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النظام المحاسبي الموحد ومتطلبات التوافق مع المعايير المحاسبية
الدولية
دراسة تحليلية في البيئة العراقية
صبيحة صالح عمر

أ.م.د .دمحم حويش عالوي

ايمان عبد المنعم مال هللا
كلٌة الرافدٌن الجامعة  /قسم المحاسبة
المستخلص:
ٌستهدف البحث الحالً دراسة وتحلٌل محاوالت تطوٌر النظام المحاسبً الموحد فً
العراق باتجاه تحقٌق التوافق واالنسجام ومتطلبات المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة فً اطار
تطوٌر النظام المحاسبً الموحد وتطبٌقاته المختلفة فً مجال المفاهٌم وعملٌات القٌاس
واالفصاح المحاسبً وبما ٌخدم تشجٌع جذب االستثمارات االجنبٌة وتحقٌق التوافق
والنظم المحاسبٌة على المستوى الدولً.
وفً هذا السٌاق فان البحث الحالً اعتمد الدراسة المقارنة التحلٌلٌة بٌن النظام
المحاسبً الموحد المعدل –  3122ومتطلبات المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة بهدف
استكشاف نوع وعمق وشمولٌة عملٌات التوافق واالنسجام  .لذا تبنى البحث الحالً
فرضٌتٌن رئٌستٌن مإداهما  .2(:ال ٌتالءم تطبٌق المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة مع مفهوم
النظام المحاسبً الموحد.

 .3لم ٌحقق النظام المحاسبً الموحد المعدل متطلبات

االنسجام مع المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة ) .
وفً اطار نتائج التحلٌل والمقارنة توصل البحث الى الى النظم المحاسبٌة الموحدة
التتفق فً المفهوم واالهداف والعملٌات مع المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة واتجاهاتها
الفكرٌة والتطبٌقٌة فضال عن ضعف عملٌات التوافق وشمولٌة التعدٌالت المقترحة.
الكلمات المفتاحٌة  :النظام المحاسبً الموحد  ،المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة .
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 -1المقدمة:
شهد النظام المحاسبً الموحد فً العراق تغٌٌررات عدٌردة منرذ تطبٌقره الول مررة فرً
العراق وكان اخر تعدٌل للنظام المحاسبً الموحد ٌعود الى سنة  2:96ومنرذ ذلرا الحرٌن
لم نلمس تغٌٌررا وتطروٌرا جوهرٌرا للنظرام المحاسربً الموحرد علرى الررتم مرن التطرورات
الكبٌرة الترً حردثت فرً الفكرر والتطبٌرق المحاسربً  ،فضرال عرن التغٌٌررات الكبٌررة الترً
حدثت فً البٌئة االقتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة فً العراق والمتمثل ابرزها بالتغٌٌر
الحاصل فً نوع النظام االقتصادي ومتطلبرات االنفتراح االقتصرادي والرتبرة فرً تشرجٌع
االستثمار االجنبً  .واستجابة لتلا التحوالت فقد اعلن دٌروان الرقابرة المالٌرة عرن تشركٌل
لجرران مهمتهررا تحرردٌث النظررام المحاسرربً الموحررد وفررق رإٌررة شرراملة للوضررع االقتصررادي
والمحاسبً الجدٌد وبما ٌتالئم ومتطلبرات االنفتراح علرى معراٌٌر المحاسربة الدولٌرة  ،وبعرد
عدة سنوات من العمل من قبرل هرذه اللجران ترم تعردٌل واصردار النظرام المحاسربً الموحرد
المعدل  ،والذي اشار فً نسخته الى استهدافه عملٌة تطوٌر النظام المحاسبً الموحرد مرن
اجل تحقٌق ماٌلً :
 .2اصرردار بعررت التشرررٌعات الخاصررة لعرردد مررن المإسسررات الحكومٌررة مثررل البنررا
المركررزي العراقررً والمصررارف وسرروق العررراق لررةوراق المالٌررة التررً الزمررت بتطبٌررق
معاٌٌر المحاسبة الدولٌة.
 .3تحقٌق االنسرجام مرع الهردف الررئٌس لمعراٌٌر المحاسربة الدولٌرة والمتمثلرة بتوحٌرد
المفاهٌم والممارسات المحاسبٌة واصدار التقارٌر المالٌة على المستوى الدولً .
 .4اسرررتمرار منحرررى التوحٌرررد المحاسررربً فرررً العرررراق عرررن طرٌرررق توحٌرررد المفررراهٌم
والممارسرات المحاسربٌة والتقرارٌر المالٌررة المالئمرة للمقارنرة بررٌن مإسسرات القطراع العررام
والخاص والمختلط.
 .5االرتقاء بمستوى المحاسبة فً العراق وخدمة االقتصراد الروطنً وجعرل التقرارٌر
المالٌررة تلبررً احتٌاجررات الوحرردة االقتصررادٌة ومسررتخدمً التقررارٌر  ،والمحاسررب القررومً ،
والجهاز الضرٌبً.
واستنادا الى ذلا فان البحث الحالً ٌسعى الى دراسة وتحلٌل التعدٌالت الجدٌردة فرً
ضرروء االهررداف المقدمررة والتررً ٌررتم السررعً لتحقٌقهررا فررً اطررار النظررام المحاسرربً المعرردل
الجدٌررد وخصوصررا منهررا مررا ٌتعلررق بدرجررة تحقٌررق التوافررق فررً المفرراهٌم والممارسرررات
المحاسبٌة وبما ٌحقق التوافق واالنسرجام مرع معراٌٌر المحاسربة الدولٌرة  .وفرً سرٌاق ذلرا
فقد تم تناول الموضوع فرً اربعرة محراور رئٌسرة تنراول االول منهرا منهجٌرة البحرث فٌمرا
تناول المحور الثانً االطار النظري للبحث فٌما تناول المحور الثالث دراسة واقع النظام
المحاسبً وعملٌرات التطروٌر فٌمرا كران المحرور االخٌرر ٌتمثرل بعررت اهرم االسرتنتاجات
والتوصٌات.
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 – 2منهجية البحث
 1-2مشكلة البحث :تنطلق مشكلة البحث من ادعاءات لجنة تطوٌر النظام
المحاسبً الموحد فً العراق بعد صدور النسخة الجدٌدة المعدلة للنظام فً عام 3122
والتً تشٌر فٌها الى ان النظام الجدٌد المعدل جرى بهدف تحقٌق االنسجام مع المعاٌٌر
المحاسبٌة الدولٌة وبما ٌتناسب والتطورات االقتصادٌة المتالحقة والمتمثلة فً االنفتاح
االقتصادي واالتجاه نحو تحرٌر التجارة العالمٌة وتشجٌع االستثمارات الخارجٌة لدعم
االقتصاد المحلً وهو ما تطلب ضرورة اجراء التعدٌالت على النظام المحاسبً الموحد
المطبق منذ  . 2:96لذا ٌمكن التعبٌر عن مشكلة البحث باآلتً :
أ -هل تم تحقٌق االنسجام بٌن النظام المحاسبً الموحد مع المعاٌٌر المحاسبٌة
الدولٌة؟
ب -ماهً الجوانب التً تم فٌها تحقٌق التوافق مع المعاٌٌر الدولٌة ؟
ج -ماهً المبررات المعتمدة لتحقٌق التوافق مع المعاٌٌر الدولٌة ؟
د -هل ٌتالئم تطبٌق المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة فً ظل النظام المحاسبً الموحد
الحالً؟
 2-2اهمية البحث  :ترجع اهمٌة البحث الى ضرورة تحدٌد النقاط الواجب النظر
فٌها بالنسبة للتعدٌالت التً صدرت بالنظام المحاسبً الموحد لسنة  3122ووضع
تصور الفضل المعالجات التً ٌمكن ان تخدم الوحدات االقتصادي  ،كما ترجع اهمٌة
البحث الى ندرة االبحاث التً تناولت هذه التعدٌالت الخاصة بالنظام المحاسبً الموحد
الجدٌد .
 3- 2اهداف البحث ٌ :ستهدف البحث :
أ -تحدٌد متطلبات المعالجات المحاسبٌة فً ضوء المعاٌٌر المحاسبة الدولٌة .
ب -استعرات التعدٌدت الواردة بالنظام المحاسبً الجدٌد.
ج -تحلٌل التعدٌالت الواردة بالنظام المحاسبً الموحد الجدٌد.
د -تحدٌد اوجه االتفاق واالختالف بٌن هذه التعدٌالت وبٌن ماتنص علٌه المعاٌٌر
المحاسبة الدولٌة.
 4-2فرضيات البحث  :تبنى البحث الحالً اختبار فرضٌتٌن رئٌستٌن هما :
 .2ال ٌتالءم تطبٌق المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة مع مفهوم النظام المحاسبً الموحد .
 .3لم ٌحقق النظام المحاسبً الموحد المعدل متطلبات االنسجام مع المعاٌٌر
المحاسبٌة الدولٌة .
وتتفرع عن هذه الفرضٌة ثالث فرضٌات فرعٌة هً :
أ .لم ٌحقق النظام المحاسبً الموحد المعدل متطلبات االنسجام فً المفاهٌم مع
المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة .
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ب .لم ٌحقق النظام المحاسبً الموحد المعدل متطلبات االنسجام فً تطبٌقات
القٌاس المحاسبً مع المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة .
ج .لم ٌحقق النظام المحاسبً الموحد المعدل متطلبات االنسجام فً تطبٌقات
االفصاح المحاسبً مع المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة .
 5–2منهج البحث وادوات جمع البياناتٌ :تبنى البحث الحالً باطار اختبار
فرضٌاته المنهج الوصفً التحلٌلً المقارن الختبار درجة توافق المفاهٌم والتطبٌقات
المحاسبٌة الواردة فً النظام المحاسبً فً العراق والمفاهٌم والتطبٌقات الواردة فً
معاٌٌر المحاسبة الدولٌة  .كذلا درجة مالئمة استخدام النظم المحاسبٌة الموحدة فً
اطار تطبٌقات المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة وبٌئتها وتاٌاتها الموضوعة من اجلها  .وفً
هذا السٌاق فان البحث ٌعتمد منهج تحلٌل المحتوى للنظام المحاسبً الموحد المعدل
والصادر عن دٌوان الرقابة المالٌة ومعاٌٌر المحاسبة الدولٌة باطار الى البٌانات
المطلوبة وتحلٌلها للوصول الى النتائج المقارنة التً تبٌن درجة التوافق بٌن االثنٌن .

 -3النظم المحاسبية الموحدة :
تختلف البلدان فً مستوى تبنٌها لتوحٌد الممارسات المحاسبٌة على مستوى
المجتمع ،حٌث ٌرى  (1967: 95-99 ) Muellerبان هناا ثالث مداخل فً مجال
البحث عن توحٌد السٌاسات المحاسبٌة على مستوى المجتمع هً:
 .2مدخل االعمال – حٌث ٌتوجه هذا المدخل اساسا ً لمستخدمً المعلومات
المحاسبٌة ،والتً بموجبها ٌتم تجمٌع وتشغٌل واٌصال البٌانات المحاسبٌة اعتمادا ً على
خصائص بٌئة االعمال واالعتماد على قبولها العام كما فً المٌكانٌكٌة الموجوده فً
امرٌكا من خالل  GAAPالتً تمثل بٌئه االعمال منبع ومصدر قبولها االساس.
 .3المدخل االقتصادي – وٌقوم هذا المدخل على مقتضٌات االقتصاد الكلً
ومبادئه ،وارتباطه باهمٌة النظام االجتماعً وارتباطه بالسٌاسه العامة ،حٌث ٌتم اعتماد
التوحٌد وتنفٌذه عن طرٌق القانون وٌتم تعزٌزها من قبل الهٌئات العامه وتصبح
االعتبارات الفنٌة المحاسبٌة اعتبار ثانوي ،حٌث تتخذ اعتبارات السٌاسه الوطنٌة الدرجة
االرفع ،حٌث ٌقوم هذا المدخل على اساس رئٌسً هو تحقٌق الرقابه المركزٌة للدوله
على نشاطاتها االقتصادٌة.
 .4المدخل التقنً – وٌعتمد هذا المدخل فً التوحٌد على التحلٌل االكادٌمً المبنى
على المعتقدات االساسبٌة التً تقوم علٌها طرٌقة القٌد المزدوج وخصائص نشاط
اقتصادي معٌن فً وضع النظم الموحده الخاصه به.
اذ تتمثل االهداف المحاسبٌة للنظام المحاسبً الموحد على المستوى التطبٌقً اهتمام
عال بتوفٌر المعلومات المحاسبٌة المفٌدة ألترات التخطٌط االقتصادي المركزي للدولة
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الى جانب المتطلبات الضرٌبٌة واالطراف االخرى بؤعتبار ان تلا االطراف هً ابرز
االطراف الممولة للنشاطات االقتصادٌة .حٌث ٌركز التوحٌد من خالل قواعد وطنٌة
نمطٌة للمحاسبة ،لتحقٌق خطه اقتصادٌة كلٌه فاعله (Gray&Radebaugh,1997
) :104مع اهمٌة الوصول الى قوائم مالٌة تعكس وجهة نظر صادقه وعادلة للمركز
المالً ونتٌجة النشاط من خالل التوافق مع المبادى العامه المعتمده فً تطبٌق النظام
والمتمثله بالمزاوجه بٌن النوعٌة والتوجه .وان عناصر هذه النوعٌة هً
):(Standish,1998:125
أ .التحفظ – اي التقٌٌم العادل للحقائق لكً ٌتم تجنب المخاطره نتٌجة عدم التاكد
المصاحب للعناصر المحاسبٌة.
ب .التوافق – من خالل التمسا بقوة بالقواعد واالجراءات المحددة.
ج .التطبٌق العادل والمنصف للقواعد واالجراءات المحاسبٌة.
اذ ٌضم هذا النظام دلٌل الحسابات المستخدم من قبل الشركات فً تسجٌل االحداث
والعملٌات المحاسبٌة من اجل تسهٌل نشر التقارٌر المالٌه وما ٌنتج عنها من قوائم
ضرٌبٌة  .وقد تم تقسٌم هذا الدلٌل بٌن المحاسبة المالٌه ومحاسبة الكلفة للتركٌز على
اهمٌة تحلٌل التكالٌف على اساس طبٌعتها ولٌس على اساس اخر ). (Hahn,2001:2
فٌما تقوم سٌاسة االبالغ المالً بشكل عام على الشروط القانونٌة بدالً من معٌار
التمثٌل العادل كؤساس لتقوٌم االبالغ المالً ،وٌعكس ذلا توجه اساسً وفعلً نحو
حماٌة الدائنٌن بدالً من المستثمرٌن وان هذا التوجه ٌفضل قائمة المركز المالً على
قائمة االرباح ،وقوائم الشركة االم فقط على القوائم الموحده واالحتٌاطٌات السرٌة على
تحدٌد الدخل السنوي بشكل قاطع ) ،(Choi&mueller,1978:184كما تتطلب من
الشركات ابداء راي المدقق وبما ٌخدم هدفها فً لعب دور مهم واساسً فً تحسٌن
االبالغ المالً ) ، (Choi&mueller,1978:191الذي ٌتمٌز اساسا ً بالسرٌة والتحفظ
وهو ما ٌتضح فً مدخل حماٌة الدائنٌن فً كل المسائل المتعلقة بالمحاسبة المالٌه ومنها
استخدام اال موال االحتٌاطٌة القانونٌه وتٌر القابله للتوزٌع كحماٌة اضافٌة
) . (Nobes,1988:46فٌما تعتبر المتطلبات الحكومٌة من المعلومات المحاسبٌة من
المتطلبات االساسٌة فً نظام االبالغ المالً. (Gray&Radebaugh,1997::105) .
لذا ٌتمٌز نموذج التوحٌد المحاسبً بشكل عام باالتً ( Li, Mataoa & Giles,
):1996:5
أ .سٌادة سمة التحفظ العالٌة كاحد ابرز التاثٌرات المعرفٌة المهمة فً التنظٌر
والتطبٌق.
ب .سٌادة سمة السرٌة أو ضعف الشفافٌة المحاسبٌة فٌما ٌتعلق باالبالغ المالً.
ج .سٌادة هدف توفٌر المعلومات المحاسبٌة اساسا ً للدائنً وعلى وجه الخصوص
الدولة كمصدر رئٌس للتموٌل مع توجه ضعٌف نحو المستثمرٌن.
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د .ضعف دور التدقٌق الخارجً فً النظام المحاسبً أو سٌادة النمط القانونً
للتدقٌق الذي ٌتم تحقٌقه فً ظل القانون وال ٌعتبر متطلبا ً فردٌاً.
اذ ٌعود تبنً احد البلدان للنظام المحاسبً الموحد والمدخل المعتمد فً عملٌة
التوحٌد فً جزء كبٌر منها الى اختالف طبٌعة ونوع التنظٌم العام لمهنة المحاسبة والتً
تقوم بدورها على فلسفات مختلفة فً تبرٌر انواع التنظٌم اآلتٌة (Mautz,1983:77-
):78
 .2التنظٌم العام – ٌعتمد هذا النوع من التنظٌم على القوة الكاملة للدوله فً تنفٌذ
ا لمتطلبات المهنٌة ،حٌث ٌتضح دور الدوله فً هذا المجال عندما ٌصبح المجتمع فً
مواجهة سلوا تٌر مناسب ،لذا فان المدخل التنظٌمً هذا ٌقوم على العقوبه جراء
انتهاا الحقوق العامه ،وبالتالً التؤكٌد على دور القوانٌن واالنظمة ومتطلبات الترخٌص
والمحاكم والتشرٌعات واالجراءات القانونٌه المصممه لحماٌة الجمهور من التالعب
الناتج عن اهمال واالخالل باالداء المهنً للمحاسبٌن ،لذا فهو تنظٌم تٌر طوعً
ومفروت بالزام من خالل السلطه ،فهو مصمم لاللتزام بالحد االدنى من المعاٌٌر ولٌس
من الضروري ان ٌكون له الزام على االشخاص فً اطار المهنه خارج حدود
االشخاص المباشرٌن  .ومن اجل تحقٌق دورها هذا فان الدوله ومن خالل هٌئاتها
الحكومٌة تقوم باصدار المعاٌٌر والقواعد المحاسبٌة وتنظٌم سٌاساتها المحاسبٌة وفق
نظم وتعلٌمات معٌنه تقوم باصدارها وااللزام بها.
 .3التنظٌم الذاتً – ٌقوم هذا التنظٌم على ما ٌضعه اعضاء المهنه طواعٌه وٌتفقون
على قبوله من قواعد ومعاٌٌر اال انه ال ٌمتلا سلطه مقابله ومكافئة للتنظٌم العام ،ولكن
على االتلب فان هذا التنظٌم ٌستطٌع منع االعضاء الذٌن ال ٌستجٌبون للقواعد والمعاٌٌر
التً ٌضعونها لذا فهو ٌركز بشكل اكبر على المعالجات وتجنب السلبٌات المستقبلٌة
اكثر من تركٌزه على العقوبة  ،وبذلا فهو ذو تاثٌر واسع فً العامه كونه ٌركز على
مستوٌات التدرٌب وخطط وممارسة العمل وفق المعاٌٌر المهنٌة  .وفً هذا االطار فانه
ٌعتبر اكثر قدره للموازنه كون تلا المعاٌٌر معده وملتزم بها من قبل الممارسٌن
االعضاء والذٌن ٌمتلكون فهما ً لبٌئتهم والمخاطر والضغوط وامكانٌات تقدٌم الخدمه التً
ال ٌزال ال ٌفهمها من خارج المهنه .
ولكن تختلف درجة تفرد التنظٌم الذاتً فٌما بٌن البٌئات الدولٌة ،حٌث ان اتلب
البٌئات الدولٌة التً ٌسود فٌها التنظٌم الذاتً ٌكون هناا قدر من التدخل الحكومً فً
هذا التنظٌم ،الذي ٌعطً احٌانا ً السلطة والدعم للتنظٌم الذاتً أو ٌعتبر محددا ً له ،اذ ان
ما ٌمٌز طبٌعة التنظٌم الذي ٌجري فً بٌئة معٌنة هو نمط التدخل الحاصل من الجهات
المهنٌة نفسها أو الجهات الحكومٌة أو االثنٌن فً تنظٌم السٌاسات المحاسبٌة والمعاٌٌر
المحاسبٌة واخالق المهنة .
ان تحدٌد طبٌعة ونوع التنظٌم ودور المإسسات المهنٌة أو التنظٌمٌه ومسارات
التدخل فً هذه العملٌة وكذلا ما ٌعكسه من طبٌعة القٌم والسلوكٌات التً ٌلتزم بها
وٌقبلها المهنٌٌن والتً ٌمكن توضٌحها فً اطار الجوانب التنظٌمٌة االساسٌه االتٌة:
جملة كلية الرافدين اجلامـعة للعلوم
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أ .تنظٌم السٌاسة المحاسبٌة :هناا عددا" كبٌرا" من ادوات التطبٌق العملً ،والتً
كانت منشات االعمال فً بعت البٌئات الدولٌة اساسا ً وراء وجودها وتطبٌقها وانتشارها
على المستوى الدولً ،لذا فان تنوع ادوات التطبٌق وتعددها ادى الى امكانٌة االختٌار
فٌما بٌنها وبما ٌتالءم وطبٌ عة عمل المنشؤه والمجال المستخدمة فٌه أو ٌمكن االختٌار
وما ٌتالءم وطبٌعة البٌئة الوطنٌة المستخدمة فٌها .اال انه فً الحقٌقة هناا
موقفان اساسٌان نظرٌان ٌبرران طبٌعة ونوع تنظٌم المهنه وهما (الشٌرازي:2::1،
:)226-211
 -2عدم الحاجه الى التدخل الخارجً فً تنظٌم السٌاسه المحاسبٌة وترا الحرٌة
لمنظمات االعمال التباع السٌاسات المحاسبٌة المناسبة وفق محددات اساسٌه دائمٌة
ممثلة بمحدد الحٌطه والحذر واالهمٌة النسبٌة وتغلٌب الجوهر القتصادي على الشكل
القانونً وٌعتمد اصحاب هذا المنطق على افترات مإداه ان ادارة المنشات لدٌها دائما ً
الحافز الذاتً الذي ٌدفعها بصفة مستمره الى اتباع افضل السٌاسات المحاسبٌة التً
تالئمها ودون الحاجه الى تدخل خارجً .
 -3الحاجه الى التدخل من اجل تنظٌم السٌاسه المحاسبٌة عن طرٌق التدخل الرسمً
من قبل الجهات المهنٌة – حكومٌة أو تٌر حكومٌة ،لتحدٌد المعالم الرئٌسة التً ٌلزم
مراعاتها من قبل المنشات المختلفه عند تحدٌد سٌاساتها المحاسبٌة وذلا من اجل ضمان
منفعة المعلومات المحاسبٌة من ناحٌة مالءمتها وامكانٌة الثقه بها ،لذا ٌتم تنظٌمها عن
طرٌق اصدار المعاٌٌر التً بها ٌتم التحكم فً المعالجات المحاسبٌة للعناصر االساسٌة
المكونه للقوائم المالٌة .
وبشكل عام فان البلدان المختلفه تتباٌن فً استخدامها احد المبررات النظرٌة
المذكورة ،حٌث تنقسم الكثٌر من البلدان فً تاٌٌدها للتدخل الخارجً فً تنظٌم السٌاسات
المحاسبٌة بٌن مإٌده للتدخل من قبل المهنه المحاسبٌة عن طرٌق المعاٌٌر المهنٌه كما
فً كندا واسترالٌا أو متبنٌة للتدخل الخارجً من قبل الحكومات عن طرٌق القوانٌن
والنظم كما فً المانٌا وفرنسا وبٌن دول اخرى مإٌده للتدخل المشترا بٌن المهنه
والحكومه كما فً برٌطانٌا والوالٌات المتحده االمرٌكٌة ،كما تتبنى سوٌسرا المبرر
النظري القاضً بعدم التدخل فً عملٌة تنظٌم السٌاسات المحاسبٌة.
ب .تنظٌم عملٌة اعداد واصدار المعاٌٌر المحاسبٌة :ان عملٌة التنظٌم على مستوى
المجتمع تتطلب وتجري عن طرٌق اصدار معاٌٌر التطبٌق العملً المالئمة للبٌئه
الوطنٌة ،وان ترتبط تلا المعاٌٌر باالطار الفكري للحقل لتشكل حلقة وصل بٌن النظرٌة
والتطبٌق لذلا فانه عملٌة تنظٌم وضع واصدار المعاٌٌر تتضمن ثالثة ابعاد تنظٌمٌة
(الشٌرازي :) 239 :2::1،تتمثل بالجهه أو الجهات التً تتولى مسإولٌة وضع واصدار
المعاٌٌر المحاسبٌة  ،اذ تختلف الجهة المسإولة عن اعداد واصدار المعاٌٌر حسب نوع
وطب ٌعة التنظٌم الذي ٌتم تبنٌه فً البٌئة الوطنٌة ،ففً التنظٌم العام تتولى المإسسات
الحكومٌة وعن طرٌق قوانٌٌن أو تعلٌمات قانونٌة اصدار مثل هذه المعاٌٌر ،أو قد تكون
جملة كلية الرافدين اجلامـعة للعلوم
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تلا مسإولٌة المهنه نفسها عن طرٌق المإسسات المهنٌة والتً ٌشترا فٌها بشكل رئٌس
اعضاء المهنه من المح اسبٌن والمدققٌن  .وقد تكون عملٌة التنظٌم هذه ذات تدخل
مشترا فٌما بٌن التنظٌم العام والتنظٌم الذاتً وبنسب متفاوته ،نظرا ً للطبٌعة المهمه
لعملٌة اصدار المعاٌٌر المحاسبٌة وارتباطها بالمجتمع وتاثٌراتها فً هذا المجال .اما
البعد الثانً فٌتمثل باسلوب العمل المتبع فً اعداد المعاٌٌر المحاسبٌة  .اذ ٌختلف اسلوب
العمل المتبع فً اعداد واصدار المعاٌٌر المحاسبٌة وفق نوع التنظٌم المعتمد للمهنه
وباختالف البٌئات الدولٌة ودرجة المشاركة فً هذه العملٌة من قبل االطراف المختلفه
والتاثره بهذه العملٌة كاالداره والمإسسات المالٌة والجهات االخرى المستفٌده ،وباطار
ما ٌلعبه المحتوى الثقافً واالجتماعً واالقتصادي والسٌاسً فً تلا البٌئة .اما البعد
الثالث فٌتمثل فً المنهج المتبع فً بناء المعاٌٌر المحاسبٌة فقد ٌستخدم المنهج
االستقرائً أو االستداللً أو كالهما فً عملٌة بناء المعاٌٌر المحاسبٌة من قبل الجهات
المنظمة ،فقد تكون المشاكل والموضوعات العملٌة هً االساس فً االنطالق نحو بناء
المعاٌٌر أو قد تكون االهداف هً االساس للمسائل أو الموضوعات التً ٌراد وضع
معاٌٌر لها ،ولكن تبقى عملٌة االستخدام المشترا للمنهجٌن اكثر اهمٌة وكفاءه فً
الوصول الى معاٌٌر علمٌة مقبولة.
وفً اطار هذه االهمٌة فان عملٌة التنظٌم المهنً تستند الى ثالث اسهامات نظرٌة،
اختلفت معها الدول المختلفه فً مجال االعتماد على احدها فً تبرٌر نوع وطبٌعة
التنظٌم المحاسبً وهً ): (Godfrey&et.al,1994:307-316
 -2نظرٌة المصلحة العامة : Public Interest Theory
وتقوم هذه النظرٌة على مدخل اهمٌة التدخل الحكومً فً تنظٌم المهنه المحاسبٌة
بمبرر تحقٌق المصلحه العامه التً ٌجب ان توضع التشرٌعات الالزمة لحماٌتها من
خالل محور تحسٌن االداء االقتصادي مقارنة بالموقف التنظٌم ،وفً هذا االطار فان
التدخل الحكومً فً وضع المعاٌٌر ٌمكن رإٌته كمبرر ونتٌجة للفشل فً سوق
المعلومات المحاسبٌة فً تحقٌق المثالٌه التنافسٌه وبالتالً تخفٌت المنافع االجتماعٌة
مما سٌتوجب تدخل الحكومة لتهذٌب المصلحة العامة .
 -3نظرٌة التمسا بالتعلٌمات واالوامر: Regulatary Capture Theory
تقوم هذه النظرٌة على افتراضٌن اساسٌٌن هما:
اوالً -ان كل اعضاء المجتمع سٌتصرفون بعقالنٌة فٌما ٌتعلق بالمصلحة الخاصة
الى الحد الذي تكون فٌه منافعهم من الضغط على المنظمٌن تعادل الكلفه الحدٌه ،وبما ان
المنظم من المحتمل ان ٌعٌد توزٌع الثروه ،لذا فان الضغط على المنظمٌن ٌزٌد ثروتهم
او انهم ٌضغطون للتاكد من ان المنظم تٌر فاعل فً تخفٌت ثروتهم.
ثانٌا ً -ان الحكومة لٌس لها دور مستقل تلعبه فً عملٌة التنظٌم وان مصالح
المجموعات تبحث عن رقابة السلطة الحكومٌة النجاز رتبتهم فً توزٌع الثروه.لذا فان
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هذه النظرٌة ترى فً عملٌة وضع المعاٌر اصالً بانها عملٌة موجهه لحماٌة المصلحة
العامه الن المعلومات المحاسبٌة لها القدره على نقل الثروه من مصلحة مجموعة الى
اخرى ،وان مجامٌع المصلحة هذه تإثر من خالل العملٌة السٌاسٌة على رقابة
المعلومات المحاسبٌة لزٌادة ثروتهم ،لذا فان المهنه تعمل على التمسا بالمصلحة العامه
للحصول على منافع التنظٌم الخاص لنفسها.
 -4نظرٌة المصلحة الخاصة :Private Interest Theory
تقوم هذه النظرٌة على افترات وجود سوق للتنظٌم بقوى عرت وطلب مماثله
لسوق راس المال .لذا تبنى النظرٌة على قانون تخفٌت عوائد عالقة حجم المجموعة
وتكالٌف استخدام العم لٌة السٌاسٌة ،وان التنظٌم ال ٌؤتً الى الوجود نتٌجة استجابة
الحكومة لمقتضٌات الطلب العام بل القاعده ان التنظٌم ٌتم رإٌته من خالل المصلحة
الخاصه المصممه للحصول على مزٌد من المنفعة .وفً مجال المهنه المحاسبٌة فان
المصلحة االساسٌة كتنظٌم مهنً هً ضبط والتمسا بالقٌم الرمزٌة والمادٌة للمهنه من
قبل اعضائها ومن خالل التفاوت مع الحكومة ،حٌث ان عملٌة وضع المعاٌٌر
المحاسبٌة ٌتم رإٌتها من خالل اجراءات المجموعة ،وبذلا فانه ٌنظر لها على انها
سوق للتنظٌم ٌوزع اكثر السلع للمجامٌع ذات المصلحة الخاصة وذات الطلب االكثر
فاعلٌة.

 - 4المعايير المحاسبية الدولية وافتراضاتها الرئيسة :
ال ٌستطٌع احد الٌوم أن ٌتجاهل التغٌرات السرٌعة التً فرضتها التطورات العلمٌة
والتكنولوجٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة وتٌرها .وكان من نتائجها ظاهرة العولمة وما
تعكسه من إٌجابٌات فً تسهٌل تنقل رإوس األموال عبر الحدود بٌن الدول وما تجلبه من
مخاطر وهزات مدمرة إلقتصادٌات بعت الدول إن لم ٌحسن التعامل مع هذه التغٌرات.
وبكل تؤكٌد فان المحاسبة لم تكن بمعزل عن هذه التغٌرات ،حٌث إن األدب التارٌخً
للمحاسبة ٌشٌر إلى أن البٌئة المحاسبٌة هً فً حالة تغٌر دٌنامٌكً نتٌجة التطورات
اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة والتقنٌة ،وحتى تحقق المعلومات المحاسبٌة الفائدة المرجوة منها
كان البد لها أن تواكب هذه التغٌرات ،فظهرت العدٌد من المنظمات والهٌئات المهنٌة
المحاسبٌة الدولٌة واإلقلٌمٌة لتنظٌم المهنة وتوحٌد معاٌٌرها ،بإعتبار هذه المعاٌٌر
ضوابط إلنتاج معلومات شفافة وكاملة حول الوضع اإلقتصادي للوحدة والبٌئة
اإلقتصادٌة لها  .وبهف تخفٌت المخاطر حاولت مهنة المحاسبة وضع مجموعة من
المعاٌٌر التً تعتبر كنماذج أو إرشادات عامة تإدي إلى توجٌه وترشٌد الممارسة العملٌة
فً المحاسبة والتدقٌق  .وعلى هذا األساس فإن طبٌعة المعاٌٌر المحاسبٌة جاءت لخدمة
المنتج ،المتمثل فً المعلومات المحاسبٌة و مسار المعالجة الذي ٌولد هذه المعلومات.
وتكمن أهمٌة وضع معاٌٌر محاسبٌة فً ضمان تجانس وتوحٌد المعلومات المحاسبٌة
وإضفاء المصداقٌة علٌها بغٌة تحكٌم عادل بٌن مصالح فئات مختلفة والتً هً فً
جملة كلية الرافدين اجلامـعة للعلوم

85

)ISSN (1681-6870

النظام احملاسيب املوحد ومتطلبات التوافق مع ...

د .حممد حويش ,صبيحة صاحل ,اميان عبد املنعم

العدد 2013 / 32

األساس تٌر متجانسة وذلا من خالل تحدٌد وقٌاس األحداث المالٌة للوحدة وتوصٌل
نتائج القٌاس إلى مستخدمً القوائم المالٌة؛ وتحدٌد الطرٌقة المناسبة للقٌاس؛واتخاذ القرا
رات المناسبة وفً الوقت المناسب؛ولذلا فإن تٌاب المعاٌٌر المحاسبٌة سوف ٌإدي حتما
إلى :استخدام طرق محاسبٌة قد تكون تٌر سلٌمة؛ واختالف األسس التً تحدد وتعالج
العملٌات واألحداث المحاسبٌة للوحدة وصعوبة اتخاذ قرار داخلً أو خارجً من قبل
المستفٌدٌن والمعنٌٌن.
وتتمثل الهٌئة المسإولة عن إصدار المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة بلجنة معاٌٌر
المحاسبة الدولٌة  IASCالتً ظهرت إلى الوجود فً  1973كثمرة لإلتفاقٌات التً
عقدت بٌن الجمعٌات المحاسبٌة المهنٌة لعشر دول هً " :أسترالٌا ،كندا ،فرنسا ،الٌابان،
المكسٌا ،هولندا ،برٌطانٌا ،إٌرلندا ،الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة " ،ومقرها العاصمة
البرٌطانٌة لندن ،وهً منظمة مستقلة تهدف إلى إعداد معاٌٌر ٌمكن إستخدامها من قبل
الشركات والمإسسات لدى إعداد القوائم المالٌة فً جمٌع أنحاء العالم .وقد تم اعادة هٌكلة
لجنة المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة  IASCلتصبح تحت اسم مجلس معاٌٌر المحاسبة
الدولٌة ) ، (IASBبهدف تطوٌر معاٌٌر المحاسبة الدولٌة .ولقد كان الهدف من تؤسٌس
لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة منذ نشؤتها وحتى إعادة هٌكلتها فً عام " " ١٠٠٢محددا
فً اآلتً (صالح : )69 ، 3119 ،
 .2صٌاتة ونشر المعاٌٌر المحاسبٌة التً ٌنبغً مراعاتها لما فٌه المصلحة العامة
عند عرت البٌانات المالٌة.
 .3السعً لجعلها مقبولة ومعموال بها على نطاق عالمً.
 .4العمل بوجه عام على تحسٌن األنظمة والمبادئ المحاسبٌة لعرت البٌانات
المالٌة.
 .5مناقشة القضاٌا المحاسبٌة الوطنٌة فٌما بٌن الدول المشاركة على نطاق دولً .
 .6طرح أفكار محاسبٌة ٌمكن تبنٌها وإصدارها كمعاٌٌر دولٌة تخدم المصلحة
العامة.
 .7تحقٌق قدر من التوافق بٌن الممارسات المحاسبٌة فٌما بٌن الدول المشاركة ٌسمح
بالقابلٌة للمقارنة.
 .8العمل على تحقٌق قدر من القبول الدولً لما ٌصدر عن اللجنة من معاٌٌر .
ٌ .9وافق أعضاء اللجنة على دعم هذه األهداف بالتعهد بنشر كافة معاٌٌر المحاسبة
الدولٌة التً ٌصدرها المجلس فً بلدانهم من أجل:
 التؤكد من أن البٌانات المالٌة المنشورة مطابقة لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة
واإلفصاح عن حقٌقة هذه المطابقة.
جملة كلية الرافدين اجلامـعة للعلوم
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إقناع الحكومات والهٌئات المعنٌة بصٌاتة المعاٌٌر بؤن البٌانات المالٌة
المنشورة ٌجب أن تكون مطابقة لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة من جمٌع
النواحً.
التؤكد من أن مراقبً الحسابات مقتنعون بؤن البٌانات المالٌة مطابقة لمعاٌٌر
المحاسبة الدولٌة بالتدقٌق وكذا اإلفصاح عن واقع هذه المطابقة.
تشجٌع قبول ومراعاة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة على الصعٌد الدولً.
تطوٌر مجموعة من معاٌٌر المحاسبة العالمٌة ،ذات النوعٌة الجٌدة والقابلة
للفهم والتطبٌق ،لمساعدة المشاركٌن فً أسواق رأس المال العالمٌة
ومستخدمٌن آخرٌن فً اتخاذ القرارات االقتصادٌة.

وتؤسٌسا على ما سبق ،فإن هذه المعاٌٌر تلعب دورا أساسٌا ومهما فً االقتصاد
العالمً بحٌث ٌتم استخدامها فً المجاالت التالٌة:
 تعتبر فً كثٌر من البلدان كؤساس للمتطلبات المحاسبٌة الوطنٌة.
 تعتبر كؤساس لعرت القوائم المالٌة للشركات األجنبٌة أو المحلٌة فً
البورصات واألسواق المالٌة الدولٌة أو اإلقلٌمٌة والمحلٌة.
ولقد بدأ االهتمام مإخرا بمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة للعدٌد من األسباب منها:
 .2تضاعف المعامالت التجارٌة بٌن شركات األعمال الدولٌة .
 .3تضاعف وتطور وتنوع الشركات الدولٌة .
 .4تضاعف االستثمارات بٌن مختلف الدول األجنبٌة خالل الفترات السابقة
واحتمالٌة تضاعفها فً الفترات الالحقة.
 .5الحاجة إلى المعاٌٌر الدولٌة لتكون أساس ٌتم االسترشاد بها فً العملٌات
التجارٌة .
 .6العمالت األجنبٌة وسعر التبادل بٌن دول العالم والشركات .
 .7ظهور المنظمات المحاسبٌة والدولٌة فً عملٌة إشراكها فً المحاسبة الدولٌة .
وترجع أهمٌة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة فً دفع النمو االقتصادي المحلً بٌنما تتزاٌد
درجة العو لمة على مستوى االقتصادٌات المحلٌة من خالل تبسٌط القواعد و إصالحات
السوق ،وتزاٌد الحاجة إلٌجاد نقطة تالقً بٌن المعاٌٌر المعمول بها فً إعداد التقارٌر
المالٌة على المستوى المحلً و بٌن معاٌٌر المحاسبة الدولٌة .إن التطورات األخٌرة فً
التجارة العالمٌة من شؤنها أن تإدي إلى موجة جدٌدة من تخفٌف القواعد و اإلجراءات و
إصالح االقتصادٌات المحلٌة ،كما أن الطلب على رإوس األموال التً ٌتوقع لها النمو
من أسواق رأس المال الرئٌسٌة تعتمد على توافق مبادئ المحاسبة العامة المحلٌة و
معاٌٌر المحاسبة الدولٌة .حٌث ٌعمل واضعو القواعد المحاسبٌة فً جمٌع أنحاء العالم
نحو تحقٌق هدف التوافق ،وفً مقدمة الهٌئات التً تعمل من اجل هذا الهدف اللجنة
جملة كلية الرافدين اجلامـعة للعلوم
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الدولٌة للمعاٌٌر المحاسبٌة ،التً تهدف إلى وضع معاٌٌر محاسبٌة تإدي إلى توافق
السٌاسات المحاسبٌة على مستوى العالم  .ولكً تفً البٌانات المالٌة المنشورة باحتٌاجات
مستخدمٌها فً المجاالت المختلفة ،البد من أن تكون تلا البٌانات معدة على أساس
معاٌٌر محاسبٌة مقبولة .وٌمثل قبول المستخدمٌن للمعاٌٌر المحاسبٌة المتبعة عند إعداد
البٌانات المالٌة إحدى الخصائص المستهدف توافرها فً المعاٌٌر المحاسبٌة ،ومما سبق
نالحظ حاجة تلا اآللٌات إلى المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة و ذلا لظهور الشركات متعددة
الجنسٌات التً ساعدت على تكثٌف الجهود إلصدار معاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة من أجل
معالجة المشكالت المحاسبٌة التً صاحبت قٌام هذه الشركات وكٌفٌة إعداد البٌانات
المالٌة الموحدة و ذلا الختالف معاٌٌر المحاسبة المتبعة بٌن البلد الذي ٌوجد فٌه الفرع و
بٌن البلد الذي توجد فٌه الشركة األم ،مما أدى إلى التقلٌل من مصداقٌة تلا البٌانات و
قابلٌتها للمقارنة و هذا بدوره أثر على إمكانٌة المستخدم فً اختٌار الفرصة االستثمارٌة
المناسبة و خصوصا بعد زٌادة االستثمارات األجنبٌة فً الفترة األخٌرة  .فضال عن
زٌادة نشاط حجم التجارة العالمٌة من خالل تقوٌة العالقات التجارٌة بٌن أصحاب رإوس
األموال من دول مختلفة،وازدٌاد النشاط من خالل الشركات المتعددة الجنسٌات (صالح ،
.)91 ، 3119
وهناا عدة عوامل تبٌن مدى الحاجة للمعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة منها:
 تضٌٌق االختالف و التنوع فً المعالجة المحاسبٌة المتبعة فً الشركات.
 المساهمة فً تحقٌق المقارنة بٌن البٌانات المالٌة للشركات المحلٌة و
الدولٌة وبالتالً زٌادة الثقة فً مصداقٌتها.
 حماٌة األموال المستثمرة فً األسواق المالٌة الخارجٌة.
 خلق بٌئة أعمال متحدة و تسهٌل التجارة الدولٌة و االستثمار الدولً.
أما عن المشاكل التً تواجه تطبٌق معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ،فتنطلق من كونها
تهدف إلى استعمال لغة محاسبٌة مشتركة وإزالة الفوارق واالختالفات الموجودة فً
األنظمة المحاسبٌة ،وهذا ٌتطلب حصر االختالفات الموجودة فً القواعد والمبادئ
المحاسبٌة بٌن الدول ،مما ٌطرح مشكلة اختالف األنظمة المحاسبٌة ،كما ٌطرح مشكلة
اختالف نظم التكالٌف والمحاسبة اإلدارٌة ودرجة تقدمها ونوعٌة التقارٌر التً ترتبط
بالشركات ،ومستوى اإلفصاح عن المعلومات التً تتضمنها التقارٌر والقوائم المالٌة،
وطرق وأسالٌب إعدادها باإلضافة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة إلى مشكلة اختالف وتباٌن
طرق التدقٌق من دولة إلى أخرى وتباٌن المعاٌٌر من بلد آلخر.
كما ٌمكن بٌان ابرز السلبٌات لعولمة المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة باالتً (صالح ،
:)97 ، 3119
 زٌادة الفروقات بٌن معاٌٌر المحاسبة الدولٌة والمعاٌٌر المحلٌة نتٌجة التغٌرات
العامة التً طرأت على المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة من خالل التعدٌل أو التطوٌر
استجابة للتطورات االقتصادٌة.
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 سٌطرة آلٌات العولمة على إعداد البٌانات المالٌة ،بٌنما كان الوضع سابقا ٌتمثل
فً قٌام لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة والتً تمثل هٌئة خاصة مستقلة بالعمل
على توحٌد المبادئ المحاسبٌة المستخدمة فً إعداد البٌانات المالٌة ،بواسطة
منشآت األعمال فً مختلف دول العالم ،وهدفها هو إقناع الحكومات
والمإسسات بتطبٌق معاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة وذلا بشكل طوعً ولٌس
إجباري.
 ان بعت آلٌات العولمة أصبحت تسٌطر على االقتصاد العالمً منها منظمة
التجارة الدولٌة والبنا العالمً والشركات متعددة الجنسٌات وهٌئات األسواق
المالٌة ،وهذا من خالل دعمها إلستراتٌجٌة العولمة .
 األعباء اإلضافٌة التً تتحملها المإسسات فً حالة تغٌٌر الطرق المحاسبٌة،
مقابل األخبار بتؤثٌر على النتٌجة ،وكذلا الوسائل والجهود المبذولة إلنجاح
التغٌٌر.

 - 5النظام المحاسبي الموحد في العراق بالمقارنة مع المعايير المحاسبية
الدولية :
لقد ارتبط التغٌٌر والتطور فً المحاسبة العراقٌة تارٌخٌا ً بمصدرٌن اساسٌن هما كل
من المتغٌرات البٌئٌة الوطنٌة ،ومتغٌرات المحاسبة دولٌا ً  ،وهو ما ٌمكن ان ٌتضح
بشكل مبسط من تتبع تطور المحاسبه فً العراق فً العصر الحدٌث (الجلٌلً،3112 ،
 . )26:-268فمع بداٌة تاسٌس الدوله العراقٌه ظهرت الحاجه الى المحاسبة التً
اقتصرت على ما ٌغطً بعت االحتٌاجات من البٌانات المالٌه ،والتً تم فٌها األعتماد
على النظم المحاسبٌة المستوردة بالتوافق مع تطبٌق قانون الشركات الهندي على
الشركات العامله فً العراق وهً تمثل فً جوهرها فروع للشركات االجنبٌة .فٌما
جرت الحقا محاوالت عدٌده للتوحٌد كان اولها نقل تجربة مصر على قطاع الغزل
والنسٌج ،وبع د نجاحه تم تطبٌقه على القطاع الصناعً باكمله ،وترافق ذلا مع صدور
قانون للشركات عراقً بدالً من القانون الهندي ،وصدور نظام مزاولة مهنة مراقبة
وتدقٌق الحسابات رقم  29لسنة  2:69وصدور قانون نقابة المحاسبٌن والمدققٌن رقم
 296لسنة  . 2:7:ومع بداٌة الثمانٌنات صدر قانون الشركات رقم  47لسنة 2:94
والذي تمٌز بخروجه عن تاثٌر التشرٌعات البرٌطانٌة ،التً كانت واضحة فً كافة
المجاالت فً الفترات السابقه ،والذي تم الغاءه بصدور القانون رقم  32لسنة ،2::8
كما تمٌزت هذه الفتره بصدور تعلٌمات النظام المحاسبً للشركات رقم ( )2لسنة 2:96
التً الزمت شركات القطاع الخاص بتطبٌق النظام المحاسبً الموحد ،والتً تم تعدٌلها
بالتعلٌمات رقم ( )2لسنة  .2:::كما تمٌزت بصدور نظام مزاولة المهنه رقم ( )8لسنة
 2:95الذي اوكل مهمة االشراف على تنظٌم مزاولة المهنه الى نقابة المحاسبٌن بعد ان
كانت موكله لوزارة التجارة .كما تمٌزت هذه الفترة بصدور قانون دٌوان الرقابة المالٌه
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رقم  2:5لسنة  2:91والغً بصدور القانون رقم ( )7لسنة .2::1الذي اعتبر احد
مإسسات الدوله الدستورٌة المستقله ذات التاثٌر االعظم فً المحاسبة الوطنٌة .كما
تمٌزت هذه الفتره بتشكٌل مجلس المعاٌٌر المحاسبٌة الرقابٌة فً عام  2:99لٌقوم بمهمة
وضع المعاٌٌر المحاسبٌة التً تتالئم وطبٌعة البٌئة العراقٌة.
ان تلا التطورات تشٌر بوضوح الى تاثٌر متغٌرات البٌئة الوطنٌة ومتطلباتها فً
المحاسبة الوطنٌة التً كما ٌتم رإٌتها من خالل المراحل التارٌخٌة الى انها امتداد
اساسً لل فكر و التطبٌق المحاسبً القادم من بٌئات دولٌه متقدمة اخرى ،والتً امتد
تاثٌرها وال زال فً الفكر المحاسبً الوطنً ،والذي ٌتضح اٌضا ً فً قرار نقابة
المحاسبٌن العراقٌة لعام  2:96الخاص باعتماد المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌه فً العراق
والزام اعضاء المهنه باالسترشاد بها ،فضالً عن ان النظام المحاسبً الموحد قد تضمن
مجموعة من المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌه (رمو.)288;2:::،
وفً نفس االطار فقد لعبت الدوله دورا ً مهما ً فً قولبة هذه النظم المستوردة فً
مجال رئٌسً واحد وهو خدمة متطلبات الحكومة وبما ٌعزز دورها فً دعم المصلحة
العامة والذي فاق اي محاوالت اخرى لتطوٌر المحاسبة بما ٌخدم المصلحة الخاصه أو
بما ٌتناسب وقولبتها مع اطر نظرٌة علمٌه فً هذا المجالٌ .ترافق ذلا مع السمات
الممٌزة التً تتفق وطبٌعة المجتمع العراقً تارٌخٌاً ،حٌث تمٌل المحاسبة فً العراق الى
القٌاسات المتحفظه والسرٌة فً االفصاح عن المعلومات  ،وهو ما ٌمكن مالحظته فً
القوانٌن واالنظمة والتعلٌمات الصادره عن الجهات المنظمة لمهنه المحاسبة فً العراق
(الهاشمً  .) 268;3114،وهو نفس السبب الذي ٌعزز االهتمام بالموضوعٌة والذي
ٌترافق مع تمسا المحاسبة الوطنٌة بالكلفه التارٌخٌة ،وتعتبر هذه السمة سمه بارزه فً
المجتمع العراقً نابعه من ارثه الحضاري الذي ٌركز على الموضوعٌة ،والتً تظهر
فً تطبٌقاته ،حٌث ٌتم التسجٌل فً تطبٌقات بٌت المال وفقا ً لمستندات اصولٌة موحده.
من نسختٌن تسمى االولى بالبراده والنسخه الثانٌة التً تسمى بالشاهد (الجلٌلً،3112 ،
 .) 267-266فٌما تعتبر سمة مساٌرة الفكر المحاسبً الوطنً لمتطلبات الدوله ابرز
سماته الظاهرة ،والتً تتجلى فً حجم القوانٌن والنظم والتعلٌمات المنظمة للمحاسبة
الوطنٌة  ،وفً تركٌبة التنظٌم المحاسبً التً تتم وفقا ً لسٌطرة الدوله ،وتتوافق مثل هذه
السمة مع الروح الجما عٌه والمٌل لتدخل الدوله التً تعتبر ابرز قٌم المجتمع العراقً.
كما تعتبر سمة النزعه الوطنٌة للمحاسبة جزءا" من سمات المجتمع العامه فً هذا
االطار ،لذا نجد ان ابرز االمثله على ذلا المقاالت والدعوات الكثٌره التً نادت بؤهمٌه
اعداد معاٌٌر محاسبٌة تتالئم والبٌئة الوطنٌة بعد اتخاذ نقابة المحاسبٌن و المدققٌن
العراقٌٌن قرارا ً سنة  2:96تم بموجبه اعتماد المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌه فً العراق
والزام اعضاء المهنه باالسترشاد بها فً عملهم ،والذي دعى اثر ذلا الى قٌام الدوله
بتشكٌل مجلس المعاٌٌر المحاسبٌة العراقً (رمو .)288;2::: ،
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و مما تقدم ٌتضح ان ابرز المتغٌرات التً تشكل الفكر والتطبٌق المحاسبً السائد
تتمثل باالتً (الشجٌري :)78 : 3115 ،
 .2فلسفة المحاسبة التقلٌدٌة التً تمثل الكلفه التارٌخٌه فٌها نقطة االرتكاز.
 .3فلسفة االقتصاد الكلً وخدمة متطلبات الدوله.
 .4مدخل التوحٌد ال محاسبً كاساس فً فلسفة التنظٌم المحاسبً.
ٌ .5شكل مفهوم الرقابه الهدف االساس للمحاسبة فً ظل النموذج المعرفً السائد.
 .6سٌادة المدخل العملً – النفعً والمدخل القٌمً فً البناء المحاسبً.
ٌ .7عتبر االفصاح وفقا ً للمتطلبات القانونٌة ابرز ارتكازات نظام االبالغ المالً وفقا ً
للنموذج السائد.
 .8ان الدخل هو اكثر المفاهٌم محورٌة فً النموذج المعرفً السائد.
 .9تتسم االفكار المطروحة بانها تقلٌدٌه ومنقوله من بٌئات اخرى.
 .:تعتبر مواضٌع الرقابه والتدقٌق ابرز المواضٌع ذات االهتمام .
وتإشر هذه المتغٌرات درجة تجانس مهمة فٌما بٌنها مع األخذ بنظر األعتبار
المتغٌرات التً التإشر درجة توافق والتً تعود أصولها بشكل عام الى األستٌراد
النظري تٌر المدروس .وهو ما ٌختلف كثٌرا فً توجهاته مع المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة
واالهداف المعلنة من وراء اعدادها إال أن المشكلة األساسٌة التً تعانً منها هذه
المعاٌٌرالدولٌة والتً تنعكس سلبا على عنصر التناسق  ،تتمثل فً كثر ما تحوٌه من
بدائل ٌسمح بإتباعها فً مجال تطبٌق كل من قواعد القٌاس واإلفصاح .وٌمكن برهنة
طبٌعة المحاسبة على المستوى التطبٌقً فً ظل تطبٌقات النظام المحاسبً الموحد
باالتً:
 .2أهداف المحاسبة السائدة فً التطبٌق -:تإكد تعلٌمات النظام المحاسبً الموحد
(وزارة التجارة )4;2:::،على ان األهداف األساسٌة للمحاسبة فً العراق
التً تتم من خالل تبنً النظم الموحدةٌ ،تمثل بالمساهمة فً توفٌر المعلومات
التً تخدم مختلف الجهات واألطراف ذات العالقة ابتداء من الجهة المنفذة
نفسها ووصوالً إلى الجهات العلٌا فً أجهزة الدولة والمسإول عن التخطٌط
الشامل للتنمٌة على مستوى االقتصاد القومً ،لذا تم تطبٌق النظام المحاسبً
الموحد فً القطاعٌن االشتراكً والمختلط كمرحله اولى لتوفٌر بٌانات موحدة
ومتكامله عن نشاط هذٌن القطاعٌن ،وفعالً ساعد تطبٌق هذا النظام على توفٌر
معلومات جٌده ودقٌقة ساهمت الى حد كبٌر فً ترشٌد قرارات التخطٌط
االقتصادي ،و هو ما دعى الى تنظٌم االوضاع المحاسبٌة للقطاع الخاص
بالقانون بعد صدور قانون الشركات رقم  32لسنة  2::8وبما ٌضمن
استمرارٌة تقدٌم بٌانات محاسبٌة موحده ودقٌقه تستخدم كمإشرات فً عملٌة
التخطٌط وفً ضبط نشاط هذه الشركات بما ٌضمن اداءها لدورها فً التنمٌة
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االقتصادٌة المخططه .ومن هنا ٌبرز دور المحاسبة فً توفٌر المعلومات
المالءمة ال نجاح خطط التنمٌة التً ٌتطلب تحقٌقها توفر المعلومات المحاسبٌة
التً تمكن من التخطٌط والتنفٌذ والتقٌٌم والرقابة على هذه الخطط
(رمو.)287;2:::،
 .3تطبٌقات القٌاس المحاسبً :ان التطبٌقات ٌمكن تحدٌدها من خالل استقراء
النظام المحاسبً الموحد المطبق فً العراق الذي تمٌز باستخدام االحتٌاطٌات
المختلفه وكذلا المخصصات اضافه الى استخدام قاعدة الكلفه أو السوق اٌهما
اقل الذي حدد تقوٌم المخزون بالكلفه ،وان الفرق الحاصل بٌن سعر الكلفه
وسعر السوق ٌإخذ باالعتبار عند اعداد كشف العملٌات الجارٌه .كما ان
االستقراء للمعاٌٌر العراقٌه الصادره عن مجلس المعاٌٌر المحاسبٌة والرقابٌة
العراقً ٌشٌر الى ان طرٌقة العقد المنجز هً االكثر اعتماداً ،وان الحٌطة
والحذر الزمة عند استخدام طرٌقة نسبة االنجاز والتً نص علٌها المعٌار رقم
( ،)2فٌما ٌمٌل المعٌار رقم ( )3الخاص بمعالجة نفقات البحث والتطوٌر الى
معالجة تلا المصروفات على انها مصروفات اٌرادٌة ،فٌما لم ٌعالج كل من
النظام المحاسبً الموحد والمعاٌٌر المحاسبٌة مواضٌع مثل االٌجار التموٌلً
ومحاسبة التوحٌد .اما المحددات المحاسبٌة الشائعة االستخدام ،حٌث تمٌل
التطبٌقات المحاسبٌة الى القٌاسات المتحفظه ،وهو ما ٌمكن مالحظته فً
القوانٌٌن واالنظمة والتعلٌمات الصادره عن الجهات المنظمة لمهنه المحاسبة
فً العراق ،كما هو الحال مع قانون الشركات رقم ( )32لسنة  2::8الذي
سمح فً الفقره ( ) 24بتكوٌن بعت االحتٌاطٌات  ،وكذلا التشرٌعات الضرٌبٌة
التً تإكد على استخدام قاعدة الكلفه أو السوق اٌهما اقل ،وكذلا من خالل
الطرق المحاسبٌة التً تم عرضها فً المحور السابق من خالل النظام
المحاسبً الموحدٌ ،تضح بجالء التؤكٌد الكبٌر على التحفظ فً القٌاس
المحاسبً .وفً مجال محدد االهمٌة النسبٌة ،فان تطبٌقات النظام المحاسبً
الموحد ال توضح مستوى عالً من تطبٌق االهمٌة النسبٌة ،اما المعٌار
المحاسبً رقم ( )7العراقً فقد وردت اعتبارات االهمٌة النسبٌة فٌه من خالل
المادة ( ) 6الفقره (ب) عندما اشارت الى الكشف عن جمٌع االمور التً تكون
مادٌه بالدرجه التً تإثر فً قناعات وقرارات مستخدمٌها ،ومع ذلا فان
الملحق رقم ( )2بالقاعده لم ٌوضح بشكل كافً متطلبات ذلا
(المشهدانً. )84;3114،ولم تتضح معالم تطبٌقٌة واضحه لمحدد تغلٌب
الجوهر االقتصادي على الشكل القانونً ،بل العكس اتضح بشكل جلً التغلٌب
القانونً فً التطبٌقات المحاسبٌة.
 .4تطبٌقات االبالغ المالًٌ :تناول المحور القوائم المالٌه االبرز فً تطبٌقات
المحاسبة الوطنٌة  ،والتً ٌحددها النظام المحاسبً الموحد باالتً (دٌوان
الراقابة المالٌه-:)325;2:96،
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أ .المٌزانٌة العمومٌة
ب .حساب االنتاج والمتاجره واالرباح والخسائر والتوزٌع
ج .حساب االرباح والخسائر للتعهدات والمقاوالت المنجزة
د .كشف العملٌات الجارٌة.
هـ .كشف اجمالً القٌمة المضافه
و .كشف توزٌع اجمالً القٌمة المضافه
ز .الكشوفات التحلٌلٌة االضافٌه المحاسبٌة واالحصائٌة.
وتعتبر المٌزانٌة العمومٌة وكشف الدخل ابرز القوائم المالٌه التً تتطلبها الجهات
المختلفه فٌما ٌضاف لها القوائم المالٌه االتٌة الترات المحاسب القومً وهً (وزارة
التجارة-:)21;2::: ،
أ .كشف اجمالً القٌمة المضافه بسعر تكلفه عناصر االنتاج.
ب .كشف توزٌع اجمالً القٌمة المضافه بسعر تكلفه عناصر االنتاج.
ج .كشف التدفق النقدي وفق المعٌار رقم ( ) 8العراقً.
د .كشف تكوٌن راس المال الثابت االجمالً والتغٌر فً المخزون.
ﻫ  .كشف مقارنة االرقام الرئٌسة الواردة فً الحسابات الختامٌة للسنوات الخمس
االخٌره للشركات المساهمة فقط.
اما العوامل المإثرة فً شكل ومحتوى وأهمٌة القوائم المالٌه ،و من الطبٌعً مع
سٌادة النظام المحاسبً الموحد ان ٌحتل دوراً مركزٌا ً كبٌرا ً فً تحدٌد شكل ومحتوى
القوائم المالٌه ،اال ان القوانٌن االخرى كقانون الضرٌبة والشركات والتجارة لعبت دوراً
مهما ً فً التؤثٌر على شكل ومحتوى هذه القوائم  ،باالضافه الى دور المدققٌن الخارجٌٌن
الذٌن ٌحتلون دوراً بارزا ً فً البٌئة المحاسبٌة العراقٌة والذي ٌتضح من تلبة دور دٌوان
الرقابة المالٌه والمدققٌن الخارجٌٌن فً المكاتب الخاصه فً تنظٌم محتوى التوحٌد
المحاسبً فً العراق ،فٌما تعتبر الدوله واالدارة والمستثمرٌن والدائنٌن اطراف محدده
لدرجة اهمٌة قائمة أو القوائم المالٌه والتً تإشر ضعف دور اتلب تلا الجهات نظراً
لغٌاب الوعً المحاسبً أو عدم قدرة تلا القوائم فً تلبٌة احتٌاجاتها من المعلومات
(الشجٌري .):8 : 3115 ،
اما ابرز االطراف المستخدمة للمعلومات المحاسبٌة فً البٌئة العراقٌة ،وفً هذا
االطار فان استقراء النظام المحاسبً الموحد ٌبرز سمة اساسٌة للنظام تتمثل بالربط بٌن
الحسابات المالٌه والقومٌة والموازٌن االقتصادٌة واالحصائٌة ،حٌث تتوفر قاعدة
عرٌضه من البٌانات لغرت استخراج تلا الموازٌن التً تعتبر من المستلزمات
االساسٌه للتخطٌط االقتصادي السلٌم وترشٌد القرارات االقتصادٌة على مستوى الدوله
(دٌوان الرقابة المالٌه  ) 22;2:96،وهو ما ٌشٌر الى دور الدوله البارز كمستخدم
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للمعلومات المحاسبٌة بنص المادة ( )239،237من قانون الشركات اٌضا ً حٌث اعطى
القانون الجهات القطاعٌه المختصه دوراً مهما ً من خالل وجوب ارسال المعلومات
المحاسبٌة الٌها من مختلف الشركات بشكل مستمر لممارسة دورها فً الرقابة والتدخل
والتوجٌه ،كما اعطى الحق لها بطلب اي معلومات اضافٌه ضرورٌة (قانون الشركات،
 )266;2::8وهذا ٌترافق مع حاجه الدوله كمستخدم اساسً للمعلومات المحاسبٌة فً
مجال احتساب الدخل الضرٌبً كاحد ابرز ادوار الدوله كمستخدم للمعلومات المحاسبً.
فٌما تعتبر االدارات احد ابرز االطراف المستهلكه للمعلومات المحاسبٌة  ،حٌث تترافق
درجة استخدام االداره للمعلومات مع درجة الوعً المحاسبً وقدرتها على الفهم
والتعامل مع المعلومات المحاسبٌة ،أال أن طبٌعة التؤنً واالعتدال فً مجال االستثمار
واتخاذ القرارات االقتصادٌة التً ٌتسم بها المجتمع العراقً  ،جعل ذلا متبوعا"بقلة
اهتمام المستثمرٌن والدائنٌن بشكل عام بالتقارٌر وما تحوٌه من معلومات (الهاشمً
.)269;3114،
وخالصة ماتقدم توضح تاٌات التوحٌد المحاسبً فً العراق وخصوصا ً ما ٌتضح
منها على مستوى التطبٌق العملً ،فتعتبر السمة االساسٌة للنظام الموحد فً العراق
اعتباره احد المستلزمات االساسٌة للتخطٌط االقتصادي السلٌم وترشٌد للقرارات
االقتصادٌة للدولة (دٌوان الراقابة المالٌه . )22;2:96،كما ان النظام قد جاء بالعدٌد من
االختالفات الفنٌة واللغوٌة وفً مجال االهداف عما جاءت به المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة
ومن هذه االختالفات فً المفاهٌم والتطبٌقات االتً :








لم ٌشٌر النظام المحاسبً الموحد المعدل –  3122الى اعادة التقٌٌم
للموجودات الثابتة كما لم ٌقسم الموجودات الثابتة الى ملموسة وتٌر
ملموسة وهو ما ٌخالف احد ابرز معالم المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة.
لم ٌشٌر النظام المحاسبً بشكل صرٌح للموجودات المتداولة والتً تعد
مهمة فً ظل اقتصاد السوق الذي تتبناه المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة.
االبقاء على مصطلح مشروعات تحت التنفٌذ ومعالجتها وهو مصطلح لم
ٌتعارف علٌه المحاسبون فً ظل المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة .
لم ٌشٌر النظام الى مفهوم وتطبٌقات القٌمة العادلة فً مجال الموجودات
المالٌة او تٌرها وهو ما ٌعتبر اختالفا بارزا عن المعاٌٌر الدولٌة التً
اخذت بالمفهوم وتطبٌقاته بعدا واسعا وكبٌرا.
لم ٌاخذ النظام المحاسبً الموحد باٌة معالجات لمواجهة الموجودات
المحتملة والمطلوبات المحتملة.
االبقاء على تقوٌم المخزون بالتكلفة فقط.
االبقاء على مصطلح الموارد واالستخدامات بدال من االٌرادات
والمصروفات وماٌترتب علٌها من معالجات .
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ان تبوٌب الموجودات والمطلوبات ٌلبً فً جوهره وتاٌاته احتٌاجات
المحاسب القومً دون التركٌز على حاجات االطراف المستفٌدة االخرى.
االبقاء على اسلوب الدمج بٌن البنود والحسابات الختامٌة .
االبقاء على مصطلح الحساب على الرتم بان الحسابات الختامٌة للنظام
معدة وفق اسلوب القوائم وكشوفات.
استخدام مصطلحات اقرب الى المحلل القومً بما ٌضع القٌود امام
المستخدم العادي.
ان القوائم المالٌة والحسابات الختامٌة قد تحولت الى قوائم وحسابات
احصائٌة ٌتم اعدادها باالعتماد على مراكز التكلفة بدون اللجوء الى القٌود
المحاسبٌة والتً هً اساس العمل المحاسبً.

وهذا ٌشٌر بوضوح الى ان النظام المحاسبً الموحد ٌبتعد بشكل كبٌر عن معاٌٌر
المحاسبة الدولٌة فً االسس الفكرٌة والتطبٌقٌة على الرتم من تاكٌده فً االصدار
الجدٌد على توجهاته المنسجمة مع المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة والتً اختلف عنها فً
المفاهٌم وتطبٌقات القٌاس واالبالغ  .وان محاولة استقراء التطبٌق المحاسبً فً العراق
ٌوضح بشكل جلً أن المحاسبٌن فً العراق ال ٌتعاملون مع المعالجات المحاسبٌة أال من
خالل التشرٌعات القانونٌة  ،لذا فان النظام المحاسبً الموحد المعتمد فً العراق كتشرٌع
قائم على الموازنة بٌن تحقٌق اهداف المحاسبة على مستوى الوحده االقتصادٌة واهداف
المحاسبة على المستوى القومً ،من خالل توحٌد المفاهٌم والقواعد االساسٌة واسس
عرت النتائج واعداد القوائم وبما ٌساهم فً تجمٌع البٌانات والمعلومات الالزمة
للتخطٌط االقتصصادي على المستوى القومً .ولكن ال بد من التاكٌد على دور النظام
المحاسبً الموحد كابرز التشرٌعات فً المجال المحاسبً اال انه ٌعانً من اوجه قصور
متعدده منها على وجه الخصوص ان المعلومات التً ترد من النظام تالبا ً ما تكون
ناقصه وتٌر دقٌقة وترد متؤخره وتزٌد من صعوبة استخدام االداره لها ،حٌث تضٌع
الحقائق بٌن تفصٌالت كثٌره (رمو .)291;2::: ،كما تشٌر الدراسة والتحلٌل لمكونات
وتاٌات النظام ،ان النظام المحاسبً الموحد قد تم االعتماد فً بناءه اساسا ً على المدخل
االقتصادي القائم على تولٌف النظم المحاسبٌة للوحدات االقتصادٌة المختلفه وبما ٌخدم
توفٌر المعلومات المحاسبٌة التً تخدم على مستوى االقتصاد الكلً باطار التخطٌط
والتوجٌه االقتصادي وبما ٌخدم رقابة الدوله وسٌطرتها على االنشطه االقتصادٌة
لمختلف قطاعات االقتصاد  .ومن هنا ٌرجع الباحث عدم قدرة النظام المحاسبً الموحد
لعدم تحقٌق التناسق بٌنه وبٌن معاٌٌر المحاسبة الدولٌة التً تعد وسٌلة فعالة لتقلٌص
الفجوة بٌن أسالٌب وممارسات المحاسبة المطبقة فً مهنة المحاسبة وٌسهل من
اإلجراءات المتبعة فً إدراج الشركات األجنبٌة فً أسواق المال الدولٌة .إذ سٌقلص إلى
حد كبٌر من فروقات القٌاس المحاسبً التً تظهر فً البٌانات المالٌة لهذه الشركات .كما
ال تقتصر المزاٌا التً ٌحققها التناسق معاٌٌر المحاسبة فقط على المتعاملٌن فً أسهم
جملة كلية الرافدين اجلامـعة للعلوم

95

)ISSN (1681-6870

النظام احملاسيب املوحد ومتطلبات التوافق مع ...

د .حممد حويش ,صبيحة صاحل ,اميان عبد املنعم

العدد 2013 / 32

الشركات الدولٌة المتعددة الجنسٌة  ،بل تشمل أٌضا هذه الشركات نفسها و ذلا من عدة
زواٌا منها (صالح :)87 : 3119 ،
.2

.3

.4
.5

.6
.7

ٌوفر علٌها الجهد و التكلفة إلعداد مجموعتٌن من البٌانات المالٌة أحداهما معدة
وفقا للمعاٌٌر المحلٌة للبلد الذي تعمل فٌه و األخرى معدة وفقا للمعاٌٌر المحلٌة
للبلد الذي تنتمً إلٌه ،إذ فً حالة توفر مثل هذا التناسق قد تكفً مجموعة واحدة
من البٌانات المالٌة.
إن تواجد هذا التناسق سٌتٌح للشركة األم تصمٌم نظم متكاملة للمعلومات تخدم
أترات المجموعة جمٌعها كوحدة واحدة ،ذلا سٌوفر لإلدارة المركزٌة فً
الشركة األم معلومات مشتقة عن الفروع تالئم أترات المتابعة و التخطٌط و
تقٌٌم األداء .فنظام متكامل للمعلومات سٌمكن اإلدارة المركزٌة من تحدٌد تكلفة
األموال المستثمرة فً كل فرع على حدى.
إن توفٌر التناسق فً معاٌٌر المحاسبة على المستوى الدولً سٌسهل إلى حد
كبٌر من عمل مصلحة الضرائب فً الدول التً تتواجد فٌها.
و لعل من أهم المزاٌا التً ٌحققها هذا التناسق خصوصا بالنسبة للدول النامٌة ،
هً أنه سٌشجع الجهات المختصة على تحسٌن مستوى و نوعٌة هذه المعاٌٌر
التً تحوز على القبول العالمً ،هذا فضال عن أنه سٌحقق لهذه الجهات توفٌر
الجهد عند وضع هذه المعاٌٌر.
إمكانٌة مقارنة المعلومات المالٌة الدولٌة ،و تستبعد مثل هذه المقارنة سوء الفهم
حول إمكانٌة االعتماد على القوائم المالٌة األجنبٌة و تزٌل أحد أهم معوقات تدفق
االستثمارات الدولٌة.
أن التناسق سٌإدي إلى توفٌر الوقت و التكلفة التً تنفق حالٌا لتوحٌد المعلومات
المالٌة المتغٌرة عندما ٌتطلب من أكثر من مجموعة من التقارٌر أن تتمشى مع
عدة قوانٌن و ممارسات مختلفة.

 - 6االستنتاجات والتوصيات
 1- 6االستنتاجات:
ٌ .2عود تبنً النظام المحاسبً الموحد والمدخل المعتمد فً عملٌة التوحٌد فً
جزء كبٌر منها الى اختالف طبٌعة ونوع التنظٌم العام لمهنة المحاسبة المعتمد
فً الدولة.
 .3تتمثل االهداف المحاسبٌة للنظام المحاسبً الموحد بشكل عام على المستوى
التطبٌقً بتوفٌر المعلومات المحاسبٌة المفٌدة ألترات التخطٌط االقتصادي
المركزي للدولة الى جانب المتطلبات الضرٌبٌة واالطراف االخرى بؤعتبار ان
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تلا االطراف هً ابرز االطراف الممولة للنشاطات االقتصادٌة وهو ما ٌخالف
االهداف المطلوبة من جراء وضع وتطبٌق المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة.
تقوم سٌاسة االبالغ المالً بشكل عام فً ظل النظام المحاسبً الموحد على
الشروط القانونٌة بدالً من معٌار التمثٌل العادل كؤساس لتقوٌم االبالغ المالً،
وٌعكس ذلا توجه اساسً وفعلً نحو حماٌة الدائنٌن بدالً من المستثمرٌن وان
هذا التوجه ٌفضل قائمة المركز المالً على قائمة االرباح على عكس توجهات
المعاٌٌر الدولٌة فً هذا المجال.
ً
ٌتمٌز النظام المحاسبً الموحد اساسا بالسرٌة والتحفظ وهو ما ٌتضح فً مدخل
حماٌة الدائنٌن فً كل المسائل المتعلقة بالمحاسبة المالٌه ومنها استخدام
االحتٌاطٌات القانونٌه وتٌر القابله للتوزٌع كحماٌة اضافٌة وهو ما ٌعكس
اختالفا واضحا وفقا لتوجهات المعاٌٌر الدولٌة.
تشٌر اهداف وتطبٌقات النظام المحاسبً الموحد فً العراق الى تباٌن كبٌر فً
التوجهات واالهداف والتطبٌقات والمفاهٌم المستخدمة عما موجود فً المعاٌٌر
المحاسبٌة الدولٌة .
تشٌر التعدٌالت الواردة فً النظام المحاسبً الموحد المعدل والصادر فً
 3122الى ضعف فً االستجابة لمتطلبات التوافق مع المعاٌٌر المحاسبٌة
الدولٌة على الرتم من اشارته الواضحة الى السعً الجراء التوافق ومتطلبات
المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة .

 2- 6التوصيات :
.2
.3
.4
.5
.6

ضرورة االستفادة القصوى من المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة فً الجانب الفنً
وبما ٌتفق وطبٌعة البٌئة العراقٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة .
ضرورة تشكٌل لجان متخصصة تتولى دراسة كل معٌار دولً من اجل تحدٌد
درجة انسجامه واالهداف االقتصادٌة واالجتماعٌة للبٌئة العراقٌة واحالل
التطبٌقات المالئمة وابعادها المختلفة.
ضورة ادراا الحاجة للنظام المحاسبً الموحد فً البٌئة العراقٌة لما ٌوفره من
امكانٌات مهمة لرفع كفاءة العمل المحاسبً فً العراق .
اهمٌة التاكٌد على البعد الثقافً والقٌم االجتماعٌة للبٌئة العراقٌة فً التطبٌقات
المستوردة او فً التعدٌالت المقترحة ومحاولة تقنٌنها وبما ٌتفق االطار
االجتماعً واالقتصادي .
ضرورة االهتمام بتطوٌر بعد االبالغ المالً فً النظام المحاسبً الموحد وبما
ٌنسجم وتوفٌر قاعدة واسعة ومتنوعة من المعلومات المحاسبٌة التً تاخذ
شرائح اخرى مهمة فً عملٌة تقدٌم المعلومات .
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 .7اهمٌة التاكٌد ووضع االجراءات الكفٌلة فً النظام المحاسبً الموحد لرفع
درجة شفافٌة المعلومات المحاسبٌة وقدرات التوصٌل والتفسٌر وبما ٌرفع من
قابلٌات االطراف المستفٌدة.
 .8ضرورة ادراا القائمٌن على تطوٌر النظام المحاسبً الموحد باعتماد وتبنً
التطبٌقات المحاسبٌة المستحدثة والتً تالئم البٌئة االقتصادٌة العراقٌة وتدعم
توجهاتها فً دخول االستثمارات االجنبٌة كالمحاسبة عن القٌمة العادلة
والشركات االجنبٌة واسعار الصرف االجنبٌة وتٌرها التً لم تتناولها النظم
الموحدة فً العراق.
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Standards: Analytical study In Iraqi Environment
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Abstract: This research aims to study and analyze the
efforts of developing the Uniform Accounting System In Iraq
to achieve the harmony with requirements of the
International Accounting Standards to developing the
Uniform Accounting System and its various applications on
area of concepts and Accounting measurements and
disclosure process to serve attraction of the foreign
investment and achieve harmony with accounting systems on
the international level.
In this context, this research is depended on
Analytical comparative study between new amended
uniform accounting system – 2011 and requirements of
international accounting standards to discover the type,
deep and fully of harmony processing. So this research
depends on two main hypotheses: 1. the practicing of
international accounting standards does not with uniform
accounting systems concept. 2. The new amended uniform
accounting system does not achieve the harmonization with
international accounting standards.
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In light of results of analyzing and comparing, the
research reached the uniform accounting system does not
harmony in objectives and concepts and processing with
international accounting standards and its thoughts and
practicing directions. As well as weakness process of
harmonization and comprehensive the suggesting amended.
Key Words: Uniform Accounting System, International
Accounting Standards.
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