف األولي بالعقارات االستثماریة تتمثل  االستثمارات العقاریة حصرا

ً عن ذلك حصرت القاعدة استخدام القیمة العادلة  في بإمكانیة قیاسھا بموثوقیة و تحقیق تدفق نقدي مستقبلي ، فضال

قیاس كلفة االستثمار عند اصدار أسھم أو سندات و في مقابل ذلك أطلق المعیار استخدامھا بشكل عام ، لذا نجد 

  المعیار یؤسس الى كشوفات مالیة یمكن االعتماد علیھا من خالل توفیر معلومات مالمسة لحقیقة األحداث .  

٢٤  IAS41 المحاسبة في النشاط الزراعي  ١١  الزراعة  
ً باألصل  الوحدة االقتصادیةعلى  -١   االعتراف مبدئیا

ً عن فترة اعداد الكشوفات المالیة  البیولوجي فضال

  . بقیمتھ العادلة

  

  

  

  

  

االعتراف و االفصاح  الوحدة االقتصادیةعلى  -٢

بالربح أو الخسارة الناتجة عن االعتراف باألصل 

  البیولوجي بقیمتھ العادلة بعد طرح تكالیف بیعھ .

االفصاح عن  الوحدة االقتصادیةیجب على  -٣

االستراتیجیة المتبعة من قبلھا في إدارة المخاطر 

  المتعلقة بالنشاط الزراعي .

  لم یتطرق المعیار الدولي الى ھذا التصنیف . -٤

َّف األصول البیولوجیة الى حیوانات و نباتات  -١ تصن

، فالثروة الحیوانیة المقتناة ألغراض االنتاج تعد 

 ُ ً ثابتة ، و المقتناة ألغراض البیع ت خزون ، معد أصوال

ُِشر  أّما النباتات فتصنف على الزراعة الحقلیة إذ لم ت

القاعدة المحاسبیة بوضوح للمعالجة المحاسبیة 

الخاصة بھا و المزروعات المعمرة تعد من االصول 

  . الثابتة

  

االفصاح عن  الوحدة االقتصادیةیجب على  -٢

تجة في قیم األصول الحیة بین أول المدة التغیرات النا

  و آخرھا .

  ال تتناول القاعدة استراتیجیة ادارة المخاطر .  -٣

  

  

المتحققة من األصول  المبیعات مبالغاالفصاح عن  -٤

ّھا ایرادالحیة الُمَعدَّة ألغراض البیع  نشاط تجاري ،  أن

ھا الُمَعدَّة لإلنتاج فأنأّما المبالغ المتحققة من األصول 

  .      ایراد رأسمالي

ُِشر بوضوح الى أسلوب القیاس المعتمد كما في المعیار الذي اعتمد القیمة العادلة  من المالحظ أنّ     القاعدة لم ت

و المعاییر الدولیة) و بالتالي ینتج عنھا أرباح أو خسائر بین أول  الفكریة القائمة علیھا المحاسبة (بوصفھا أحد األسس

، و من جانب آخر أّكد المعیار على ضرورة  المحلیة المدة و آخرھا ضرورة االعتراف بھا الذي اغفلتھا القاعدة
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ثرة على االفصاح عن المخاطر و طبیعتھا و أثرھا على بنود كشف الدخل منھا حدوث الفیضانات أو األوبئة المؤ

  األنشطة الزراعیة . 

٢٥  IFRS2 مناظرة للمعيار محليةال توجد قاعدة   ---                   األسهم أساس الدفع على  
٢٦  IFRS6 مناظرة للمعيار محليةال توجد قاعدة   ---   المعدنیة و تقییم الموارد استكشاف  
٢٧  IFRS9 مناظرة للمعيار محليةال توجد قاعدة   ---   المالیة األدوات  
٢٨  IFRS13 مناظرة للمعيار محليةال توجد قاعدة   ---   القياس بالقيمة العادلة  
  األرباح و الخسائر الرأسمالية  ١٢  قاعدةلل معيار دولي مناظروجد يال   ---   ٢٩

  

 المحاسبي مجموعة المعايير ذات صلة باإلفصاح -٣
رقم   ت

  المعيار
رقم   المعيار الدولي عنوان

  القاعدة
  القاعدة المحلية عنوان

٣٠  IAS7 كشف التدفق النقدي  ٧  النقدية التدفقات كشف  
في  المحلیةدة اعیتفق المعیار الدولي مع الق -١  

تعریفات النقد و النقد المكافيء (المعادل) و األنشطة 

  التشغیلیة و االستثماریة و التمویلیة . 

ِّف المعیار الدولي حساب السحب على  -٢ یُصن

المكشوف القابل للتسدید عند الطلب علیھ كجزء من 

  النقد أو النقد المعادل .  

بأوراق مالیة أو  الوحدة االقتصادیةقد تحتفظ  -٣

قروض للمتاجرة بھا ، فإّن التدفقات الناشئة من بیعھا 

  أو شرائھا تصنف أنھا أنشطة تشغیلیة .

  

في كیفیة  دة المحلیةاعالمعیار الدولي مع القیتفق  -٤

عرض التدفقات النقدیة الناتجة من األنشطة التشغیلیة 

(بواسطة الطریقة المباشرة أو غیر المباشرة) ، أّما 

األنشطة االستثماریة و التمویلیة و ذلك بفصل و 

تصنیف الفئات الرئیسة للمقبوضات و المدفوعات 

  .  النقدیة الناتجة عن كل منھا

مع المعیار الدولي في  تتفق القاعدة المحلیة -١

تعریفات النقد و النقد المكافيء (المعادل) و األنشطة 

  مویلیة . التشغیلیة و االستثماریة و الت

مع المعیار الدولي في وصف  تتفق القاعدة المحلیة -٢

حساب السحب على المكشوف أحد بنود النقد أو النقد 

  المكافيء دون غیره من القروض . 

مع المعیار الدولي عند اقتناء  تتفق القاعدة المحلیة -٣

لبعض السندات أو القروض  الوحدة االقتصادیة

للمتاجرة بھا ، فتصنف كنشاط تشغیلي طالما ترتبط 

  الرئیس . الوحدة االقتصادیةبنشاط 

مع المعیار الدولي في تبویب  تتفق القاعدة المحلیة -٤

و عرض التدفقات النقدیة الناتجة عن األنشطة 

  التشغیلیة و االستثماریة و التمویلیة .
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عرض التدفقات الناتجة  الوحدة االقتصادیةعلى  -٥

بالعملة  و ذلك عملیات بالعملة األجنبیةالعن 

  المستخدمة في عرض الكشوفات المالیة .  

عرض التدفقات الناتجة  صادیةالوحدة االقتعلى  -٥

عملیات بعملة أجنبیة بصورة مستقلة بعد تحویلھا العن 

  الى الدینار العراقي في تاریخ حدوث التدفق النقدي .

ً بین القاعدة و المعیار في أغلب بنود المقارنة من ناحیة مفھوم النقد و النقد  أنّ  تبیّن مّما سبق    ً كبیرا ھناك اتفاقا

و أسلوب عرض التدفقات النقدیة بمختلف أنواعھا ، كما یتضح أّن المعیار أكثر مرونة من القاعدة في مجال  المكافيء

د ُعملة معینة بل جعلتھا من شأن  الوحدة عرض التدفقات النقدیة الناتجة عن أحداث بعملة أجنبیة ، إذ لم تحدِّ

، و ھذا ما یُحسب IAS ٢١صرف العملة االجنبیة  و كما أشرنا لھا في معیار آثار التغیر في أسعار االقتصادیة

  للمعاییر الدولیة بطبیعتھا التكاملیة و غیر المتناقضة .

٣١  IAS10 االحتماالت الطارئة و األحداث الالحقة   ٩  بعد فترة إعداد التقارير األحداث
  لتاريخ الميزانية العمومية

  
یتناول المعیار الدولي األحداث الالحقة بعد فترة  -١  

لكشوفاتھا المالیة و تاریخ  الوحدة االقتصادیةإعداد 

  المصادقة علیھا . 

في مفھوم  لمعیار الدولي مع القاعدة المحلیةیتفق ا -٢

األحداث الالحقة و تصنیفھا على نوعین : األولى 

تمثل أحداث ذات صلة باألوضاع القائمة قبل إعداد 

الكشوفات المالیة یجب تعدیلھا ، أّما الثانیة تمثل 

أحداث لم تكن قائمة قبل فترة إعداد الكشوفات المالیة 

  مّما یتطلب االفصاح عنھا .

ى المكاسب و الخسائر لم یتطرق المعیار الدولي ال -٣

  الطارئة .

  

  

  

  

  

إذا كان الحدث بعد إعداد الكشوفات على درجة  -٤

عالیة من األھمیة و أّن عدم االفصاح عنھ سیؤدي الى 

بعد إعداد قائمة األحداث الالحقة تتناول القاعدة  -١

ً عن المركز المالي و تاری خ المصادقة علیھا فضال

  خالل ھذه الفترة .االحتماالت الطارئة 

مع المعیار الدولي في مفھوم  تتفق القاعدة المحلیة -٢

األحداث الالحقة و تصنیفھا على نوعین : االول 

  یتطلب تعدیل بنود و اآلخر الى افصاح فقط .

   

  

  

عدم تسجیل المكاسب  الوحدة االقتصادیةعلى  -٣

ً لمبدا الحیطة و الطارئة كم ستحقات في كشوفاتھا وفقا

الحذر ، ألن االعتراف باإلیراد یعني تحققھ و بذلك ال 

یُعّد من االحتماالت الطارئة ، أّما الخسائر فتسجل 

أعباًء في كشف الدخل شرط القدرة على تقدیر 

ً عن ذلك أّن االحداث المقبلة ستؤدي  الخسارة فضال

  ي االلتزامات . الى نقص في األصول أو زیادة ف

مع المعیار الدولي في  تتفق القاعدة المحلیة -٤

االفصاح عن طبیعة الحدث و تقدیر تأثیره المالي 
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٩٢ 
 

عدم قدرة المستخدمین للمعلومات من إجراء تقییمات 

 الوحدة االقتصادیةمناسبة ، فإّن ذلك یُوجب على 

  االفصاح عن طبیعة الحدث و تقدیر تأثیره المالي .

تغییر األساس المحاسبي  الوحدة االقتصادیةعلى  -٥

عند حصول أحداث بعد فترة إعداد الكشوفات تشیر 

  الى أنھ من غیر المناسب تطبیق فرض االستمراریة .

  لألحداث ذات الدرجة العالیة من األھمیة .

  

  

  للموضوع بوضوح . لم تتطرق القاعدة المحلیة -٥

في تناولھا االحتماالت الطارئة التي تشیر الى احتمال حصول حدث مستقبلي (حالة عدم  تمیزت القاعدة عن المعیار  

التأكد) سیؤثر في الكشوفات المالیة و ھي محاولة لألخذ بمبدأ التحوط ، كما اتفقا على تصنیف االحداث بعد اعداد 

ّ أّن المعیار اجتھد في تفصیل الكشوفات على شكلین : أحدھما یستوجب تعدیل بنوده و اآلخر یستلزم االفصاح عن ھ إال

بالتخلي عن فرض االستمراریة عند عدم  الوحدة االقتصادیةكل نوع من ھذه االحداث ، كما تمیَّز المعیار في إلزام 

  مالءمتھ .  

٣٢  IAS24 مناظرة للمعيار محليةال توجد قاعدة   ---   العالقة ذات فاطراأل عن فصاحاتاإل  
٣٣  IAS27 مناظرة للمعيار محليةال توجد قاعدة   ---          المنفصلة  المالیة القوائم  
٣٤  IAS29 ذات االقتصاديات في المالي التقرير 

  التضخم المرتفع

  مناظرة للمعيار محليةال توجد قاعدة   --- 

٣٥  IAS33 مناظرة للمعيار محليةال توجد قاعدة   ---   م من األرباححصة الس  
٣٦  IAS34 مناظرة للمعيار محليةال توجد قاعدة   ---   المرحلیة المالیة التقاریر  
٣٧  IFRS7   مناظرة للمعيار محليةال توجد قاعدة   ---   اإلفصاحات :المالیة األدوات  
٣٨  IFRS8 مناظرة للمعيار محليةال توجد قاعدة   ---   التشغیلیة القطاعات  
٣٩  IFRS12 المنشآت في الحصص عن اإلفصاح 

  األخرى

  مناظرة للمعيار محليةال توجد قاعدة   --- 

٤٠  IFRS14 الحسابات النظامية المؤجلة  
  

  مناظرة للمعيار محليةال توجد قاعدة   --- 

٤١  IFRS15 مناظرة للمعيار محليةال توجد قاعدة   ---   اإليراد من العقود مع العمالء  
المالية للمصارف االفصاح عن الكشوفات   ١٠  قاعدةلل معيار دولي مناظروجد يال   ---   ٤٢

  و المنشآت المالية المماثلة
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٩٣ 
 

 مجموعة المعايير ذات صلة بالكشوفات المالية الموحدة -٤
رقم   ت

  المعيار
رقم   المعيار الدولي عنوان

  القاعدة
  المحليةالقاعدة  عنوان

٤٣  IAS28 الزمیلة المنشآت في االستثمارات 

  المشتركة   والمشاريع

  مناظرة للمعيار محليةال توجد قاعدة   --- 

٤٤  IFRS3  مناظرة للمعيار محليةال توجد قاعدة   ---   األعمال اندماج  
٤٥  IFRS10  مناظرة للمعيار محليةال توجد قاعدة   ---   الموحدة المالیة القوائم  

 

الدولیة  لمعاییراالقواعد المحاسبیة المحلیة و تّم عرضھ من تصنیف و مقارنة  امن خالل م     

مجموعة إعداد و عرض  معاییر دولیة تخصّ  ٧ ھناك أن تبین للمحاسبة و االبالغ المالي

مجموعة معاییر القیاس  واحدة ، و ما یخصّ  محلیة محاسبیة مالیة مقابل قاعدةالكشوفات ال

ً معیار ٢١المحاسبي یوجد  ً دولی ا فصاح ، أّما مجموعة معاییر اإل قواعد محلیة ٩یقابلھا  ا

ً معیار ١٢اسبي تم حصرھا بـ المح ً دولی ا بھذا الخصوص ، كما  محلیة محاسبیة قواعد ٣مقابل  ا

 المحاسبیة ظیر لھا في القواعدخاصة بالكشوفات المالیة الموحدة ال تملك ن دولیة معاییر ٣أن 

  . المحلیة

ً ھناك تطویر القول أنّ  مّما سبق یُمكنو       ً و تحدیث ا  الدولیة للمحاسبة في عملیة اصدار المعاییر ا

لتخصص و التكامل و االنسجام في من خالل العدد و النوع فھي تراعي ا و االبالغ المالي

بیة معدودة و محدودة في محاس مجموعة قواعد محلیة یتضح أنّ مقابل ذلك و ،  ھاموضوعات

 و لم یجري علیھا أي تحسین یلبي في العقد األخیر من القرن الماضي غلبھا تم إصدارھاأ

ً بینھا و بین متطلبات المرحلة ً وفجوة د تباینا َّ لمعاییر الدولیة للمحاسبة و االبالغ المالي ا مّما ول

 ً عرض الطرق ب لجات المستخدمةفي المعا مراجعة و تعدیل مستمرالى  بمجملھا الخاضعة دوریا

و التمثیل الحقیقي لألحداث بیئة العمل  متطلباتحسب ب لكشوفات المالیةا فيفصاح اال وقیاس الو 

 ثانوني لألحداھا على الشكل القدتأكیمن خالل  ھذا ما نفتقره في القواعد المحلیةو االقتصادیة 

ً عن طبیعتھا المتحفظة  ، سلوب قیاس معتمد في معظم الحاالتنموذج التكلفة كأھا و اعتماد فضال

التي  المحلیة و المحاسبیة رساتعلى المما تأثیر متغیرات البیئة ضغط و و ھذا بالحقیقة ناتج من

  :) أدناه  ٧(  كما موضح في الجدول سنوردھا
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٩٤ 
 

  ) الممارسات المحاسبیة المتأثرة بالمتغیرات البیئیة ٧جدول ( 

  القاعدة المحلية  المحاسبية نوع الممارسة  المتغيرات البيئية  ت
وفات   السیاسیة  ١ دة لعرض الكش ة وحی ي كعمل دینار العراق استخدام ال

دینار  ى ال ة ال ات األجنبی ة العملی ن ترجم ً ع المالیة ، فضال
 ً ا ي أیض وفات . العراق یق للكش تخدام الض س االس ا یعك مّم

  .  أكثر من الدوليالمالیة في نطاقھا المحلي 

  السادسة

س األصول غیر الملموسة دون اسلوب التكلفة لقیا استخدام  و الثقافیة السیاسیة  ٢
ة .  األخذ بنموذج اعادة التقییم الذي یعتمد على القیمة العادل

لوب اره اس ام) باعتب كل ع ة (بش ة التاریخی ق  الكلف یحق
امكانیة الرقابة و التخطیط للدولة على األنشطة االقتصادیة 

ل الرئیس  كونھا المستخدم األكبر للكشوفات المالیة و المموِّ
دة اال ادیةللوح لوب  قتص ذا االس ق ھ ن یحق ً ع ال ، فض

ن  ة م ي نابع الموضوعیة و ھي سمة بارزة للمجتمع العراق
  ) .١٥٥:٢٠٠١ارثھ الحضاري (الجلیلي،

  الثانیة

و  القانونیة  ٣
  االقتصادیة

عیر  ة تس س طریق تخدام نف دل الاس ة بالمع زون متمثل مخ
ى  ر ال وزون دون النظ ة الم ذي طبیع زون ال وھر المخ ج

بة  ة للمحاس اییر الدولی ده المع ى  ،تعتم د عل ذلك یؤك و ب فھ
االلتزام بالتنظیم القانوني دون الحقیقة االقتصادیة لألحداث 

  .بما یتفق مع طبیعة المجتمع 

  الخامسة

القانونیة و   ٤
  االقتصادیة

ة -٥تنص الفقرة  دة المحلی رة  ٦ج القاع دة -٧و الفق ج القاع
ً قبل االقتصادیة على مراع ١٠ ات المتطلبات القانونیة أوال

ات  ن المعلوم اح ع أن االفص بب  وبش ك بس اء ذل ود ج وج
ً عن الموارد الطبیعیة بوصفھا المورد الرئیس  للدولة فضال

دخل رت ا ھا المباش اط االقتص ي النش لف ا جع یم  دي مّم التنظ
 ً ً تشریعی المحاسبي ینحى منحا   . ا

  +العاشرة السادسة

و الثقافیة   ٥
  االجتماعیة

ة  استخدام مبدأ الحیطة و الحذر عند اعداد الكشوفات المالی
جاء ذلك لتجنب حاالت عدم التأكد (المخاطرة) لألحداث  و

رد  الي للف ع الح ق الواق مات تراف فھا س تقبلیة بوص المس
   العراقي .

  السادسة

الثقافیة و   ٦
  االجتماعیة

ي  اء ف ة) كأعب ة (المتوقع ائر الطارئ جیل الخس ف تس كش
ة  ب الطارئ جیل المكاس دم تس ك ع ل ذل ي مقاب دخل ، و ف ال

ذر . ة و الح دأ الحیط ً لمب ا وفاتھا وفق ي كش تحقات ف و  كمس
ق ذا یتف ع آراء  ھ د  Grayو  Hofstedeم تحواذ  عن اس

ع ى المجتم ة عل یم الذكوری ع  الق ابق م مة تتط فھ س (بوص
ي) ع العراق ر  المجتم اس أكث س قی یل أس ى تفض ؤدي ال ت

. ً   تحفظا

  التاسعة

یرات البیئة المحلیة على ھناك تأثیر واضح لمتغأعاله بأن في )  ٧ یتضح من الجدول (   

  بما ینسجم مع المعاییر الدولیة للمحاسبة و االبالغ المالي . ھاتكییفتتطلب  المحاسبیة الممارسات
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٩٥ 
 

  ثانيالمبحث ال

  حةالمقتر ليةاآل

أحد االتجاھات الحدیثة لتطویر القواعد المحاسبیة و تحقیق  محلیةالبیئة ال متغیرات یُعّد تكییف     

ُسھم في تقدیم  IAS/IFRSللمحاسبة و االبالغ المالي  التوافق مع المعاییر الدولیة التي بدورھا ت

 تساعدتویین الدولي و المحلي أكثر مالئمة على المس الوحدة االقتصادیةعن  معلومات محاسبیة

  االستثمارات األجنبیة . في استقطاب رؤوس األموال و

ّھ عملیة مستمرة من التفاعل و االنسجام و االنفتاح ب محلیةالبیئة ال متغیرات تكییفبقصد یُ و       أن

سواًء الداخلیة أم الخارجیة متمثلة المحیطة و البیئة  الوحدات االقتصادیةبین األفراد أو 

التعلیمیة و التكنولوجیة و الثقافیة و االجتماعیة بالمتغیرات (االقتصادیة و السیاسیة و القانونیة و 

ً معینة ، بغیة االنتقال الى حالة أفضل من القواعد ُماِرس ضغوطا و  و الدینیة) التي تفُرض او ت

و  ،المستخدمین  فئات عّدة منالى  یصالھالممارسات المحاسبیة و تحسین ال الحاكمة المعاییر

:  ٢٠١٥(ابراھیم ،  -من خالل اآلتي : محلیةبیئة الالت متغیرایمكن قیاس درجة و قدرة تكییف 

٢٨(  

  على مواجھة المخاطر الناشئة من البیئة المحیطة وتجنبھا . الوحدة االقتصادیةقدرة  -١

مالئمة قابلة للمقارنة و ذات  الیةكشوفات م و توصیل على إنتاج الوحدة االقتصادیةقدرة  -٢

 تمثیل صادق لألحداث االقتصادیة .

على استثمار الفرص الحالیة و المستقبلیة التي تقدمھا البیئة  الوحدة االقتصادیةقدرة  -٣

 المحیطة .    

الدولي علیھ یمكن عرض اآللیة المقترحة لتكییف البیئة المحلیة و تحقیق التوافق المحاسبي  و    

  من خالل اآلتي : 

  أھداف اآللیة المقترحة  ١-٢-٣

  أسالیب التعامل لتحقیق أھداف اآللیة المقترحة ٢-٢-٣

  المباديء األساسیة لآللیة المقترحة ٣-٢-٣

  مقومات اآللیة المقترحة ٤-٢-٣
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٩٦ 
 

 ةالمقترح ليةاآل أهداف ١-٢-٣

ة لتوفیر مستوى عاٍل محلیالبیئة ال متغیرات ھو تكییف لیة المقترحةمن اآلإّن الھدف األساس    

افق المحاسبي البیئة الدولیة یستند على أسس علمیة و بالتالي تحقیق التو متغیرات من االنسجام مع

،  للمحاسبة و االبالغ المالي و المعاییر الدولیة (الحالیة و المرتقبة) محلیةال المحاسبیة بین القواعد

   - الذي ینبثق منھ أھداف فرعیة تتمثل باآلتي :

التي تعیق عملیة التوافق و ایجاد  محلیةالضعف و الخلل في البیئة ال تأشیر مناطق -١

  المعالجات الالزمة .

تطبیع و إصالح الواقع االقتصادي و السیاسي و القانوني الوطني بما یتالءم مع  -٢

 مستجدات البیئة الداخلیة المحلیة و البیئة الخارجیة الدولیة . 

تطویر النظام التعلیمي المحاسبي القائم باالعتماد على النظام التعلیمي الدولي و االنسجام  -٣

معھ الذي اقرتھ المؤسسات المھتمة ذات العالقة متمثلة بمجلس المعاییر الدولي للتعلیم 

ً عن تشجیع و دعم الدراسات و األبحاث ذات العالقة بعملیة  IAESBالمحاسبي  ، فضال

 التوافق .

ً  الیةاعلیة و كفاءة الكشوفات المدة فزیا -٤ المنشورة و االرتقاء بواقع مھنة المحاسبة فضال

 عن واقع المحاسبین .

بناء قدرات المحاسبین و تطویرھا للعمل و االستجابة لحاجة السوق المحلیة و الدولیة  -٥

ً عن األسواق المالیة .  فضال

و االرتقاء بالمعلومة التي  محلیةاللتطویر القواعد المحاسبیة تحدید اآللیات المناسبة   -٦

ل تنتجھا الكشوفات المالیة و إیصالھا الى جمیع األطراف المستفیدة  منھا التي تشكِّ

 قراراتھم . صناعةاألساس في 

الدفع نحو تنمیة الثقافة المحاسبیة و الشروع بحمالت توعیة لدى األفراد (المجتمع) و  -٧

في بیان وضعھا المالي  الوحدة االقتصادیةحول دور المحاسب المحوري في  المؤسسات

ً عن مشاركتھ لإلدارة في التخطیط و قرارات التوسع في أنشطة  و نتائج أعمالھا فضال

 و إعداد دراسات الجدوى . الوحدة االقتصادیة
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  -تتمثل باآلتي :و   لية المقترحةتحقيق أهداف اآلالتعامل ل أساليب ٢-٢-٣

ة و أھمھا قانون الشركات و محلیلنظم المحاسبیة و الرقابیة التعدیل القوانین و إصالح ا -١

قانون المصارف و نظام ممارسة مھنة مراقبة وتدقیق الحسابات بما یُسھم في خلق بیئة 

 قادرة لالستجابة لمتطلبات العولمة .

أو  من خالل اصالح المجلس تفعیل دور مجلس المعاییر المحاسبیة و الرقابیة العراقي -٢

لالضطالع بمھامھ ،  و المحلي لس جدید ذي إطالع و درایة بالمحیط الدوليتأسیس مج

من خالل اختیار أشخاص وفق شروط و مؤھالت الكفاءة و االستقاللیة و من ذوي 

 الخبرة العلمیة و المھنیة بالعمل المحاسبي .

عن  العمل على تحدیث مفردات التعلیم المحاسبي و التأكید على الجوانب التطبیقیة فضالً  -٣

و منظمات األعمال و تقنیات  وضوعات المحاسبة و المعاییر الدولیة و العولمةم

 الحاسوب .

 إقامة دورات تدریبیة للمحاسبین و المدققین حول المعاییر الدولیة للمحاسبة و تطبیقاتھا . -٤

النظم المعلوماتیة من خالل استخدام  تشجیع العمل على استخدام التقنیات الحدیثة و أتمتة -٥

 النظم المحاسبیة االلكترونیة .

 الوحدات االقتصادیةتفعیل دور القطاع الخاص في التنمیة االقتصادیة من خالل تأسیس  -٦

 على أسس تجاریة قائمة على روح المنافسة  .

ئمین علیھا إقامة و تنظیم دورات و مؤتمرات تعریفیة و تثقیفیة حول مھنة المحاسبة و القا -٧

ً عن المعاییر الدولیة للمحاسبة ، و بیان دورھم و  من محاسبین و مدققین و غیرھم فضال

 امكاناتھم في تحقیق التنمیة االقتصادیة .

  

  ةالمقترح ليةالرئيسة لآل المباديء ٣-٢-٣

عاتھا للجوانب الرئیسة و العامة الواجب مرا لیة المقترحةالشمولیة : تعني تناول اآل -١

و و القانونیة  ة مع الدولیة من جوانبھا االقتصادیة و السیاسیةمحلیتكییف البیئة ال لعملیة

  التعلیمیة و التكنولوجیة و الثقافیة و الدینیة .

و الممارسات المحاسبیة  محلیةال المحاسبیة ن جوانب الخلل في القواعدالتخفیف و الحد م -٢

كأساس في تطویر ھذه  و االبالغ المالي من خالل اعتماد المعاییر الدولیة للمحاسبة

ً عن المھنة القواعد و الممارسات  بما یحقق االنتقال لألفضل . فضال



  و االبالغ المالي و اآللية المقترحة .......... تكييف متغيرات البيئة المحلية باتجاه التوافق مع المعايير الدولية للمحاسبةالفصل الثالث 
 

٩٨ 
 

  تتمثل باآلتي : ةالمقترح ليةمقومات اآل ٤-٢-٣

  المتغيرات االقتصادية أوًال :

ل إّن االنتقال الى نظام اقتصاد السوق االجتماعي الذي یعتمد على القطاع  -١ الخاص مع تدخُّ

لضمان منافسة آمنة و غیر  تتمیز بالشدة و المرونة الكافیة تشریعاتالدولة في وضع 

ً للدول النامیة  ً بل ضرورة و خصوصا احتكاریة وحفظ العدالة االجتماعیة ، لم یَُعد خیارا

ي ذال و منھا العراق ، فھو من البلدان أحادیة المورد ذات االقتصاد الریعي و االستھالكي

) الذي یبلغ الخام یعتمد على مبیعات الموارد الطبیعیة (النفط یكاد یستورد كل شيء و

، فالضرورة تدعو الى تفعیل ت الدولة لتغطیة نفقاتھا العامة % من واردا٩٥حوالي 

ل البلد من استھالكي الى انتاجي من خالل تأھیل و دعم مختلف اجراءات و حلول تحوِّ 

ً عن خفض نفقات و رواتب الدرجات  و السیاحیة زراعیةالقطاعات الصناعیة و ال فضال

ً الخاصة في الدولة   .و رفع الدعم عن المشروعات الغیر ُمجدیة اقتصادیا

ذات الجودة العالیة  IAS/IFRSاعتماد (النظام المحاسبي العالمي) معاییر المحاسبة  إنّ  -٢

ً للبلدان في طور التحول االقتصادي ً سریعا  لتطویر نظامھ و منھا العراق بوصفھا حال

ً یُتّخذ لتطویر مھنة المحاسبة ً أساسا ً عن االصالح  المحاسبي و َعدِّھا مرجعا فضال

ً أّما استجابة لتحدیات و فرص معینة أو للتكیف مع واقع  االقتصادي الذي یكون عادة

زالة تتخذھا الدولة أو مؤسساتھا االقتصادیة إلو تدابیر جدید بوصفھ مجموعة اجراءات 

 التشوه في األداء االقتصادي و زیادة معدل النمو بتغییر بنیتھ األحادیة الى متعددة

یسمح بإزالة الحواجز المحاسبیة بین البلدان و فھو  ، و التوظیف األمثل لھا الموارد

بالتالي توفیر معلومات و تقاریر مالیة مفھومة و أكثر مصداقیة و قابلة للمقارنة تلبّي 

ّك و مقرضین و متطلبات  مختلف المستخدمین المحلیین و الدولیِّین من مستثمرین و ُمال

ّر أرضیة خصبة الستقطاب  اإلدارة و الجھات الحكومیة و الضریبیة ، و بالتالي یوف

ِّف عنھا أعباًء كثیرة  ُعد بمثابة مورد آخر للدولة یخف المستثمرین و رؤوس األموال التي ت

ً عن تشغیل األیدي العاملة و خفض مستوى البطالة في تمویل و تنمیة قطاعات عدّ  ة فضال

 و كذلك كسب و تبادل الخبرات بین البلدان .

لدوره الھام و الحیوي في النشاط  إصالح القطاع المصرفي العراقي تتطلب الحاجة -٣

توزیعھا وفق خطط من خالل بناء نظام مالي قادر على حشد األموال و إعادة  االقتصادي

ً عن ادة النظر بالنظام المحاسبي للمصارف و شركات التأمینمدروسة و إع تطبیق  فضال
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ُ  IAS/IFRS المعاییر الدولیة للمحاسبة ً لإلبالغ الماليكونھا ت إنتاج  في سبیل عد مدخال

كشوفات على غرار الكشوفات المالیة للمصارف العالمیة موثوقة قابلة للمقارنة تساعد 

في تقییم مركزه المالي و طبیعة أعمالھ بین مختلف المستخدمین ، قائمة على قیاسات 

تحمل درجة من الشفافیة و التوسع في اإلفصاح داعمة لتطبیق محاسبة القیمة العادلة 

ً الى الحقی نھ من  قة االقتصادیةمستندة األسواق المالیة االقلیمیة  ولوجللحدث و بالتالي تمكِّ

لمختلف  باالستثمار و تشجیع االنتاجیة و الدولیة و إغراء رؤوس األموال األجنبیة

 . القطاعات

َّیھا  أھمیة -٤ و توحید  كأساس في تطویر القواعد IAS/IFRSاعتماد المعاییر المحاسبیة بشق

ُ  محلیةالالنظم المحاسبیة  سھم في استقطاب المستثمرین و رؤوس األموال الى كونھا ت

الداخل الوطني من خالل تنشیط سوق العراق لألوراق المالیة و بالتالي رفع شأن المھنة 

ً عن ضبط و  العلمیة و العملیة رفع قدرات المحاسب تحفِّز باتجاهالذي بدورھا  فضال

، فھي بالضرورة تؤدي  الوحدات االقتصادیةین مختلف تحسین آلیات الرقابة و التدقیق ب

تلبي حاجة بما یحقق ممارسات محاسبیة  مستمرة في تحدیث القواعد المحلیة عملیةالى 

  مختلف مستخدمي المعلومات .

ِّل اندماج إّن اإلطار الدولي العام  -٥ یسیر نحو تشكیل تكتالت اقتصادیة ضخمة ، إذ یمث

ً عن تطویر أد ائھا أحد ھذه األشكال أو األسالیب المستخدمة في إیجاد المصارف فضال

یؤدي اندماج المصارف الى توفیر رؤوس أموال ضخمة  ، إذمثل ھذه التكتالت العمالقة 

تكون أكثر قدرة على تحّمل المخاطر الناتجة عن الودائع و القروض و كذلك تحقیق تأثیر 

توى المحلي و الدولي و أكبر و حصة سوقیة أفضل في السوق المصرفي على المس

ً عن قدرة الكیان المصرفي  تقلیص التكالیف االداریة و اعادة التنظیم االداري فضال

الجدید بتقدیم مختلف الخدمات المصرفیة سواًء التقلیدیة منھا مثل منح القروض و قبول 

الودائع و اصدار خطابات الضمان أم الخدمات غیر التقلیدیة و التنمویة مثل تمویل 

لمشروعات االستثماریة و إدارة االكتتاب في الشركات و التأجیر التمویلي و إعداد ا

فاالندماج یمثل أداة تواصل تفرضھا الحاجة و الضرورة للتكیف مع دراسات الجدوى، 

 العراقي المسؤولة عن القطاع المصرفي تطلب من الجھات المعنیةتمّما متطلبات العولمة 

سواًء الحكومي أو  اع المصرفيمن خالل إعادة ھیكلة القط االتجاهالدفع و التعامل بھذا 

المصارف و باألخص الصغیرة منھا لضمان وجودھا و في دمج و تحالف  الخاص
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ً عن  توسیع قاعدة الملكیة لتحمل اإلدارة مسؤولیتھا أمام أكبر عدد من استمرارھا فضال

 . كفوء لرقابة المصارفالمساھمین و تفعیل دور البنك المركزي في تطبیق نظام 

  المتغيرات السياسية ثانيًا :

ضرورة خلق بیئة عمل مستقرة من خالل االرتقاء بالممارسة السیاسیة و تغلیب المصالح  -١

العامة على الخاصة و الفئویة الضیقة ، التي بدورھا ستنعكس باإلیجاب على الجانب 

ً عن الجوانب األخرى . و من المعروف أّن رأس المال جبان فھو  االقتصادي فضال

ً ما یبحث  للعمل فیھا تحظى باالستقراربیئة آمنة یبحث على الدوام عن  ، فعادة

مستقرة لنقل رؤوس أموالھم ھذا من جانب ، و من جانب البیئة تلك الالمستثمرون عن 

في خلق العدید  باختالف أوجھھ سواًء الداخلي أم الخارجي آخر یُساھم النزاع السیاسي

ُرص لألشخاص و المجموعات االنتھازیة للفساد و التدخل  لحساب مصالحھم دون من الف

الشعب و مستقبلھ و وضع الشيء في غیر موقعھ بما یسمح ارباك الواقع بمختلف 

ً ما یصاحبھ  ً عن ذلك أّن القمع السیاسي عادة تفاصیلھ و عدم االستقرار للبلدان ، فضال

ً عن ھجرة العقول المجتمعأفراد تضییق لحریات  ھذا بدوره  و الفكر االبداعي لھم فضال

ر مھنة المحاسبة و بالتالي تصبح عملیة إصدار المعاییر ذات طابع سلطوي طوُّ یُقیّد ت

و بالتالي ال یحقق األداء األفضل لوظیفة  (أفراد السلطة) لتحقیق مصالح فئة معینة

 المحاسبة تجاه األنشطة االقتصادیة .

منظمة  االنضمام للمنظمات الدولیة و أھمھا الدولة العراقیة بمؤسساتھا المعنیة تشجیع -٢

یُعّد تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة و التوافق المحاسبي  الذي WTOالتجارة العالمیة 

 ً ً غیر مباشٍر لالنضمام إلیھا بوصف المحاسبة خدمة مھنیة وترتبط تنظیمیا الدولي شرطا

ً   GATSبالمعاھدة العامة لتجارة الخدمات التي وھي تعود لمنظمة التجارة العالمیة أیضا

فرضت على الدول النامیة بضرورة قیام منظماتھا المھنیة بتطویر أدائھا المھني و 

سبان المتغیرات البیئیة الخاصة بالدولة و تأخذ بالحُ  وطنیةوضع معاییر محاسبیة 

بما ال یتعارض مع ھذه  و االبالغ المالي لمحاسبةلالدولیة معاییر الالتشجیع نحو تطبیق 

تھا المتغیرات لمواجھة ت َ حدیات االقتصاد العالمي الجدید و حتى ال تفقد المھنة ِصل

مستوى عاٍل من التنسیق و الوضوح  -منظمة التجارة العالمیة  -، فھي توفر أي  بالواقع

في آلیات التعامل بین الدول المنضویة تحتھا من ُمصدِّرین و ُمستوِردین للسلع و 

 . الخدمات
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 المتغيرات القانونية ثالثًا :

ُم القانونیة للبلدان ھما نظام القانون المكتوب و نظام  -١ ُظ بصورة عامة ھناك اتجاھان في الن

ً لنظام القانون المكتوب یشمل التشریع على بنود و أحكام تفصیلیة  القانون العام ، و طبقا

دقیقة یتم تطبیقھا في حاالت مختلفة أّما التشریعات بحسب القانون العام فتكون بنودھا 

ً و تقوم السلطات القضائیة متمثلة بالمحاكم تفسیرھا محددة  ً عاما ً و إطارا تتناول أحكاما

بالنسبة لألمور المختلفة ، و من الطبیعي أن یمتد تأثیر النظام القانوني على طبیعة و 

تنظیم القواعد و الممارسات المحاسبیة ، و یُعّد العراق من البلدان التي تتبنى نظام 

وما یُؤاخذ على ھذا المدخل في التنظیم أّن قواعده جامدة و صعبة  ، القانون المكتوب

ّ من خالل تعدیل القانون  الترویض للتكیُّف مع مستجدات الواقع الداخلي و الخارجي إال

ً في البلدان التي تتمتع  نفسھ الذي قد یصطدم مع توّجھ اإلرادة السیاسیة و خصوصا

ً عن ذلك  مراعاتھا للمتطلبات القانونیة قبل المضمون بالحریة و التعدد السیاسي فضال

االقتصادي للمعاملة أو الحدث االقتصادي ھذا ما تؤكده القاعدة المحاسبیة العراقیة 

 بشان أوالً   القانونیة المتطلبات ج التي تنص على " مراعاة – ٥السادسة في فقرتھا 

 االقتصادي المضمون عن غض النظر ھذا یعني أن دون ، المعلومات عن اإلفصاح

المضمون "  ذلك عن القانوني مختلًفا الشكل كان وأن حتى والمعامالت واألحداث للوقائع

 المتطلبات مراعاة ج التي تنص على " إن – ٧و القاعدة المحاسبیة العاشرة في الفقرة 

 االقتصادیة عن اآلثار اإلفصاح دون یُحول ال ، عن المعلومات بشأن اإلفصاح القانونیة

واألحداث " ، و في ظل توجھ البلد نحو اقتصاد السوق و ضرورة إشراك القطاع  للوقائع

الخاص في التنمیة االقتصادیة وفق ضوابط دقیقة و لالستجابة السریعة لمتطلبات السوق 

و بیئة األعمال فإن اعتماد نظام القانون العام یُعّد أكثر مالئمة في تنظیم المھنة و 

یعات بصورة مباديء عامة و تكلیف جھة مھنیة داخل تطویرھا من خالل اعداد تشر

الدولة تتألف من مختصین في القطاع العام و الخاص بإعداد معاییر محاسبیة بما تخدم 

مصالح جمیع المستخدمین مناسبة للبیئة المحلیة و متوافقة مع المعاییر الدولیة . لذا فإن 

اسبیة و تنظیم المھنة لكنھ یختلف دور الدولة مھم و أساس في عملیة وضع المعاییر المح

ً على مستوى و حجم مشاركتھا في مزاولة األنشطة االقتصادیة .  اعتمادا

تحریر مھنة المحاسبة من جمود و قیود القوانین و التشریعات الصارمة التطبیق و إّن  -٢

صعبة التعدیل ، سیجلب ذلك ممارسات محاسبیة أكثر مالئمة و قدرة على التكیف مع 

ات في بیئة العمل غیر الساكنة ، من خالل تأسیس مجلس مستقل للمعاییر المستجد

 ً ِّال المحاسبیة خاضع إلشراف الدولة یتألف من المھنیین المختصین و االكادیمیین ممث
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لمختلف الفئات المستفیدة من المعلومة المحاسبیة یتولى عملیة إصدار المعاییر المحاسبیة 

، على غرار مجلس معاییر المحاسبة  ري و مستمرھا بشكٍل دوو مراجعتھا و تطویر

یضم أشخاص مّمن لدیھ خلفیة في التدقیق و اعداد الكشوفات المالیة و  IASBالدولیة 

ً عن األكادیمیین .  استخدامھا فضال

ّل  -٣ أحد مظاھر تكییف الواقع  الدولیة التفاقیات و المعاھداتتشجیع االنضمام الى ایمث

بمؤسساتھا  محلیةما یُسھم في تطویر البیئة الب االقلیمي و الدوليالداخلي للبلد مع المحیط 

 و علومھا و تقنیاتھا .

 

 المتغيرات التعليميةرابعًا : 

التابع لالتحاد الدولي  IAESBقد أعّد مجلس المعاییر الدولي للتعلیم المحاسبي ل -١

الذي یُعّد من التنظیمات الدولیة العریقة المھتمة في تعزیز المھنة منذ  IFACللمحاسبین 

م ثمان معاییر بخصوص التعلیم المحاسبي أطلق علیھا معاییر التعلیم الدولي ٢٠٠٣عام 

IES و كما یأتي : 

       )International Accounting Education Standards Board,2008:24(  

  : متطلبات القبول في برنامج تعلیم المحاسبة المھنیة. IES1ول معیار التعلیم الدولي األ  - أ

 : محتوى برامج تعلیم المحاسبة المھنیة . IES2معیار التعلیم الدولي الثاني   - ب

 : المھارات المھنیة و التعلیم العام . IES3معیار التعلیم الدولي الثالث   - ت

 سلوك المھني .: القیم و األخالق و ال IES4معیار التعلیم الدولي الرابع   - ث

 : متطلبات الخبرة العملیة . IES5معیار التعلیم الدولي الخامس   - ج

 : تقویم القدرات المھنیة و الكفاءة . IES6معیار التعلیم الدولي السادس   - ح

 :التطویر المھني المستمر(التعلم والتطویر مدى الحیاة)IES7معیار التعلیم الدولي السابع   - خ

 : متطلبات الكفاءة لمحترفي التدقیق .  IES8معیار التعلیم الدولي الثامن   - د

و تمثل ھذه المعاییر خارطة طریق و إطار عمل تسترشد بھ المؤسسات التعلیمیة بالتنسیق مع     

المؤسسات المھنیة في وضع منھاج تعلیمي لطلبة قسم المحاسبة یُسِھم في تنمیة و تعزیز قدراتھم 

و العمل في مختلف الظروف و البیئات ، و سنتناول  و بالتالي تمكینھم من المساھمة االیجابیة

بإیجاز معیار التعلیم الدولي الثاني (محتوى برامج تعلیم المحاسبة المھنیة) لتخصصھ بالمنھج 

التعلیمي و ما یشمل من مفردات و مقارنتھ مع مفردات التعلیم المحاسبي في الجامعات العراقیة ، 
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ً في ج ً أو تشابھا ملة من المفردات التعلیمیة بشكل عام (بغض النظر عّما تتناولھ فنجد ھناك تالقیا

من موضوعات) و تشتمل على المحاسبة المالیة بضمنھا المحاسبة الدولیة و المحلیة ، و 

المحاسبة االداریة ، و الرقابة ، و الضرائب ، و القانون التجاري للشركات ، و التدقیق ، و 

 مة ، و األسالیب الكمیة و االحصائیة ، و التسویق . االدارة المالیة ، و االدارة العا

ُعّد من الموضوعات المعاصرة المھمة و الجوھریة      كما وردت مفردات ضمن ھذا المعیار ت

ّھ ال یقابلھا مفردات ضمن منھج التعلیم المحاسبي في العراق تمثلت باآلتي    : )i(للمرحلة إال أن

  موضوعات االقتصاد الجزئي و االقتصاد الكلي .علم االقتصاد : معرفة و تناول   - أ

) و الوحدات االقتصادیةبیئة األعمال : تتناول موضوعات لفھم منظمات األعمال (  - ب

من الجوانب االقتصادیة و السیاسیة و القانونیة و  المؤثرةو البیئات العاملة فیھا 

 . االجتماعیة و الثقافیة

 فھم طبیعة األسواق المالیة و كیفیة عملھا .األسواق المالیة : تتناول موضوعات عن   - ت

القیم و األخالق المھنیة : تتناول موضوعات عن المسؤولیات األخالقیة و المھنیة   - ث

 للمحاسب تجاه بیئة العمل و البیئة العامة .

االدارة و صنع القرار االستراتیجي : تتناول موضوعات عن الموارد البشریة و فھم   - ج

 و التسویق . الوحدات االقتصادیةة القضایا الشخصیة و إدار

التجارة الدولیة و العولمة : تتناول موضوعات لفھم أساسیات التجارة الدولیة و طرق   - ح

 ادارة الشركات متعددة الجنسیات و عملیات التمویل .

المعرفة العامة بتكنولوجیا المعلومات و أنظمتھا : تھتم باستخدام نظم تكنولوجیا   - خ

 ب مع حل المشاكل المحاسبیة و فھم األنظمة المحاسبیة .المعلومات التي تتناس

و لتعزیز قدرة المحاسبین و االستجابة لمتطلبات المرحلة الحالیة و المستقبلیة و خلق تواصل و    

ي رؤیة متكاملة مع میدان العمل ، تدعو الضرورة الى التزام القائمین على التعلیم المحاسبي ف

ث مستجدات ساحة المعرفة و الفكر ، و لما تستوعبھ المفردات أحدالبقاء على تواصل مستمر مع 

أدناه من أھمیة و عالقة بعلم المحاسبة الحدیث یتطلب احتوائھا بمنھج التعلیم المحاسبي في 

  : الذي مازال في طوره التقلیدي العراق 

: یتضمن موضوعات تساعد الطلبة في التعرف على نظریات سلوك  االقتصاد الجزئي 

 المستھلك ، منحنى السواء ، الطلب ، العرض ، التكالیف ، االنتاج و غیرھا . 

                                                             
i) (International Accounting Education Standards Board,2008:34-37(  
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: یتضمن موضوعات تساعد الطلبة في التعرف على مفھوم و نظریات  االقتصاد الكلي 

 محلیة .الناتج القومي و النقود و المصارف و التجارة الدولیة و ال

: یتضمن موضوعات تساعد الطلبة في التعرف على مفھوم  العولمة و بيئة األعمال 

ً عن العوامل البیئیة وأثرھا على  الوحدة العولمة و أنواعھا وآثارھا على البلدان ، فضال

 . االقتصادیة

: یتضمن موضوعات تساعد الطلبة في التعرف على األسواق المالیة  األسواق المالية 

 ث مفھومھا و نشأتھا و أنواعھا و كیفیة عملھا .من حی

: یتضمن موضوعات تساعد الطلبة في التعرف على نشأة و تكنولوجيا المعلومات  

مفھوم و مباديء أنظمة تكنولوجیا المعلومات و تصمیمھا للمساعدة في حل المشاكل 

ً عن كیفیة استخدام البرامج االحصائیة في تح لیل مختلف المحاسبیة المعاصرة ، فضال

 البیانات .

: یتضمن موضوعات تساعد الطلبة في فھم  االدارة االستراتيجية و السلوك التنظيمي 

و الموارد البشریة و سلوك األفراد داخل  الوحدات االقتصادیةاتجاھات و نظریات إدارة 

  و البیئة العاملین فیھا و اتخاذ القرارات . الوحدة االقتصادیة

فالمفردات أعاله باإلضافة الى المفردات التقلیدیة ستوفر أرضیة خصبة عن المحاسبة و      

ً عن  الوحدة االقتصادیةدورھا الرئیس و عالقتھا التكاملیة مع العلوم و األنظمة األخرى في  فضال

 ً التعایش للتكیُّف و االتصال و  في خلق تصور شاملبیئة العمل ، و بالتالي یمكن أن تؤثر إیجابا

مع بیئات العمل األخرى المختلفة و المتغیرة ، و ھذا بدوره سینعكس على عملیة صناعة المعاییر 

 الذي یتماشى معالوحدة االقتصادیة  سبي من خالل تأكیدھا على احتیاج و تنظیمو التوافق المحا

  لبلد نحو اقتصاد السوق .الحالي ل توجھال

  

 المتغيرات التكنولوجيةخامسًا : 

یؤدي استخدام التكنولوجیا الى توفیر قدرات كبیرة في تحسین أداء نظم المعلومات و  -١

ً بتغذیة  منھا المحاسبیة و جعلھا أكثر دقة و مرونة و استجابة للمستجدات و أكثر نفعا

االدارة بالمعلومات الالزمة لتحسین قراراتھا من خالل تحقیقھا لعدد من المزایا بوصفھا 

صادیة النفقات من خالل خفض العاملین و االداریین و توفیر الوقت و أداة فاعلة في اقت

ً عن االستفادة منھا في خزن البیانات بأقل مساحة ممكنة و سھولة استدعائھا  الجھد فضال

و معالجتھا و اخراج التقاریر المالیة بطریقة أسھل و أسرع باستخدام األسالیب الریاضیة 
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ّ أّن النظم ا  الوحدات االقتصادیةلمحاسبیة للمعلومات المطبقة في أغلب و االحصائیة ، إال

سواء القطاع العام أم الخاص العراقي ھي نظم یدویة قائمة على مجموعة من السجالت 

و الدفاتر المحاسبیة الورقیة التي یصعب المحافظة علیھا لفترات طویلة و زیادة تكالیف 

ملیات و المعالجات مّما یفقد المعلومة الحصول علیھا و بطئھا و عدم دقتھا في انجاز الع

لخواص التوقیت المناسب و الموثوقیة . و ھذا ال یعني أّن النظم الیدویة أو الدفتریة غیر 

ً المبتدئین في استیعاب و فھم الكثیر من المفاھیم و  ن المحاسبین و خصوصا ُمكِّ جیدة بل ت

ّ أّن األفضل  المبادئ و حركة كل حساب و أین و متى سیظھر في الكشوفات المالیة إال

و قد أدى .  ھو الجمع بین النظامین االلكتروني و الیدوي  لالستفادة من مزایا كل منھما

 ً استخدام التكنولوجیا في خلق قنوات اتصال جدیدة على المستوى المحلي و الدولي فضال

 ً عن التغییر في عملیة جمع و معالجة و عرض المعلومات بوصف المحاسبة نظاما

ً یؤثر و یتأثر ب و بیئة العمل ، و بذلك تعد التكنولوجیا  الوحدة االقتصادیةمعلوماتیا

ً للتمویل و كسب االستثمارات في العراق لذا بات من الضروري تأھیل و  ً جدیدا مصدرا

تنمیة مھارات المحاسبین للعمل في بیئة تسودھا التكنولوجیا حتي یتمكن من العمل على 

المناسبة في اتخاذ  بالمعلومات الوحدة االقتصادیةالنظم و البرامج المحوسبة و تزوید 

 القرارات .

  

 

 المتغيرات الثقافية و االجتماعيةسادسًا : 

ً لدارسة و تحلیل  -١ توّصل الى أّن ھناك عالقة متبادلة قد تكون طردیة أو  Grayطبقا

عكسیة بین أبعاد القیم المحاسبیة التي حّددھا و أبعاد القیم االجتماعیة و الثقافیة لـ 

Hofstede  فیذكر أّن ارتفاع مؤشر الفردیة في المجتمعات و تحریر الفرد من ھیمنة و ،

سلطة القبیلة و أسرتھ الكبیرة و استقاللھ في اتخاذ قراره سیقابلھا تفضیل المھنیة أي 

ّي تنظیم المھنة و اعداد  ً من االلتزام بالشكل القانوني و یتم تول ممارسة الحكم المھني بدال

ة من قبل المنظمات المھنیة المختصة ، و من الجدیر بالذكر أّن البنیة المعاییر المحاسبی

المجتمعیة العراقیة ذو سمة جماعیة تعتقد بأھمیة التنظیم القانوني مع قدر مھم لروح 

ً عن ذلك أن التفاوت القلیل في السلطة یُساعد في قبول  الفردیة و تطویر الذات ، فضال

فض الفوارق الطبقیة و تحقیق المساواة بین األفراد و التنظیم المھني كونھ ینطوي على خ

الحاجة الى وجود تبریر من اصدار القوانین ، و ھذا یتفق مع طبیعة المجتمع العراقي و 

ً لنتائج  ، و في  Grayعلیھ سیكون ھناك توحید محاسبي في السیاسات و التطبیقات وفقا
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لثروات الكبیرة یمیل أفرادھا نحو أن البلدان الغنیة ذات ا Hofstedeنفس المجال یشیر 

ً لنتائج  الى دور مھني عالي في التنظیم المحاسبي و ھذا ما  Grayالفردیة مّما یقابلھا وفقا

ً على واقع بلدنا .   ینطبق تماما

٢-  ً ّب القوي لعدم التأكد فضال  (القیم الذكوریة) عن الحظ األوفر الستحواذ الذكورأّن التجن

و السلطة بوصفھا سمات ترافق واقع أفراد المجتمع العراقي  االقتصادیةالوحدة إدارة في 

ً لتوّخي الحذر بالنسبة لألحداث المستقبلیة  تؤدي الى تفضیل أسس قیاس أكثر تحفظا

ّ أّن طبیعة التحول الى نظام اقتصاد السوق سوف تفرض  ً عن التقیّد في اإلفصاح إال فضال

ً في اإلفصاح عن المعلوماتضرورة تبني سیاسات محاسبیة أكثر توس فھو أسلوب  عا

ً مع التحوالت التي یشھدھا البلد و  (نظام اقتصاد السوق) قائم على المنافسة و متماشیا

ً عن استجابة المحاسبة في سیاقھ  انفتاحھ على الشراكة و التبادل التجاري الدولي فضال

ً للقطاع الخ ً واسعا اص و األسواق المالیة و ألطراف عدیدة من المعلومات في منحھ دورا

المساھمین و المستثمرین عّما علیھ نظام االقتصاد المخطط بتأكیده االفصاح عن 

، كما أّن مؤشر  المعلومات التي تحتاجھا الدولة و مؤسساتھا ألغراض التخطیط و الرقابة

و علیھ  الوحدة االقتصادیةالجماعیة یسعى لحمایة مصالح األفراد ذات العالقة الوثیقة ب

ّجھ نحو تطبیق أسس متحفظة في قیاس األرباح و بالتالي حمایة مختلف المستخدمین  تت

  لكشوفاتھا العتمادھا على أسس أكثر موضوعیة و مصداقیة في القیاس المحاسبي .    

االنفتاح و التداخل مع الثقافات األخرى في سبیل  الىطبیعة الثقافة العراقیة تمیل ّن إ -٣

ماج و علیھ من المتوقع أن تتجھ البیئة المجتمعیة العراقیة في القریب نحو التنوع و االند

الفردیة و استقاللیة الشخصیة و التأكید على تعزیز التفكیر االبداعي و المنافسة و التمیُّز 

م مھني یفي البلد من خالل تأسیس تنظ المحاسبةمیدان  ھا علىو بالتالي ظھور تأثیر

ِج مجموعة معاییر  تحت اشراف الدولة مستقل تقوده المنظمات المختصة و التعلیمیة یُنت

و الدولیة و تلبي احتیاج  المحلیةتراعي مستجدات البیئة متسقة (قواعد) محاسبیة متكاملة 

أطراف عدیدة للمعلومة و قائمة على الحقیقة االقتصادیة للحدث و تطبیق القیمة العادلة و 

 .  و االبالغ المالي التوسع في االفصاح
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  المتغيرات الدينيةسابعًا : 

الربویّة (التي تتعارض مع أحكام الشریعة  في الحقیقة إن الترویج و الدعوة للقروض -١

تقف خلفھا جھات مالیة عالمیة ضخمة (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي)  االسالمیة)

مّما تستوجب  و الدول و غیرھا ، الوحدات االقتصادیةتؤدي الى تبعیة الُمقترِضین من 

الضرورة التنویھ على الحكومة العراقیة و مؤسساتھا المالیة في ھذا الصدد االلتفات لھذا 

ً على االقتصاد الوطني ، و  الجانب و البحث عن مصادر تمویل أخرى أقل ضررا

ً أفضل من تلك التي تلجأ لالقتراض فاألولى تنشغل  المشروعات التي تمّول ذاتیا

ألرباحھا غیر الموزعة و بالتالي خلق نظام مالي متماسك أّما الثانیة باالستثمار الرشید 

ً غیر مستقر . ً مالیا د نظاما ِّ ً من استحقاقھ مّما قد یول   تنشغل بجدولة سداد القرض خوفا

للعقیدة و الدین و ما یحملھ من  لیة للمحاسبة مع خط ال یضع أھمیةالمعاییر الدو تسیر -٢

وھذا بدوره یخلق تطبیقات و ممارسات ، أحكام تتناول الجوانب االقتصادیة و المالیة 

على فال تجد النور في الواقع العملي قد یتطلب تطویعھا لموائمة الشریعة االسالمیة و

ین طرفین یتم داة استثمار مالیة على شكل عقد بأ المشتقات المالیة بوصفھاسبیل المثال 

تسویتھ في المستقبل یُشتق من عقد أساسي ألوراق مالیة أو سلع أو غیرھا إذ ترتبط 

قیمتھا بسعر مادة العقد األساس محل التعاقد ، و ھي عقود أقرب للرھان ال یتم من 

ب علیھا انتفاع استالم فرق السعر عنھا ، و یترتّ و خاللھا تبادل البضائع بل التسویة

 . ھو أمر ال تقبلھ الشریعة االسالمیةمن دون وجھ حق وخر آطرف  طرف على

 

یمكن أن  متغیرات البیئة المحلیة أّن تكییف بیّنیت من خالل ما تّم عرضھ في ھذا المبحث    

و  على تطبیقاتھا یجني العدید من المنافع أنظمتھا ما و مؤسسات الدولة ةیُحِدث تحسینات في ھیكل

الینفك أحدھما عن  یعمالن بطریقة متوازیة ، فالمحاسبة و بیئة العمل ا الممارسات المحاسبیةمنھ

 .و تطورت معھ  مة المجتمعدفھي وجدت لخ اآلخر
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  المبحث الثالث

  عرض و تحليل نتائج اختبار الفرضيات

وفقا ن الموزعة على أفراد عینة البحث االستبیا استمارة تحلیل نتائج یتناول ھذا المبحث    

ھي المتغیرات االقتصادیة ، و المتغیرات السیاسیة ، و والتي تضمنتھا  السبعةللمحاور 

المتغیرات القانونیة ، و المتغیرات التعلیمیة ، و المتغیرات التكنولوجیة ، و المتغیرات الثقافیة و 

ف على نتائج استجابة عینة البحث حول أسئلة ومن أجل الوقو . االجتماعیة ، و المتغیرات الدینیة

لقیاس الصدق البنائي (التجانس الداخلي)  SPSS V20 البرنامج اإلحصائيم االستبانة استخد

ً عنلالستبانة و التعرف على مدى انتماء كل عبارة للمحور الواقعة فیھ   البرنامج الحاسوبي فضال

6.5 MatLab  تيما یأوكلتحلیل النتائج :  

  

  على الفرضية الرئيسةإذ تنص 

تكييف متغيرات البيئة المحلية لتطوير القواعد و المعايير المحاسبية في تحقيق التوافق  يؤثر ( 
ً حسب ، )   المحاسبي على المستوى الدولي وینبثق عنھا سبع فرضیات فرعیة نوردھا أدناه كال

  محورھا . 

  

إذ استخدم الباحث التحلیل اإلحصائي لغرض تحلیل تأثیر المتغیرات قید الدراسة على تحقیق    
التوافق المحاسبي على المستوى الدولي ، وباستخدام المعادالت اإلحصائیة المطلوبة من خالل 

یمكن اختبار الفرضیات ، فإذا كانت قیمة  MatLab 6.5تطبیقھا بواسطة البرنامج الحاسوبي 
من (الصفر) تكون سلبیة و في  أقلمن (الصفر) تكون ایجابیة أّما إذا كانت قیمة التأثیر  أكبرأثیر الت

  (صفر) تكون غیر مؤثرة . تساويحال قیمة التأثیر 
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  التحقق من الفرضية الفرعية االولىأوًال : 
 المحاسبیةو المعاییر تطویر القواعد لتكییف المتغیرات االقتصادیة  یؤثر المتغيرات االقتصادية :

  في تحقیق التوافق المحاسبي على المستوى الدوليالمحلیة 

  

 ) مستوى تأثیر المتغیرات االقتصادیة في تحقیق التوافق المحاسبي الدولي٨جدول (

 التأثير العبارة ت

١ 

یؤدي اشراك القطاع الخاص في النشاط االقتصادي الى تحقیق التنمیة من خالل 
انتقال البلد من االقتصاد المخطط الى اقتصاد السوق القائم على المعاییر الدولیة 
بوصفھا أكثر حریة و استجابة لمتغیرات بیئة العمل بما یُسِھم في تطویر القواعد 

 الدولي .و تحقیق التوافق  المحلیةالمحاسبیة 

0.580  
 

٢ 

العمل على وضع تشریعات تتمیز بالشدة و المرونة لمساھمتھا في ضبط آلیات 
ً بالتنمیة  المنافسة في السوق بین القطاع العام و الخاص من خالل اشراكھم معا
و االرتقاء بالممارسة المحاسبیة لتلبیة احتیاجات مختلف المستخدمین للمعلومات 

. 

0.556  
 

٣ 
تأھیل القطاع الصناعي و الزراعي لتنشیط االنتاج و تغییر واقع البلد ضرورة 

من مستھلك الى منتج تنافس منتجاتھ البلدان االخرى یمكنھ الولوج للسوق 
 الدولیة و التوافق معھا .

0.582  
 

٤ 
عند اعتمادھا للبلدان في طور  IAS/IFRSتعمل المعاییر الدولیة للمحاسبة 

تطویر النظم المحاسبیة و مھنة المحاسبة بوصفھا أداة التحول االقتصادي على 
 إلزالة الحواجز المحاسبیة و التكیف لواقع جدید .

0.584 

٥ 

العمل على اصالح القطاع المصرفي لدوره الحیوي في النشاط االقتصادي من 
م ١٩٨٨خالل إعادة النظر بالنظام المحاسبي للمصارف و شركات التأمین لعام 

ن ببناء نظام  مالي قادر على حشد األموال و توفیر معلومات مالئمة یُمكِّ
 المصارف العراقیة دخول األسواق المالیة الدولیة و التوافق مع ممارساتھا .

0.571 

٦ 
الى انتاج  IAS/IFRSیؤدي تطبیق المصارف العراقیة للمعاییر الدولیة 

المالیة للمصارف كشوفات مالیة موثوقة و قابلة للمقارنة على غرار الكشوفات 
 العالمیة تدعم محاسبة القیمة العادلة و مستندة للحقیقة االقتصادیة للحدث .

0.562 

٧ 
الى تطویر القواعد  IAS/IFRSیؤدي اعتماد المعاییر الدولیة للمحاسبة  

بوصفھا خاضعة لتحدیث مستمر بما یحقق حاجة مختلف  المحلیةالمحاسبیة 
 موال و االستثمارات الخارجیة .المستخدمین و استقطاب رؤوس اال

0.582 

٨ 
یمثل اندماج المصارف أحد الوجوه المھمة للتكیف مع البیئة الدولیة بتشكیل 
تكتالت اقتصادیة عمالقة تسھم بتوفیر رؤوس أموال ضخمة و تحقیق قیمة 

 سوقیة و تطویر أكبر للمصرف الجدید المندمج.
0.522 
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 االقتصادیة في تحقیق التوافق المحاسبي الدولي) مستوى تأثیر المتغیرات ٥شكل (

  

) مبحوث ، بأن ھنالك ٦٠أظھرت نتائج تحلیل استمارات االستبیان التي تم توزیعھا على عدد (   
ً وكما موضح في الشكل ( ) ٥تأثیر للمتغیرات االقتصادیة على تحقیق التوافق المحاسبي دولیا

ً للعبارات المقدمة في استمارة والذي یوضح درجة تأثیر كل متغیر من المتغ یرات االقتصادیة وفقا
ً بأن المتغیر ( ً ٤االستبانة الموزعة ، ومن خالل استقراء النتائج یبدو جلیا ) ھو األكثر تأثیرا

ً و بقیمة (٨) ، أما المتغیر (٠.٥٨٤وبقیمة ( ) ، وتتراوح قیم بقیة ٠.٥٢٢) فھو االقل تأثیرا
  ) .٠.٥٥٦ – ٠.٥٨٢المتغیرات بحدود (

  

  التحقق من الفرضية الفرعية الثانيةثانيًا : 

 المحاسبیةو المعاییر تطویر القواعد ل یؤثر تكییف المتغیرات السیاسیةالمتغيرات السياسية : 
  في تحقیق التوافق المحاسبي على المستوى الدوليالمحلیة 

 الدولي) مستوى تأثیر المتغیرات السیاسیة في تحقیق التوافق المحاسبي ٩جدول (

 التأثیر العبارة ت

٩ 
یؤدي االرتقاء بالممارسة السیاسیة و تغلیب المصالح العامة على الخاصة الى 
خلق بیئة مستقرة قابلة للتفاعل مع البیئات األخرى و انتاج قواعد محاسبیة 

 وطنیة قابلة للتوافق مع المعاییر الدولیة .

0.346  
 

١٠ 
عدیدة للفاسدین و االنتھازیین إلرباك یُسھم النزاع السیاسي في خلق فرص 

واقع البلد و عدم استقراره و التأثیر على واقع القواعد المحاسبیة و تحقیق 
 التوافق المحاسبي .

0.363  
 

١١ 
د القمُع السیاسي تضییق الحریات الذي بدوره یقیِّد تطویر مھنة المحاسبة و  ِّ یول

لطة مصالحھا دون األطراف تصبح عملیة إصدار المعاییر ذات طابع تخدم الس
 األخرى المستخدمة للمعلومات .  

0.343  
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١٢ 

ھا منظمة التجارة العالمیة   WTOتشجیع االنضمام للمنظمات الدولیة و أھمُّ
فھي توفر مستوى عاٍل من التنسیق و الوضوح بین الدول المنضویة تحتھا في 

ً عن آلیات التعامل بین المصدرین و المستوردین للسلع و  الخدمات فضال
 وصفھا أداة لتكییف الواقع الوطني و تطویر مؤسساتھ و علومھ .

0.338  
 

١٣ 

یُسھم التوافق المحاسبي في تسھیل االنضمام لمنظمة التجارة العالمیة بوصف 
و ھي  GATSالمحاسبة خدمة مھنیة ترتبط بالمعاھدة العامة لتجارة الخدمات 

ترتبط بالمنظمة التي فرضت على البلدان النامیة تطویر ادائھا المحاسبي من 
 خالل تطبیق المعاییر الدولیة للمحاسبة مع األخذ بخصوصیة ھذه البلدان .

0.339  
 

  

  

 ) مستوى تأثیر المتغیرات السیاسیة في تحقیق التوافق المحاسبي الدولي٦شكل (            

  

     

نتائج تحلیل استمارات االستبیان، بأن ھنالك تأثیر للمتغیرات السیاسیة على تحقیق أظھرت    
ً وكما موضح في الشكل ( ) والذي یوضح درجة تأثیر كل متغیر من ٦التوافق المحاسبي دولیا

ً للعبارات المقدمة في استمارة االستبانة الموزعة ، ومن خالل استقراء  المتغیرات السیاسیة وفقا
ً بأن المتغیر (النتائج  ً وبقیمة (١٠یبدو جلیا ) فھو ١٢) ، أما المتغیر (٠.٣٦٣) ھو األكثر تأثیرا

ً و بقیمة (   ) .٠.٣٣٩ – ٠.٣٤٦) ، وتتراوح قیم بقیة المتغیرات بحدود (٠.٣٣٨االقل تأثیرا
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  التحقق من الفرضية الفرعية الثالثةثالثًا : 
 المحاسبیةو المعاییر تطویر القواعد ل ت القانونیةیؤثر تكییف المتغیراالمتغيرات القانونية : 

  في تحقیق التوافق المحاسبي على المستوى الدوليالمحلیة 

 ) مستوى تأثیر المتغیرات القانونیة في تحقیق التوافق المحاسبي الدولي١٠جدول (

 التأثیر العبارة ت

١٤ 

ضرورة التحول من نظام القانون المكتوب الذي تتناول بنوده أحكام تفصیلیة و 
ً بالواقع وسھولة تحدیثھا  متعددة الى القانون العام بوصف تشریعاتھ أكثر انجذابا
فھي تتضمن المباديء العامة و من ثم تكلیف جھة مختصة بإعداد محتوى التشریع 

 و منھا القواعد المحاسبیة .

0.261  
 

١٥ 
یؤدي اعتماد القانون المكتوب الى صعوبة و بطء التكیُّف مع بیئة العمل سواًء 

ً عن تغلیبھ للشكل القانوني لألحداث على الشكل  المحلیة أم الدولیة ، فضال
ً في تطویر القواعد المحاسبیة .  االقتصادي مّما یؤثر سلبا

0.249  
 

١٦ 
سریعة من قبل البلدان في طور یُعدُّ االنتقال الى نظام القانون العام استجابة 

التحول االقتصادي لمتطلبات سوق و بیئة العمل و أكثر مالءمة في تنظیم مھنة 
 المحاسبة و سرعة تحدیث قواعدھا و تكییف واقعھا .

0.253  
 

١٧ 
ِّل تأسیس مجلس مستقل لصناعة المعاییر المحاسبیة خاضع إلشراف الدولة  یمث

ً مھمة لتحریر المھنة من قیود القوانین و یتألف من المختصین و االكادیمیی ن خطوة
 خلق ممارسات محاسبیة أكثر قدرة للتكیُّف مع الواقع و متطلباتھ .

0.280  
  
 

                  

  ) مستوى تأثیر المتغیرات القانونیة في تحقیق التوافق المحاسبي الدولي٧شكل (                 

   

االستبیان ، بأن ھنالك تأثیر للمتغیرات القانونیة على تحقیق  أظھرت نتائج تحلیل استمارات   
ً وكما موضح في الشكل ( ) والذي یوضح درجة تأثیر كل متغیر من ٧التوافق المحاسبي دولیا

ً للعبارات المقدمة في استمارة االستبانة الموزعة ، ومن خالل استقراء  المتغیرات القانونیة وفقا
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ً بأن  ً وبقیمة (١٧المتغیر (النتائج یبدو جلیا ) فھو ١٥) ، أما المتغیر (٠.٢٨٠) ھو األكثر تأثیرا
ً و بقیمة (   ) .٠.٢٥٣ – ٠.٢٦١) ، وتتراوح قیم بقیة المتغیرات بحدود (٠.٢٤٩االقل تأثیرا

  

  التحقق من الفرضية الفرعية الرابعةرابعًا : 
 المحاسبیةو المعاییر القواعد تطویر ل یؤثر تكییف المتغیرات التعلیمیةالمتغيرات التعليمية : 

  في تحقیق التوافق المحاسبي على المستوى الدوليالمحلیة 

 ) مستوى تأثیر المتغیرات التعلیمیة في تحقیق التوافق المحاسبي الدولي١١جدول (

 التأثیر العبارة ت

١٨ 
ھا مجلس المعاییر  المحلیةیُسھم تواصل المؤسسات التعلیمیة  مع الدولیة و أھمُّ

 في تعزیز مھنة المحاسبة و تطویرھا . IAESBالدولیة للتعلیم المحاسبي 
0.298  

 

١٩ 
العمل على تعزیز قدرة المحاسبین و االستجابة الى متطلبات المرحلة في خلط 
منھاج التعلیم المحاسبي بمفردات ذي عالقة بھا على نحو العولمة و تكنولوجیا 

 المعلومات و األسواق المالیة و االدارة االستراتیجیة بوصفھا أدوات المرحلة .

0.294  
 

٢٠ 

یوفر خلط المفردات المحاسبیة مع مفردات العلوم االداریة والمالیة والثقافیة 
أرضیة خصبة و تصور شامل آللیات التكییف مع بیئات العمل األخرى و أثرھا 

ً على صناعة القواعد المحاسبیة و الذي  الوحدة االقتصادیةعلى  سینعكس إیجابا
 . تطویرھا

0.276  
 

٢١ 
تنظیم دورات تدریبیة و مؤتمرات الطالع األكادیمیین و المختصین بأحدث 
تطورات المعاییر الدولیة للمحاسبة و تأثیر تكییفھا على واقع المھنة و بیئة 

 . المحلیةالعمل و القواعد المحاسبیة 

0.294  
 

          

 ) مستوى تأثیر المتغیرات التعلیمیة في تحقیق التوافق المحاسبي الدولي٨شكل (           
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١١٤ 
 

أظھرت نتائج تحلیل استمارات االستبیان ، بأن ھنالك تأثیر للمتغیرات التعلیمیة على تحقیق    
ً وكما موضح في الشكل ( ) والذي یوضح درجة تأثیر كل متغیر من ٨التوافق المحاسبي دولیا

ً للعبارات المقدمة في استمارة االستبانة الموزعة ، ومن خالل استقراء  المتغیرات التعلیمیة وفقا
ً بأن المتغیر ( ً وبقیمة (١٨النتائج یبدو جلیا ) فھو ٢٠) ، أما المتغیر (٠.٢٩٨) ھو األكثر تأثیرا

ً و بقیمة (   ) .٠.٢٩٤) ، وتبلغ قیم بقیة المتغیرات (٠.٢٧٦االقل تأثیرا

 

  التحقق من الفرضية الفرعية الخامسة :  خامسًا
و المعاییر تطویر القواعد ل یؤثر تكییف المتغیرات التكنولوجیةالمتغيرات التكنولوجية : 

  في تحقیق التوافق المحاسبي على المستوى الدوليالمحلیة  المحاسبیة

 الدولي) مستوى تأثیر المتغیرات التكنولوجیة في تحقیق التوافق المحاسبي ١٢جدول (

 التأثیر العبارة ت

٢٢ 
یؤدي استخدام التكنولوجیا الى تعزیز قدرات نظم المعلومات المحاسبیة و 

 جعلھا أكثر استجابة لمستجدات بیئة العمل سواًء المحلیة أم الدولیة .
0.372  

 

٢٣ 

یؤدي استخدام التكنولوجیا الى تحسین أداء نظام المعلومات المحاسبیة و جعلھ 
ِمة التخاذ قراراتھا و أكثر دقة و  موثوقیة في تغذیة االدارة بالمعلومة المالئ

بالتالي الدفع نحو قواعد و ممارسات محاسبیة أكثر استجابة لمنتجات 
 التكنولوجیا .

0.372  
 

٢٤ 

یؤدي استخدام التكنولوجیا الى خفض االنفاق بتقلیل عدد العاملین و خزن 
وانتاج كشوفات مالیة بطریقة أسرع البیانات بأقل مساحة و سھولة استدعائھا 

بما یحقق حاجة المستخدمین للمعلومات ، الذي سیرفع من امكانیة تكییف 
ِّم تطویر القواعد المحاسبیة .  الواقع و یحت

0.375  
 

٢٥ 

و المفاھیم حول حركة كل  تساعد النظم المحاسبیة الیدویة في فھم المباديء
بنة األساس للنظم  َّ حساب و أین و متى سیظھر في الكشوفات ، فھي تمثل الل
ً على قدرات المحاسب و  تطویر المھنة و  االلكترونیة الذي یؤثر إیجابا

 قواعدھا.

0.338  
 

٢٦ 
ِّر استخدام التكنولوجیا قنوات اتصال جدیدة على المستوى الوطني و  یوف

ً للتمویل و كسب االستثمار .الدولي و   مصدرا
0.361  
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١١٥ 
 

 ) مستوى تأثیر المتغیرات التكنولوجیة في تحقیق التوافق المحاسبي الدولي٩شكل (         

  

أظھرت نتائج تحلیل استمارات االستبیان ، بأن ھنالك تأثیر للمتغیرات التكنولوجیة على تحقیق    
ً وكما موضح في الشكل ( ) والذي یوضح درجة تأثیر كل متغیر من ٩التوافق المحاسبي دولیا

ً للعبارات المقدمة في استمارة االستبانة الموزعة ، ومن خالل  المتغیرات التكنولوجیة وفقا
ً بأن المتغیر ( ً وبقیمة (٢٤استقراء النتائج یبدو جلیا ) ، أما المتغیر ٠.٣٧٥) ھو األكثر تأثیرا

ً و بقیمة (٢٥(  – ٠.٣٧٢) ، وتتراوح قیم بقیة المتغیرات بحدود (٠.٣٣٨) فھو االقل تأثیرا
٠.٣٦١. (  

  

  التحقق من الفرضية الفرعية السادسةسادسًا : 
تطویر القواعد ل یؤثر تكییف المتغیرات الثقافیة و االجتماعیةية : المتغيرات الثقافية و االجتماع

  في تحقیق التوافق المحاسبي على المستوى الدوليالمحلیة  المحاسبیةو المعاییر 

 ) مستوى تأثیر المتغیرات الثقافیة و االجتماعیة في تحقیق التوافق المحاسبي الدولي١٣جدول (

 التأثیر العبارة ت

٢٧ 
األفراد من (مجموعة ینتمي الیھا) ھیمنة القبیلة و استقاللھ في إّن تحریر 

ِّي  قراراتھ سیقابلھا تفضیل لممارسة الحكم المھني على الشكل القانوني و تَول
 تنظیم مھنة المحاسبة و اعداد معاییرھا من قبل المنظمات المختصة .

٠.٣٣٦  
 

٢٨ 
یُسِھم خفض الفوارق الطبقیة بین أفراد البلد في خلق تطبیقات و سیاسات 

دة و ھو ما یتفق مع توّجھ (المعیار الدولي الثامن   IAS8محاسبیة موحَّ
 واألخطاء) . المحاسبي التقدیر في المحاسبیة ، التغیرات السیاسات

٠.٣٢٤  
 

٢٩ 
ً عن مؤشر الجماعیة الذي یتمتع بھ المجتمع  تؤدي القیم الذكوریة فضال

 ً ً لألحداث  Grayلنتائج العراقي و طبقا الى اتباع أسس قیاس أكثر تحفظا
ُنتج كشوفات مالیة ذات  المستقبلیة و استخدام قیاسات أكثر موضوعیة مّما ت

٠.٣٠٨  
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 موثوقیة لحمایة مختلف مستخدمیھا .

٣٠ 

ً عن مؤشر  یؤدي التجنب القوي لحاالت عدم التأكد لألحداث المستقبلیة فضال
ً  الوحدة االقتصادیةالذكورة في إدارة  على التقیُّد  Grayلنتائج و السلطة و طبقا

ّ أّن طبیعة تحول البلد من االقتصاد المخطط الى اقتصاد  في االفصاح إال
ً للقواعد  ً و تطویرا  المحلیةالسوق ستفرض سیاسات محاسبیة أكثر افصاحا

 الحالیة .

٠.٣٢٩  
 

٣١ 
تمیل الثقافة العراقیة الى االنفتاح و التفاعل مع الثقافات األخرى التي تتجھ 
نحو استقالل الشخصیة و تعزیز التفكیر االبداعي و المنافسة ، وبذلك سیظھر 

 و سھولة تكییفھا للتوافق مع المعاییر الدولیة . المحلیةتأثیرھا على القواعد 

٠.٣٠٧  
 

    

      

  تأثیر المتغیرات الثقافیة و االجتماعیة في تحقیق التوافق المحاسبي الدولي) مستوى ١٠شكل (    

 

أظھرت نتائج تحلیل استمارات االستبیان ، بأن ھنالك تأثیر للمتغیرات الثقافیة و االجتماعیة    
ً وكما موضح في الشكل ( ) والذي یوضح درجة تأثیر كل ١٠على تحقیق التوافق المحاسبي دولیا

ً للعبارات المقدمة في استمارة االستبانة الموزعة ، متغیر من  المتغیرات الثقافیة و االجتماعیة وفقا
ً بأن المتغیر ( ً وبقیمة (٢٧ومن خالل استقراء النتائج یبدو جلیا ) ، أما ٠.٣٣٦) ھو األكثر تأثیرا

ً و بقیمة (٣١المتغیر (  ٠.٣٢٩دود () ، وتتراوح قیم بقیة المتغیرات بح٠.٣٠٧) فھو االقل تأثیرا
– ٠.٣٠٨. (  
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١١٧ 
 

  
  التحقق من الفرضية الفرعية السابعة سابعًا : 

المحلیة  المحاسبیةو المعاییر تطویر القواعد ل یؤثر تكییف المتغیرات الدینیة: المتغيرات الدينية 
  في تحقیق التوافق المحاسبي على المستوى الدولي

 تحقیق التوافق المحاسبي الدولي) مستوى تأثیر المتغیرات الدینیة في ١٤جدول (

 التأثیر العبارة ت

٣٢ 

و  الوحدة االقتصادیةیؤدي التمویل باالقتراض (القرض بالفائدة) الى تبعیة 
ً من استحقاقھ  الدولة المقترضة للجھة المقِرضة و انشغالھا بسداد القرض خوفا
ً بالزام  ُلحق ضررا ً عن تقییدھا برسم سیاساتھا التنمویة و بالتالي قد ت فضال
ٌالئم بیئتھا الدینیة و تعیق التكیُّف  المقترضین تطبیق ممارسات محاسبیة ال ت

 معھا .

٠.١٩٩  
 

٣٣ 

ل التمویل الذاتي للمشروعات من خالل االستثمار الرشید لألرباح على  یفضَّ
ً أّما الثاني  ً مستقرا ً مالیا د نظاما ِّ التمویل الخارجي باالقتراض الربوي، فاألول یول
د العكس ، و بالتالي فالتمویل الذاتي یخدم الوحدات االقتصادیة أكثر من  ِّ فیول

 ھ الدولة في إشراك القطاع الخاص بالتنمیة.  الجھات الحكومیة بما یتفق مع توج

٠.٢٠٤  
 

٣٤ 
ً لممارساتھا بصفتھا ال تضع أھمیة  تتطلب المعاییر الدولیة للمحاسبة تطویعا
للدین و ما یحملھ من أحكام تختص بالجوانب المالیة و االقتصادیة لمواءمة 

 أحكام الشریعة االسالمیة التساع قاعدة قبولھا .

٠.١٩٨  
 

        

  ) مستوى تأثیر المتغیرات الدینیة في تحقیق التوافق المحاسبي الدولي١١شكل (            

  

أظھرت نتائج تحلیل استمارات االستبیان ، بأن ھنالك تأثیر للمتغیرات الدینیة على تحقیق    
ً وكما موضح في الشكلالتوافق المحاس ) والذي یوضح درجة تأثیر كل متغیر من ١١( بي دولیا

ً للعبارات المقدمة في استمارة االستبانة الموزعة ، ومن خالل استقراء  المتغیرات الدینیة وفقا
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١١٨ 
 

ً بأن المتغیر ( ً وبقیمة (٣٣النتائج یبدو جلیا ) فھو ٣٤) ، أما المتغیر (٠.٢٠٤) ھو األكثر تأثیرا
ً و بقیمة (  ) .٠.١٩٩) ما یقارب (٣٢یمة المتغیر () ، وتبلغ ق٠.١٩٨االقل تأثیرا

     

و للتحقق من الفرضیات الفرعیة أعاله التي أثبت التحلیل اإلحصائي بأنھا إیجابیة و لدیھا تأثیر    
ً للمحاور ، و أّن ذلك یدعم الفرضیة الرئیسة التي تنص على "  ً طبقا  تكييف يؤثروإن كان متفاوتا

 المحاسبي التوافق تحقيق في المحاسبية المعايير و واعدالق لتطوير المحلية البيئة متغيرات
ً لمجامیع في أدناه ) ١٢یوضح الشكل ( و" ،  الدولي المستوى على اختالف التأثیر طبقا

  المتغیرات و نوعھا . 

 ) مستوى تأثیر متغیرات البیئة المحلیة في تحقیق التوافق المحاسبي الدولي١٢شكل (                       

  

 

ً بالنسبة للمتغیرات      وّضحت النتائج  ، إذلقد اختلف التأثیر على تحقیق التوافق المحاسبي دولیا
بأن المتغیرات االقتصادیة  Fuzzy Logicاإلحصائیة من خالل استخدام ادوات المنطق المضبب 

) ً یاسیة ) ، ثم المتغیرات الس٠.٠٥٣) تلیھا المتغیرات التكنولوجیة (٠.١٣٤ھي األكثر تأثیرا
) ، ثم ٠.٠٣٤) ، والمتغیرات التعلیمیة (٠.٠٤٧) ، فالمتغیرات االجتماعیة و الثقافیة (٠.٠٥١(

ً المتغیرات الدینیة (٠.٠٣١المتغیرات القانونیة (  ) .٠.٠١٨) ، وأخیرا
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١١٩ 
 

  المبحث األول

  ستنتاجاتاال

 حث الى مجموعتيناتوّصل الب ةالمقترح التحليلي و عرض اآلليةبعد عرض الجانب النظري و    

  من االستنتاجات تمثلت باآلتي :

  استنتاجات الجانب النظري ١- ١-٤

يعد التوافق المحاسبي على المستوى الدولي أحد مظاھر العولمة يخدم باألساس الدول  -أوًال

يھدف الى تخفيض التباين في الممارسات المحاسبية و الحصول على و المتقدمة ثم النامية ، 

 كشوفات مالية مفھومة و قابلة للمقارنة .

ءت بالحقيقة نتيجة ضغوط أطراف اّن المعايير الدولية للمحاسبة و االبالغ المالي جا -ثانيًا

 م و حتى وقتنا الحالي .١٩٠٤متعددة من بلدان و منظمات استمرت لعقود منذ عام 

و عدم تفاعلھا مع متطلبات المرحلة ناتج من  المحلية يتضح أّن تخلف القواعد المحاسبية - ًاثالث

 .واقع ال يضع اھتمام للمحاسبة و قواعدھا فھي تعاني التقادم و عدم التحديث 

 و الشركات و التجارة الدوليينفي النشاط االقتصادي القطاع الخاص تضييق اشراك  إنّ  - ًارابع

التنمية و تجاھل دور المحاسبة في أخذ فرصتھا ب ق حدود القواعد المحاسبيةتضيي يؤدي الى

 .  على المستويين العام و الخاص االقتصادية

 المتطلبات القانونيةب االلتزام على ضرورة تقديم للمحاسبة د القواعد المحليةإّن تأكي -ًاخامس

،  لألحداث االقتصادية على المتطلبات االقتصادية بشأن االفصاح عن المعلومات لألحداث

ج القاعدة - ٥الفقرة  ، ھذا ما أكدته سيؤدي في الغالب الى توفير معلومات أقل موضوعية

على مراعات المتطلبات  )١٠( المحاسبية المحلية ج القاعدة-٧و الفقرة  )٦(المحلية المحاسبية 

 مما يؤدي الى عدم الثقة بالمعلومة القانونية أوالً قبل االقتصادية بشأن االفصاح عن المعلومات

 المحاسبية .

ي حين الكلفة التاريخية ، ف الى التحفظ و استخدامھا ية المحليةتميل القياسات المحاسب -ًاسادس

و ان ھذا  القيمة العادلة . التأكيد على الموضوعية و اتخاذ أساسيقابلھا بالقياسات الدولية 

يحقق الموضوعية بوصفھا سمة بارزة للمجتمع العراقي نابعة من  -الكلفة التاريخية  -االسلوب 

 ارثه الحضاري .
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بشكل  صياغتهل الغالب فيالعراقي يكون ملزماً و أقل مرونة اّن تنظيم العمل المحاسبي  - ًاسابع

المحاسبي الموحد و تشريعات على نحٍو من التفصيل كما ھو الحال في قانون الشركات و النظام 

ضرورة ب صناعة القواعد المحاسبية المحليةد التشريعات عند اعداد و يكتأ، فضالً عن غيرھا 

 مراعات عدم معارضتھا لقوانين الدولة النافذة .

واقع التعليم المحاسبي في العراق على الجوانب النظرية و اسلوب التلقين مع  إّن اقتصار -ًاثامن

حراكاً و نمواً  تشھد أدى الى افتقار المحاسبين العمل في بيئةضعف االھتمام بالجوانب التطبيقية 

ر محدود لدى  و الذي يعد السبب األساس فيما تشھده المھنةمطرداً  من تخلف و السيما التصوُّ

 . االقتصاديةة الوحد مجتمع حول وظيفة المحاسبين و دورھم الرئيس في صناعة قراراتأفراد ال

ب في خلق نمو كبير لمختلف الجوانب المعرفية و المعلوماتية و سبَّ إّن تأثير التكنولوجيا تَ  - ًاتاسع

و منھا نظام المعلومات المحاسبي في  المعلوماتية سرعة انتقالھا فضالً عن تحسين أداء النظم

ديناميكية مستمرة و تشھد انتاج معلومة أكثر دقة و استجابة للتغيرات الحاصلة في بيئة عمل 

 .تحديات المنافسة 

ذات العالقة بالمحاسبة أو التدقيق لما ينبغي أن يكون  المحلية م والتشريعاتظُ لم تراِع النُ  -ًاشراع

و األنظمة المعلوماتية المحوسبة و لدى المحاسبون أو المدققون من مؤھالت في ظل التوجه نح

م ١٩٩٩) لعام ١٣نظام ممارسة مھنة مراقبة و تدقيق الحسابات العراقي رقم (السيما ما يفتقره 

 لھذا الجانب . الُمعّدل

تتجه الثقافة العراقية نحو االنفتاح مع الثقافات األخرى و الفردية و استقاللية  -عشر الحادي

 الشخصية الذي سينعكس قريباً على ميدان المحاسبة و استقاللية التنظيمات الُمنَظِّمة لھا .

في التواصل مع البلدان و المؤسسات  ةالقائم ھناك توجه واضح لدى الحكومة -عشر الثاني

 في سبيل االنتقال الى واقع أفضل . اخارج حدودھ

  استنتاجات الجانب التحليلي و اآللية المقترحة  ٢- ١-٤

ً لنتائج التحليل االحصائي يتضح  -أوًال تأثير واضح و  أن لجميع متغيرات البيئة المحليةوفقا

ً  سھم فيي بمستٍو متفاوت  . تحقيق التوافق المحاسبي دوليا

إشراك القطاع الخاص بشكل واضح في النشاط االقتصادي من تتطلب المرحلة الحالية  -ثانيًا

 خالل المساھمة الفاعلة للمحاسبة و تطبيقاتھا .

تطوير القطاع المصرفي و ايجاد تشكيالت مصرفية عمالقة و  تتطلب المرحلة الحالية - ثالثًا
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 اعادة النظر بالنظام المحاسبي للمصارف و شركات التأمين .

كأساس لتطوير القواعد  و االبالغ المالي المعايير الدولية للمحاسبة يوفِّر اعتماد - رابعًا

تخفيض التباين المحاسبي  فضالً عنأرضية خصبة الستقطاب المستثمرين  و المحاسبية المحلية

 بين البلدان . 

و تحديد  إّن طبيعة النظام السياسي له دور واضح في تشكيل نوع التنظيم المحاسبي -خامسًا

 .  للبلدان صناعة القواعد أو المعايير المحاسبية سيماال و أھدافه

له دور واضح في تشكيل التنظيم المحاسبي و  و االقتصادي إّن نظام الدولة السياسي -سادسًا

ر تأثيرھا ظھَ م و التحول نحو الديمقراطية سيَ ٢٠٠٣الممارسات المحاسبية ، فالعراق بعد عام 

 .  بما ينسجم مع ھذا التحول و ممارساتھاجلياً على تطوير القواعد المحاسبية 

ه فُسحة واسعة من الحرية الفكرية و قُ فِ راان توفير االستقرار السياسي و األمني سيُ  - سابعًا

فضالً عن المحاسبين أنفسھم تطوير الواقع ، التي ستظھر اثارھا على القواعد المحاسبية المحلية 

. 

سيُسھم بشكل غير  WTOقية لمنظمة التجارة العالمية إّن محاوالت انضمام الدولة العرا -ثامنًا

 مباشر في تحقيق التوافق المحاسبي بين القواعد المحلية و المعايير الدولية . 

ً ، و أحد العوامل األساسية المؤثرة  - تاسعًا ً ملحوظا إّن مھنة المحاسبة في العراق تشھد تراجعا

الذي يتناول بنوداً و  –نظام القانون المكتوب  –في ذلك تتمثل بطبيعة النظام القانوني السائد 

ً تفصيلية لمختلف الحاالت ، فھو لم يضع مجاالً أو حيّزاً للموضوعات المستحدثة أو  أحكاما

ً طويالً و ت عديل و تطوير للموضوعات السابقة إالّ بتعديل القانون نفسه الذي قد يأخذ وقتا

 .ة صعوبات عديد

ات بيئة العمل المحلية السائدة ع وفق احتياجضِ وُ  المحلي أن منھاج التعليم المحاسبي -عاشرًا

ددة الشركات متع م دون مراعاة متطلبات المحاسبة و التجارة الدوليتين و٢٠٠٣مرحلة قبل عام ل

المحاسبية حصراً و أغفلت أو التقليدية مفرداته بالموضوعات  أطَّرتالجنسيات فضالً عن ذلك ت

قَُصَر اھتمامھا بالعلوم و المعارف ذات الصلة بھا فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات و العلوم 

 االنسانية و االجتماعية و قضايا العولمة و غيرھا .

نتائج  اآللية المقترحة و و االجتماعية كما َوَرد في أو القيم الثقافية للمتغيراتإّن  -الحادي عشر

التحليل االحصائي االثر الواضح في القيم المحاسبية و تحديد شكل التنظيم و القواعد و الطرق و 

 الممارسات المحاسبية .
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  المبحث الثاني

  لتوصياتا

  : تتمثل باآلتي التوصيات من مجموعة حثاالب طرحأعاله يستنتاجات االمن خالل 

 و المعايير اعتماد المعايير الدولية للمحاسبة و االبالغ المالي في صناعة القواعد -أوًال

المحلية سيجلب للجھات القائمة بذلك الخبرة من خالل االستفادة من التجارب الدولية  المحاسبية

  غيرھم .و ين فضالً عن وصفھا أداة الستقطاب المستثمرين و الممول

السيما  و ادارة مجلس المعايير المحاسبية و الرقابية العراقيالحاجة الى إعادة تشكيل و  -ثانيًا

في مختلف االختصاصات تتمثل  من األكاديميين و المھنيين من قبل مختصين مختلفةلجانه ال

 . وغيرھم و القانونيين بالمحاسبين و االقتصاديين و الصناعيين و الماليين و التجاريين

 التنفيذية أو  السلطةرأس المجلس من ديوان الرقابة المالية و ربطه ب ارتباط ضرورة فك - ثالثًا

ً أمام مجلس المعايير المحاسبية و التشريعية  المتالكھا صالحيات أوسع تفسح المجال واسعا

 .الرقابية العراقي لتطوير قواعده 

ھة للقواعد و الممارسات المحاسبية  - رابعًا ضرورة المراجعة الدورية للقوانين و األنظمة الموجِّ

ضمان مواءمتھا لمتطلبات المرحلة الحالية و تعزيزھا باألطر القانونية و من أجل المحلية 

قانونيين و تتألف من اختصاصات متعددة من  كيل لجنة متخصصةمن خالل تشالمستقبلية للبلد 

 علقةات المتعف بتطوير التشريكلّ تُ  مھنيين و اكاديميين و ماليين و اقتصاديين و اداريينمحاسبين 

 . و الدولية طالع و الدراية في البيئة المحليةمّمن لھم اال المحاسبةميدان ب

الذي  المحلية المعايير المحاسبيةالقواعد أو ة صناع ضرورة تبني المدخل المختلط في -خامسًا

المھنية و لزوم التطبيق و بالتالي قدرته على تلبية احتياجات مختلف المستخدمين من يجمع بين 

 . المحاسبية المعلومات

القواعد المحاسبية المحلية  تطويرفي  و االبالغ المالي عتماد المعايير الدولية للمحاسبةا -سادسًا

توفير معلومات موضوعية على الطبيعة االقتصادية للحدث فضالً عن أوالً سيؤدي الى التأكيد 

 من خالل تطبيقھا القيمة العادلة كأساس للقياس .

المفردات الدراسية ذات الطبيعة التطبيقية للطلبة و التأكيد عليھا حتى ب زيادة االھتمام - سابعًا

 يتسنى لھم فھم األساس الفكري و الممارسة العملية لألحداث االقتصادية .
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و  مع بيئة العمل الدوليةحاجة الى توفير محاسبين على دراية و علم في كيفية التعامل ال  -ًاثامن

تسليحھم بالمعارف و العلوم األساسية و الُمعاصرة  تأھيلھم و مواكبين لتطلُّعاتھا ، من خالل

، و كذلك متابعين لبرامج التعليم  االقتصاديةة الوحدفضالً عن العلوم ذات الصلة بالمھنة و 

ھنية و مستمرين بالتعلم و التواصل في تطوير الذات و التأكيد على الجوانب التطبيقية في الم

 التعليم .

يرتكز على الحاسوب فضالً  يھتم بجودة التعليم العمل على بناء نظام تعليميضرورة  - تاسعًا

الكتب  و عن اعداد برامج لتجاوز أميّة استخدامه لدى الطلبة و توفير مستلزمات حديثة للتدريس

و تطبيقاتھا في مكتبات  و االبالغ المالي العلمية و الدوريات المھتمة بالمعايير الدولية للمحاسبة

كليات االدارة و االقتصاد في عموم جامعاتنا العراقية ليطَّلع الطلبة و التدريسيين على آخر ما 

 . اصدارات جديدةتوّصلت اليه من 

و االستفادة من  و التكيّف مع الثورة المعلوماتية معلومات محوسبةالبُّد من إعداد نظم   -ًاشراع

الرتقاء بواقع من أجل ا و األفراد االقتصاديةة الوحدمزاياھا في السرعة و الدقة و تحقيق أھداف 

 .  المحاسبة و المحاسب و ما يُقّدمان من خدمات

ضرورة تثقيف المجتمع على طبيعة مھنة المحاسبة و المحاسب و دوره في  -عشر الحادي

و مساھماته في تجھيز اإلدارة بالمعلومة المالئمة و الموثوقة التي تشكل  االقتصاديةة الوحد

و تنمية الوعي  االقتصاديةة الوحداألساس في اتخاذ القرارات المناسبة و بالتالي تحقيق أھداف 

 . ادالمحاسبي لدى األفر

ُمھيّئة و ترغب في تولِّي إدارة المؤسسات المھنية و  محليةإّن البيئة المجتمعية ال - عشرالثاني 

منھا مجلس المعايير المحاسبية و الرقابية من قبل األفراد المختصة و الكفوءة و بالتالي تحقيق 

و قراءة موحدة  تنظيم محاسبي مھني عاٍل المستوى فضالً عن توفير معايير ذات جودة عالية

 . للكشوفات المالية

من تشجيع االنضمام الى المعاھدات و المنظمات الدولية لالستفادة من مزاياھا   - عشر الثالث

تطوير القواعد  ما يُسھم فيبالعراقية بمؤسساتھا و تطبيقاتھا،  خالل تكييف البيئة المحلية

 IAS/IFRS و االبالغ المالي و تحقيق التوافق مع المعايير الدولية للمحاسبة محليةالمحاسبية ال

شرية قادرة على تطبيق بل و إعداد موارد ب محليةالوحيدة من تكييف البيئة ال ال يُمثّل الغايةالذي 

نة يُعتمد عليھا في المعايير بشكِل سليم للوصول الى كشوفات مالية موثوقة و قابلة للمقار ھذه

 .   اتع القرارُصن
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لخصوصية المجتمع  ف البيئة المحليةضرورة مراعاة الجھة القائمة بعملية تكيي - عشر الرابع

العراقي و قيمه الدينية متمثلة بأحكام الشريعة االسالمية و ما تحِملُھا من أسس و ثوابت واجبة 

  .قاعدة قبولھالتوسيع  مالية التطبيق و االبتعاد عّما تنھي عنه من معامالت و صفقات

زالة إل للبلد و التجارية و الصناعية االقتصادية ھيكلة البنيةضرورة اعادة  -الخامس عشر

المعايير الدولية تطبيقات التحول نحو اقتصاد السوق التي تعد محاوالت التشوھات في ظل 

 أحد أدواته المھمة . و االبالغ المالي للمحاسبة

المصرفي و تفعيله ألخذ موقعه الحقيقي على المستويين ضرورة تأھيل القطاع  - السادس عشر

من خالل اعادة  و اعداد دراسات الجدوى المحلي و الدولي في التنمية و تمويل المشروعات

و تطبيق معايير متوافقة مع المعايير النظر في النظام المحاسبي للمصارف و شركات التأمين 

 .الدولية

يمثل اطاراً قانونياً و تنظيمياً يحقق  بوصفه –نظام القانون العام  - اتخاذ ضرورة -السابع عشر 

مرونة في التطبيق ، إذ تتناول تشريعاته المباديء العامة دون الولوج في التفاصيل و تكليف 

الجھة المختصة بإعداد المعايير بصياغة معايير محاسبية مناسبة للبيئة المحلية متوافقة مع 

بما تتطلبه  عموميات التشريع حتى يتسنى لھا امكانية التعديل و التطوير الدولية مستندةً على

 . الحاجة

) متمثلة IASBعلى الجھات المعنية في مجلس معايير المحاسبة الدولية ( -الثامن عشر 

) المسؤول عن نقل و تقريب وجھات النظر و ASAFبالمنتدى االستشاري لمعايير المحاسبة (

) تكثيف الدراسات حول IASBالمھنية المحاسبية المحلية و الـ (التنسيق بين المنظمات 

الموضوع و العمل بِجديّة مع واضعي المعايير المحلية و األخذ بنظر االعتبار المعتقدات الدينية 

و مراعاتھا لتحقيق معايير محاسبية عالية الجودة و مقبولة عالمياً قابلة التطبيق لتبنيھا أو 

توسيع نطاق الدول الُمشاِركة في صياغة مشاريع المعايير الدولية و  التوافق معھا من خالل

التصويت عليھا و منھا الدول العربية و االسالمية و عدم اقتصارھا على الدول ذات 

  االقتصاديات الكبرى .
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  المصادرقائمة 

  القرآن الكريم

 : و األنظمة و الوثائق الرسمية  القوانين

جمعية المجمع العربي  المعايير الدولية العداد التقارير المالية ، طالل أبو غزالة ، - ١

 م .٢٠١٢ للمحاسبين القانونيين (األردن) ،

والقواعد : القواعد المحاسبية الصادرة من مجلس المعايير  ديوان الرقابة المالية - ٢

 .م ٢٠٠٣،  ، العراق ، بغداد١٤-١المحاسبية العراقية 

 م .١٩٨٨النظام المحاسبي الموحد للمصارف و شركات التأمين لعام  - ٣

 م الصادرة عن ديوان الرقابة المالية .١٩٩٥) لعام ١تعليمات رقم ( - ٤

 . الُمعّدل ٢٠٠٦) لعام ١٣قانون االستثمار رقم ( - ٥

 م .٢٠٠٥الدستور العراقي لعام  - ٦

 م الُمعّدل .١٩٩٩) لعام ١٣نظام ممارسة مھنة مراقبة و تدقيق الحسابات العراقي رقم ( - ٧

 م .٢٠١٢لعام  ٩٥قانون " مصرف النھرين االسالمي " رقم  - ٨

  

  الكتب

" ، المحاسبة الدولية و انعكاساتها على الدول العربيةأبو زيد ، محمد المبروك ، " - ١

 م .٢٠٠٥ايتراك للنشر و التوزيع ، مصر ، 

" ، الطبعة األولى ، معايير المحاسبة الدولية و اإلبالغ الماليشمالة ، احمد محمد ، " أبو - ٢

 م .٢٠١٠ عمان ، االردن ، مكتبة المجمع العربي للنشر للتوزيع ،

-معايير المحاسبة و اإلبالغ المالي الدولية "بو نصار ، محمد و حميدات ، جمعة ، أ - ٣

 م .٢٠١٣، الطبعة الثالثة ، دار وائل للنشر ، عّمان ، االردن ،  "الجوانب النظرية و العملية

" ، اصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  تحاد الدولي للمحاسبين ، "اال - ٤

 م .٢٠١٠االردن ،  –ترجمة جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين 

 ، مراجعة ترجمة رياض العبد هللا،  ٢،ج١، ج "نظرية المحاسبةبلقاوي ، أحمد ، " - ٥

 م .٢٠٠٩،  طالل الججاوي ، دار اليازوري
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 ، "المحاسبة الدولية"تشوي ، فريدريك و فروست ، كارول آن و ميك ، جاري ،  - ٦

تعريب محمد عصام الدين زايد ، مراجعة احمد حامد حجاج ، دار المريخ للنشر ، 

 م .٢٠١٢الرياض . المملكة العربية السعودية ، 

 IFRS التقارير المالية إلعداد"خبير المعايير الدولية ميدات ، جمعة ، ح - ٧

EXPERT"  ، م .٢٠١٤، المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين ، عّمان ، األردن 

 محاسبة برنامج -  المفتوح التعليم مركز" ، ٢ المحاسبة الدوليةحميدة ، عيد محمود ، " - ٨

 م .٢٠١١،  والبورصات البنوك

" ، منشورات األكاديمية العربية المفتوحة في نظرية المحاسبةالحيالي ، وليد ناجي ، " - ٩

 م .٢٠٠٧الدنمارك ، 

" IFRS & IAS – ٢٠٠٧معايير التقارير المالية الدولية الجعارات ، خالد جمال ، " -١٠

 م . ٢٠٠٨، الطبعة االولى ، إثراء للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ، 

" ، مطبعة ٢٠١٥مختصر معايير المحاسبة الدولية جمال ، " الجعارات ، خالد -١١

 م .٢٠١٤جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، الجزائر ، 

" ، ترجمة نظرية المحاسبةشرويدر ، ريتشارد و كالرك ، مارتل و كاثي ، جاك ، " -١٢

محمد فال ، مراجعة الكيالني عبد الكريم الكيالني ، دار  خالد علي كاجيجي و ابراھيم ولد

 م .٢٠١٠المريخ للنشر ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، 

" الطبعة االولى" ، دار السالسل نظرية المحاسبةالشيرازي ، عباس مھدي ،" -١٣

 م .١٩٩٠للطباعة و النشر و التوزيع ، الكويت ، 

منهج علمي للمشاآل المحاسبية و  –المحاسبة الدولية العامري ، سعود جايد ، " -١٤

 م .٢٠١٠الطبعة األولى ، دار المناھج للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ، " ، حلولها

"  محاسبة التسويق الدولية "عبد العال ، صبرة أحمد و عطية ، أمل عبد الفضيل ،  -١٥

 م .٢٠١١كلية التجارة ،  –جامعة بنھا  –، مركز التعليم المفتوح 

، مطبوعات جامعة العلوم و  "المحاسبة الدولية"عبد القادر ، محسن بابقي ،  -١٦

 م . ٢٠١٣التكنولوجيا ، صنعاء ، 

" ، دار الكتب العلمية للنشر و التوزيع ، المحاسبة الدوليةفضالة ، ابو الفتوح علي ، " -١٧

 م .١٩٩٦القاھرة ، 

منشورات " ، ومعاييرها الدولية المحاسبة "، مأمون القاضي ، حسين و حمدان ، -١٨

  . م 2012 ، كلية االقتصاد –جامعة دمشق 
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موسوعة المعايير المحاسبية القاضي ، حسين يوسف و الريشاني ، سمير معذي ، " -١٩

" ، الجزء األول ، دار الثقافة للنشر و الدولية معايير اعداد التقارير المالية الدولية

 م .٢٠١٢االردن ،  –التوزيع ، عمان 

، الدار  منظور التوافق الدولي" –"نظرية المحاسبة لطفي ، أمين السيد أحمد ،  -٢٠

 م .٢٠٠٥الجامعية ، مصر ، 

،  الطبعة الثالثةلجزء األول ، ، ا "المحاسبة االدارية"منذر اسحق محمد ،  ، المعتوق -٢١

 . م١٩٨٦ جامعة بغداد ، مطبوعات 

 -" ، الطبعة األولى ، الجامعة االسالمية المحاسبة الدوليةمطير ، رأفت حسين ، " -٢٢

 م .٢٠٠٨غزة ، 

"المعايير الدولية  ميرزا ، عباس علي و ھولت ، جراھام و أوريل ، ماغنوس ، -٢٣

 م .٢٠٠٦، المطابع المركزية ، عّمان ،  آتاب و دليل" -إلعداد التقارير المالية 

 وحدة ،"المحاسبية المعلومات نظام "محسن قاسم ، والحبيطي ھاشم زياد ، يحيى -٢٤

 .م ٢٠٠٦العراق ،  ، الموصل الجامعة ، الحدباء كلية للطباعة والنشر، الحدباء

 المجالت و الدوريات

ستراتيجيات التسويقية في دعم الميزة التنافسية "دور تكييف االابراھيم ، بن الطيب ،  - ١

 ١٣، مجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية و االنسانية ، العدد  للمؤسسات االقتصادية"

 م .٢٠١٥، 

 مجلة ، "األهداف المبررات، المفهوم، :الدولي المحاسبي التوافق "، بن بلغيث ، مداني - ٢

 . ١١٦ص  ، م  ٢٠٠٦،  ٤الباحث ، العدد 

رؤية مستقبلية نحو المحاور الرئيسة لتطوير بناء المعايير " ، محمد شريف توفيق - ٣

، ٥الرياض ، العدد ،  مجلة اإلدارة العامة " ،المحاسبية في المملكة العربية السعودية

 .م ١٩٨٧، ايلول 

تقويم دور مناهج التعليم المحاسبي " الججاوي ، طالل و الفضل ، مؤيد محمد علي ، - ٤

دراسة ميدانية لحالة  –الجامعي في بناء المهارات المهنية و اتجاهات تطويرها 

 م .٢٠٠٥" ، المجلة العربية للمحاسبة ، المجلد الثامن ، العدد األول ، العراق

، مجلة تنمية الرافدين ،  التاريخي للمحاسبة في العراق""التطور الجليلي ، مقداد ،  - ٥

 م .٢٠٠١،  ٦٣جامعة الموصل ، العدد 
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 الدولية التعليم معايير "استخدامالجليلي ، مقداد احمد و ذنون ، آالء عبد الواحد ،  - ٦

، العراق"  في البكالوريوس لمرحلة المحاسبية تطوير المناهج في المهنيين للمحاسبين

 م .٢٠١٠،  ٩٩، العدد  ٣٢الرافدين ، مجلد مجلة تنمية 

أهمية التوافق مع المعايير المحاسبية الدولية للمحاسبة في النشاط حمد ، منى كامل ، " - ٧

) والقاعدة ٤١دراسة تحليلية مقارنة للمعيار المحاسبي الدولي رقم ( - الزراعي

،  ٣٦ العدد ، الجامعة االقتصادية للعلوم بغداد كلية " ، مجلة)١١المحاسبية رقم (

 م .٢٠١٣

أثر العولمة على المعايير المحاسبية رشيد ، انصاف محمد و حسين ، منى سالم ،" - ٨

دراسة تحليلية على القاعدة المحاسبية  -الدولية و أنعكاساتها على المعايير العراقية 

 م .٢٠٠٢، العراق ،  ٦٨، العدد  ٢/٢٤، مجلة تنمية الرافدين ، مجلد  ")١٠رقم (

مدى مالئمة المعايير المحاسبية مسلم عالوي و فاضل ، عدي صفاء الدين ، "  شبلي ، - ٩

دراسة في شرآة نفط الجنوب" ،  - الدولية للمتطلبات المحاسبية في القطاع النفطي 

 م . ٢٠١٤،  ١، العدد  ١٦مجلة القادسية للعلوم االدارية و االقتصادية ، المجلد 

معايير المحاسبة الدولية لبيئة الشرآات العاملة مدى مالئمة شيرزا ، محمد قاسم ، " -١٠

في العراق بالمقارنة مع معايير المحاسبة المالية األمريكية و معايير المحاسبة 

 م .٢٠١٣،  ٣٢" ، مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم ، العدد البريطانية

 لخريجينایل �المحاسبي الجامعي في تأ التعليمدور الصائغ ، بالل أمجد محمد ، " -١١

على  بالتطبيق التطويرإمكانیة  الواقع و - على استخدام الحاسوب في العمل المحاسبي 

،  ٢٠، العدد  ٦، مجلة تكريت للعلوم االدارية و االقتصادية ، مجلد  "محافظة نینوى

 م .٢٠١٠

"الشرآات متعددة عبد العزيز ، احمد و زكريا ، جاسم و الطحان ، فراس عبد الجليل ،  -١٢

،  ٨٥مجلة االدارة و االقتصاد ، العدد ،  الجنسيات و أثرها على الدول النامية"

 م.٢٠١٠

المداخل المعتمدة في صياغة المعايير عبد هللا ، بشرى نجم و نجم ، اسماء سھيل ، " -١٣

" ، مجلة دراسات محاسبية و دراسة ميدانية-المحاسبية في العراق و اهمية تفعيلها

 م .٢٠٠٩،  ٨، عدد  ٢مالية ، مجلد 

 المحاسبية للمعايير االقتصادية األبعادالعبد هللا ، رياض و الججاوي ، طالل ، " -١٤

 العربية المنظمة دارة ،لال العربية المجلة" ، للمجتمع الثروة وتوزيع قياس في ودورها

 م .٢٠٠٥،  كانون األول ٢، العدد  ٢٥، المجلد  مصر االدارية ، للتنمية
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التوافق بين القواعد المحاسبية "عبد هللا ، فيصل نجم الدين وعثمان ، فاضل نبي ،  -١٥

) و دورها في تطوير مهنة IASs/IFRSsالعراقية و المعايير المحاسبية الدولية (

مجلة الجامعة (ه تييه كانمروفاي هكوفارى زانكو بو زانست ، "المحاسبة في العراق

 . م٢٠١٥،  ٤ ، عدد ١٩ مجلد ) ،كردية - للعلوم اإلنسانية

النظام عالوي ، محمد حويش و عمر ، صبيحة صالح و مال هللا ، ايمان عبد المنعم ، " -١٦

دراسة تحليلية  –المحاسبي الموحد و متطلبات التوافق مع المعايير المحاسبية الدولية 

 م .٢٠١٣،  ٣٢" ، مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم ، العدد في البيئة العراقية

"التعليم المحاسبي في أقسام المحاسبة في الجامعات العماري ، صالح بن راشد ،  -١٧

جامعة طنطا ، العدد  -، المجلة العلمية للتجارة و التمويل  رؤية مستقبلية" –السعودية 

 م .٢٠٠٧،  ١

بيئـة المحـاسبة ومؤشـرات تكيفـها لتكنولوجيا الفتالوي ، ليلى ناجي مجيد ، " -١٨

 العدد الخاص بمؤتمر الكلية،  مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة " ، اتالمعلومـ

 م .٢٠١٣، 

دراسة مقارنة للمعايير المحاسبية الدولية مع القواعد كندوري ، عماد محمد ، "  -١٩

 م .٢٠١٢،  ٩٣قتصاد ، عدد " ، مجلة االدارة و االالمحاسبية العراقية

"دراسة تحليلية لمعايير المحاسبة في الكويت والسعودية مقارنة مطر، محمد ،  -٢٠

،  ٥٦، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ، العدد بمعايير المحاسبة الدولية" 

 م .١٩٨٨الكويت ، 

المعايير المحاسبية العراقية و مدى توافقها مع المعايير ناجي ، مياده جعفر ، " -٢١

دراسة مقارنة  -الممارسات المحاسبية في العراق المحاسبية الدولية على تطوير 

 ، ٣ العدد ، ٢ المجلد واالقتصادية ، االدارية للعلوم المثنى " ، مجلةللتوفيق بين المعايير

 م . ٢٠١٢

"المعايير المحاسبية الدولية و البيئة االردنية طالل ،  عبد الناصر و الججاوي ، نور ، -٢٢

،  ٥٥، مجلة بحوث جامعة حلب ، سورية ، العدد  و متطلبات التوافق و التطبيق"

 م.٢٠٠٣
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  الرسائل و األطاريح

أثر االختالف بين المعايير المحاسبية الدولية و المعايير األمريكية ايمان ، جودي ، " - ١

US GAAP كلية العلوم  -١سطيف" ، رسالة ماجستير ، جامعة و آفاق التقارب بينهما

 . م٢٠١٣قسم العلوم التجارية ،  –التسيير االقتصادية و التجارية وعلوم 

أعمال االصالح المحاسبي في الجزائر و آفاق تبني و تطبيق بو عالم ، صالحي ، " - ٢

كلية العلوم االقتصادية  ، ٣جامعة الجزائر" ، رسالة ماجستير ، النظام المحاسبي المالي

 . م٢٠١٠  ، وعلوم التسييرو العلوم التجارية 

 العرض ) علىIAS/IFRSالدولية ( المحاسبية المعايير تطبيق آثار" تومي ، بدرة ، - ٣

 –" ، رسالة ماجستير دراسة تطبيقية- اإلسالمية للمصارف المالية واإلفصاح في القوائم

 –كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيير  -١سطيف - جامعة فرحات عباس

 م .٢٠١٣قسم العلوم التجارية ، 

"األبعاد االقتصادية و السياسية للتوافق المحاسبي مد علي ، الججاوي ، طالل مح - ٤

، اطروحة دكتوراه ، الجامعة المستنصرية ،  الدولي و انعكاساته على البيئة العراقية"

 م .٢٠٠٠كلية االدارة و االقتصاد ، 

" امكانية اعتماد الحلول الراديكالية في تغيير واقع التنظيم حسن ، حكمت حمد ،  - ٥

، اطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلية االدارة و االقتصاد ،  ي العراق "المحاسبي ف

 م .٢٠١٦

- أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية في المؤسسة االقتصاديةسعاد ، بورويسة ، " - ٦

" ، رسالة ماجستير ، دراسة حالة عينة من المؤسسات االقتصادية بوالية قسنطينة

 م .٢٠١٠،  قتصادية و علوم التسيير، كلية العلوم اال قسنطينةجامعة 

دور محاسبة شرآات التأمين في اتخاذ القرارات وفق معايير اإلبالغ سليمة ، طبايبية ، " - ٧

" ، اطروحة دكتوراه ، الشرآات الجزائرية للتأمين : دراسة حالة - المالي الدولية 

م ، ٢٠١٤،  كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيير -١-جامعة سطيف 

 .١٣٧-١٣٤ص

الممارسات المحاسبية في الشرآات متعددة الجنسيات و التوحيد شنوف، شعيب ، " - ٨

" ، اطروحة دكتوراه ، جامعة الجزائر ، كلية العلوم االقتصادية و المحاسبي الحالي

 م .٢٠٠٧علوم التسيير ، 
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و اثره على مهنة التوجه الجديد نحو معايير االبالغ المالي الدولية  صالح ، حواس ، " - ٩

  ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير " ، اطروحة دكتوراه ، جامعة الجزائر ،المدقق

 م .٢٠٠٨

أهمية االنتقال للمعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة عبد الحميد ، حسياني ، " -١٠

رسالة ماجستير ، جامعة ،  "آإطار لتفعيل حوآمة المؤسسات IAS/IFRSالمالية 

 م .٢٠١٠كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير،  – ٣الجزائر

تكييف القوائم المالية في المؤسسات الجزائرية وفق معايير عبد الكريم ، شناي ، " -١١

باتنة ، كلية العلوم  -" ، رسالة ماجستير ، جامعة العقيد الحاج لخضرالمحاسبة الدولية

 م .٢٠٠٩القتصادية و التسيير و التجارة ، ا

"األهداف المحاسبية المعاصرة وتأثيرها على المشھداني ، بشرى نجم عبدهللا ،  -١٢

دراسة تحليلية لعينة من شرآات القطاع الخاص ومجلس المعايير  -المعايير الجارية

كلية  –، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد  والقواعد المحاسبية و الرقابية العراقية"

 م .١٩٩٢اإلدارة واالقتصاد ، 

ية إلعداد التقارير اآلثار المتوقعة لتطبيق المعايير الدول المطيري ، بدر سعد ، " -١٣

، رسالة ماجستير ، جامعة  "ستقرار السوق المالي في دولة الكويتالمالية على ا

 م . ٢٠١١كلية األعمال ، األردن ،  –الشرق األوسط 

" المداخل االقتصادية لنظرية المحاسبة ودورها في المعيني ، سعد سلمان عواد ،   -١٤

دكتوراه   اطروحة صياغة أنموذج توافقي بين المحاسبة الجزئية والمحاسبة الكلية" ،

 م .٢٠٠٧،  كلية اإلدارة واالقتصاد -جامعة بغداد ، 

 - اقتصاد السوق في المحاسبة "أثر التحول إلى المھداوي ، بتول محمد نوري ،  -١٥

،  كلية اإلدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصريةدكتوراه ،   اطروحة،  دراسة مقارنة"

 م .٢٠٠٧

دراسة  -" دور المعايير المحاسبية في تعزيز آفاءة أسواق المال سھيل ، نجم ، أسماء  -١٦

كلية  - جامعة بغدادرسالة ماجستير ،  ،ميدانية لتفعيل المسار المحاسبي في العراق" 

 م .٢٠٠٨،  اإلدارة واالقتصاد
 الدولية ومتطلبات للمعايير االستجابة بين المالي المحاسبي النظاميوسفي ، رفيق ، " -١٧

وعلوم و العلوم التجارية كلية العلوم االقتصادية ، رسالة ماجستير ، جامعة تبسة ،  "التطبيق

 م .٢٠١١،  التسيير
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  المؤتمرات

فصاح و لية للتقارير المالية و أبعاد االأهمية اعتماد المعايير الدو" الزين ، منصوري ، - ١

" دراسة تحليلية تقييمية للنظام المحاسبي المالي الجديد المطبق في الجزائر –الشفافية 

كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير ،  –، الملتقي الدولي لجامعة سعد دحلب البليدة 

 م .٢٠١١الجزائر ، 

حاسبية الدولية في مالمعايير ال دورحسن عبد الكريم و نوري ، بتول محمد ، " سلوم ، - ٢

 –" ، دراسة مقدمة الى المؤتمر العلمي الدولي السابع الحد من األزمة المالية العالمية

 م .٢٠٠٩جامعة الزرقاء الخاصة ، األردن ،  –كلية االقتصاد و العلوم االدرية 

 بين المحاسبي والتأهيل للتعليم الحديثة االتجاهات تفاعلصالح ، عبدهللا سليمان ، " - ٣

 ضوء التوجه في العربية بالدول العمل سوق ومتطلبات المخرجات المحاسبية جودة

 واقع -األول  العام السنوي العربي " ، المؤتمرالدولية المالي اإلبالغ معايير تطبيق نحو

ابريل  ١٧-١٦بغداد ،  –لعراق والطموح ، جمھورية ا التحديات بين المحاسبة مھنة

 م .٢٠١٤

أثر توافق معايير المحاسبة السعودية مع معايير المحاسبة علي ، الصادق محمد آدم ، " - ٤

" ، دراسة مقدمة الدولية على تطوير مهنة المحاسبة في المملكة العربية السعودية

ة ، السعودي، جامعة الملك سعود  - نظمتھا كلية إدارة األعمالالتي ندوة الثانية عشرة لل

 م .٢٠١٠

لدولية في الشرآات األردنية أثر تطبيق معايير التقارير المالية االقشي ، ظاھر شاھر ، " - ٥

" ، الملتقي الدولي لجامعة سعد دحلب البليدة ستقطاب االستثمار الخليجي المباشرعلى ا

 م .٢٠١١كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير ، الجزائر ،  –

السياسة المحاسبية والتغير في "ضمير قاسم ،  ، مرعي ھاني نذير و، مصطفى  - ٦

الجامعة  -، المؤتمر العلمي الثامن لكلية االدارة واالقتصاد  "مستويات االسعار

 .م ١٩٩٢ نيسان ، ٣٠- ٢٩للفترة من ، المستنصرية 

 وفق المحاسبة مهنة تاقدر تعزيزيعقوب ، ابتھاج اسماعيل و الذھبي ، جليلة عدنان ، " - ٧

 العام السنوي العربي المؤتمر،  "دولية بتجارب باالستعانة العراقية البيئة مستجدات

-١٦بغداد ،  –والطموح ، جمھورية العراق  التحديات بين المحاسبة مھنة واقع -األول 

 م .٢٠١٤ابريل  ١٧
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Abstract 
 
   It is necessary to understand the relationship between environmental variables and 
accounting standards that would lead to different accounting practices among 
countries and therefore produce inappropriate and comparable financial statements , 
After determining the importance and significance of this effect , The current 
research objective is to propose an appropriate mechanism for harmonizing local 
accounting standards with IAS / IFRS by adapting the local environment to achieve 
more accounting practices in response to the need of different users for the financial 
statements. 
   In order to test the proposed mechanism of seven axes: Economic , Political, Legal, 
Educational, Technological, Cultural and social , and Religious , The representatives 
of the holders of higher degrees in accounting and legal accounting were presented in 
a questionnaire form using Matlap 6.5 As well as SPSS v20 , The results of the 
questionnaire were analyzed , The hypothesis of the research hypothesis was tested 
and the impact of each axis was determined. 
 
  The researcher reached several conclusions , including: 
1. International accounting harmonization  one aspect of globalization that serves 
mainly developed and developing countries. It aims to reduce the disparity in 
accounting practices and obtain comparable and comparable financial statements. 
2. According to the results of the statistical analysis it is clear that all variables of the 
local environment have a clear and uneven effect contributing to the achievement of 
international accounting harmonization . 
 
  The most important Recommendations Represented as following : 
1 - Adoption of the International Accounting Standards and financial reporting in the 
manufacture of rules and local accounting standards will bring to the existing experts 
experience through the use of international experiences as well as a tool to attract 
investors, financiers and others. 
2 - The necessity of periodic review of the laws and regulations directed to local 
accounting rules and practices in order to strengthen them in legal frameworks and 
ensure their conformity with the requirements of the current and future stage of the 
country through the formation of a specialized committee consisting of multi-
jurisdictions of legal and professional accountants, academics, financials, economists 
and administrators It is mandated to develop legislation related to the field of 
accounting, which has access to know-how in the local and international 
environment. 
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