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المستخمص

يتناوؿ ىذا البحث دراسة الفجوة بيف النموذج اإلرشادي المحاسبي في العراؽ ( النظاـ المحاسبي الموحد )
والنموذج اإلرشادي المحاسبي الدولي ( معايير المحاسبة الدولية  IAS/ومعايير اإلببلغ المالي الدولية )IFRS/
والتي تزداد إتساعاً مع مرور الوقت بسبب الثبات في النموذج األوؿ والتحسيف والتطوير في النموذج الثاني .عميو
ييدؼ البحث إلى تقديـ رؤية لمعالجة ىذه الفجوة في اطار نظرية المعرفة العممية  /منيج الثورات العممية  ,الذي

ينص عمى إف عممية التغيير يتعيف حصوليا دفعة واحدة ( ليس بالضرورة في لحظ ػ ػػة ) بسبب عدـ المقايسة بيف
النماذج اإلرشادية المتنافسة ,لذلؾ قدـ البحث الحالي عرضاً لمبررات التغيير بشكؿ عاـ والتغيير الثوري بشكؿ

خاص بما في ذلؾ مستجدات البيئة العراقية خبلؿ القرف الحالي  ,فضبلً عف تقديـ آلية مقترحة لتنفيذ عممية
التغيير( تبني النموذج المحاسبي الدولي ) والتي تـ صياغتيا في ضوء تجارب الدوؿ االخرى لتشمؿ كؿ مف

الجوانب التشريعية والقانونية وتحديد الجية المسؤولة عف إدارة عممية التغيير والبرامج التعميمية والتدريبة المطموبة
لتطبيؽ النموذج الجديد وبما ال يتعارض مع القوانيف العراقية .

الكممات األفتتاحية :التنظيـ المحاسبي  ,التغيير  ,النموذج اإلرشادي لممحاسبة
Abstract
This Research aims at studying the gap between accounting paradigm in Iraq (the
uniform accounting system) and International accounting paradigm (International
Accounting Standard/IAS and International financial reporting standards/IFRS).The gap
extending gradually because of stability of the first paradigm for more 30 years
otherwise the second paradigm which is improved and developed continuously,
therefore this research tries to introduce solution to this gap according to the theory of
scientific knowledge –approach of science revolutions,Which refer to that change
)procedure should occure all at once ( that doesn’t mean it must occore at the moment
because of Incommensurability between the competitive paradigms ,So this research
produced an offer for revolutional changes including the Iraq environmential new
changes during our present century, as well as it offers suggestion to achieve change
procedure (by adopting the international paradigm)which were formed according to real
experiements of many countries to be legal and specify who is responsible for
administration which runs change procedure,observation of application,educational
programs and training to get new paradigm which doesn’t conflict Iraq law.

Key word: Accounting regulation, change, Paradigm of accounting
 - 1انبحث يستم يٍ أطشٔحت انذكتٕساِ انًٕسٕيت "إيكاَٛت إػتًاد انحهٕل انشادٚكانٛت ف ٙتغٛــــــــــٛش ٔالــــــــــغ انتُظٛى ،
انًحاســـب ٙف ٙانؼــــــــــــــشاق " جايؼت بغــــذاد – كهٛت اإلداسة ٔااللتصاد – لســــى انًحاســــبت " 5182 -
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المقدمػػػػػػػػػػػة
شيدت التطبيقات المحاسبية عمى المستوى الدولي في القرف الواحد والعشريف تحوالت جذرية,أىميا البعد

الدولي الذي أفرزتو تفاعبلت المحيط االقتصادي العالمي الذي أصبح قائماً عمى المصالح المشتركة بيف الدوؿ

والشركات واألفراد نتيجة األنفتاح الكبير الذي شيده العالـ  ,حيث تحتـ إجراء تغييرات مؤثرة عمى مستوى الوظائؼ

األساسية لممحاسبة في القياس واألفصاح .
عمى الصعيد المحمي تشير المستجدات في البيئة العراقية منذ  2003والى حد اآلف إلى أف العراؽ يمر بمرحمة
تغيير وتحوؿ لنظامو االقتصادي  ,بحيث أفرزت ىذه التحوالت متغيرات جديدة مف أساليب وطرؽ التعاوف والشراكة

واألستثمار االجنبي وأصدار التشريعات القانونية واالقتصادية  .ومع ذلؾ  ,تشير الدراسات المحاسبية العراقية
السابقة المنج ػ ػ ػزه خبلؿ القرف الحالي  ,إلى إف النموذج اإلرشادي المحاسبي في العراؽ (النظاـ المحاسبي الموحد)
يعاني مف قصور كبير عمى صعيد األىداؼ والمفاىيـ األساسية والتي انعكست فػ ػ ػػي ط ػ ػ ػ ػ ػػرؽ القياس واألفصاح
ع ػ ػ ػ ػ ػػف األحػ ػػداث والصفقات التي تنجز بواسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػطة الشركات العراقيػ ػ ػ ػ ػ ػػة بسػ ػ ػػبب عػ ػ ػ ػ ػ ػػدـ إستيعابو لمتغييرات السياسية

واألقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية  ,وبالتال ػ ػ ػ ػ ػ ػي أثر س ػ ػ ػ ػػمباً عمى نوعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػية وفائػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة المعمومػ ػ ػ ػ ػ ػػات المقدم ػ ػ ػ ػػة .

إف وجود النموذج اإلرشادي المحاسبي الدولي وتقديمو كبديؿ لمنظاـ المحاسبي الموحد ممثبلً في معايير المحاسبة
الدولية ومعايير االببلغ المالي الدولي  IFRS/IASمقبوؿ عالمياً ويمكف أف يوفر معمومات مبلءمة وأمينة في
العرض تساىـ في تحسيف ق اررات تخصيص الموارد االقتصادية ورقابة نتائجيا.عميو تكمف أىمية ىذا البحث في

تقديـ مدخبلً راديكالياً ثورياً لتغيير النموذج اإلرشادي المحاسبي في الع ػراؽ وبما يتوافؽ مع مستجدات البيئة العراقية
وفي ضوء االمكانيات المتاحة .ولغرض تحقيؽ ذلؾ تـ تقسيـ البحث إلى المحاور الرئيسػػة اآلتيػ ػ ػ ػ ػػة :

أوالً :منيجية البحث ودراسات سابقة

ثانياً :مبررات التغيير الثوري لمتنظيـ المحاسبي في العراؽ

ثالثاً :اآللية المقترحة لتبني النموذج اإلرشادي المحاسبي الدولي

رابعاً :اإلستنتاجات والتوصيات

 1-1منيجية البحث

المحور األوؿ  :منيجية البحث ودراسات سابقة

أوالً  :مشكمة البحث

يتطمب مف النظاـ المحاسبي الموحد المطػبؽ في العػ ػ ػ ػراؽ حال ػ ػ ػ ػػياً أف يستجيب إلى التغييرات البيئية  ,بحيث

يجاري التطور المسػ ػػتمر ف ػ ػ ػ ػ ػػي أحتياجات الجيات المسػ ػ ػ ػػتفيدة وأف يتأثر بسمات ومحددات تتعمؽ بنوعػ ػ ػ ػ ػ ػػية

المعمومات التػ ػػي يراد تجييزىا  ,ومع ذلؾ ول ػ ػػدى إجراء الفح ػ ػػص واالختبار ألنش ػ ػ ػػطة التنظ ػ ػ ػػيـ المحاس ػ ػ ػػبي ف ػ ػػي
العراؽ خبلؿ الخمس ػػة عشر سنة األخ ػ ػػيرة وباإلسػتناد إلى الد ارسػ ػ ػػات المحاسبية العراقية السابقة* يتضح ما يأتي:
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 .1يعد تحديد األىداؼ المحاسبية خطوة أولى وىامة في صياغة االطار النظري والحكـ عمى كفاءة التطبيقات
العممية وصياغػػة المعايير المحاس ػ ػ ػ ػ ػػبية وتطويرىا  ,واقػ ػػع الحاؿ يشػ ػ ػ ػػير إلى" ضعؼ أىتماـ الجيات المسؤولة
عف تنظيـ المحاسبة في صياغة األطار النظري لممحاسبة ".
 .2لـ تأخذ األىداؼ المحاسبية عند تصميـ النظاـ المحاسبي الموحد ما تستحقو مف إىتماـ  ,إذ يسعى النظاـ إلى
توافر المعمومات المحاسبية التي تربط بيف حسابات الوح ػ ػػدة بالحسابات عمى المستوى القومي.
 .3اال فصاح المحاسبي الحالي اليمكف باي حاؿ مف األحواؿ االعتماد عميو في تمبية حاج ػ ػػات الجيات المستفيدة ,
كوف مفردات القوائـ المالية محدودة وال تدعـ توافر الخصائص النوعػ ػ ػػية لممعمومػػات المحاسبية المطموب منيا .
 .4االعتماد عمػى قواعػ ػ ػػد إجراءات موحػدة تراعي بدرجة أكػبر تفضيبلت الجيات الحكوميػػة وبالتالي التركيزعمى
خاصيتي األتساؽ وقابمية المقارنة يقدميا مف حيث األولوية عمى خاصيتي المبلءمػة والتمثيؿ الصادؽ .
إستناداً إلى ماذكر أعبله فاف موجيات النموذج اإلرشادي المحاسبي المحمي تختمؼ عف مثيمتيا في النموذج

اإلرشادي الدولي المقاد والموجو باحتياجات المستخدميف مف مستثمريف ومقرضيف بالدرجة األولى وليس

باحتياجات الجيات الحكومية  ,األمر الذي تسبب في وجود فجوة بيف النموذجيف عمى صعيد األىداؼ والمفاىيـ

االساسية والتطبيقات المشتقة منيا  ,ويعتقد أف تتسع ىذه الفجوة مع مرور الوقت طالما أف النموذج المحمي
أقؿ استجابة لمتغيرات البيئية بالمقارنة مع أستجابة النموذج اإلرشادي المحاسبي الدولي لتمؾ التغيرات .
ثانياً :أىداؼ البحث

ييدؼ البحث إلى تحقيؽ مايأتي :
 .1تسػ ػػميط الضػوء ع مى مبررات تغيير النمػوذج اإلرشػ ػػادي المحاسػبي المحمي باتجاه النم ػػوذج اإلرشادي
المحاسبي الدولي .
 .2تقدي ػػـ آلي ػ ػ ػ ػػة مقترح ػ ػ ػػة لتنفيذ عممية التغيير ف ػػي ضػوء تجارب الدوؿ األخػػرى التي تبنت أو توافقت مع معايير
المحاسبة الدولية ( )IASومعايير اإلببلغ المالي الدولية (.)IFRS

ثالثاً  :فرضية البحث

يس ػػعى البحث إلى إختب ػ ػ ػ ػػار فرضي ػػة مفادى ػ ػ ػ ػػا " تعد الحموؿ الراديكالية (الثورية) لتغيير واقػع التنظيـ

المحاسػبي في الع ػراؽ الطريػؽ األمثؿ لردـ الفػجوة مع النموذج اإلرشادي المحاسبي الدولي وتحقيؽ التوافؽ" .
رابعاً  :مراحؿ اآللية المقترحة  ,ويوضحيا الشكؿ ( )1في أدناه :
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تكٕ ٍٚسأ٘ ػاو يحاسب ٙحٕل ضشٔسة تغٛٛش انًُٕرج اإلسشاد٘ انًحاسب ٙانحان ٙف ٙانؼشاق بًا ٚتٕافك يغ انًُٕرج
(
اإلسشاد٘ انًحاسب ٙانذٔن ٙلادس ػهٗ إلُاع انجٓت انًسؤٔنت ٔانشاػٛت نهًُٕرج انحان ٙبضشٔسة انتغٛٛش
تكٕ ٍٚسأ٘ ػهٗ انًستٕٖ انتمُ ٙبًا ٚجؼـم يمأيت انتغٛٛش فـ ٙحذْا األدَٗ )

إصذاس لشاس حكٕي ٙبتغٛٛش انًُٕرج اإلسشاد٘ انحان( ٙسأ٘ ػهٗ انًستٕٖ انسٛاسٚٔ )ٙشافمّ إصـذاس لــشاس تُفـــٛز٘
ٚحــذد كم يـٍ انٓـذف يـٍ انًُٕرج انجذٚذ ٔٔتحذٚذ انجٓت انت ٙتتٕنٗ يســؤٔنٛت انتغٛٛش ( تكُٕٓٚا  ،صالحٛتٓا ،
انًًٓــت انًطهٕب إَجاصْــا  ،يشجؼٛتٓا األداسٚــت) ٔتحذٚذ سمف صيُ ٙإلَجاص اانًطهٕب

إصذاس ل إٌَ يٍ لبم انسهطت انتششٚؼٛت بأػتًاد انًُٕرج اإلسشاد٘ انًحاســب ٙانجذٚذ  ،بحٛث ٚتضًٍ يــٕاد بانٓذف
يــٍ انماَــٌٕ َٔطاق تطبٛمّ ( انٕحذاث انًشــًٕنت بانتطبـٛك ) ٔاإلطاس انًفاْ ( ًٙٛبًا ف ٙرنك انًفاْٛى اإلساسٛت
ٔػُاصش انمٕائى انًانٛت ) ٔتُظٛى انًحاسـبت ٔانتغٛٛش ف ٙانطشق ٔانتمذٚشاث انًحاسبٛت ٔانمٕائى انًانٛت ٔاألحكاو
انختايٛت

انًشحهت
انشابؼت

انًشحهت
انخايست

إصذاس يشسٕو تُفٛز٘ يٍ انجٓت انًسؤٔنت ػـٍ تطبٛك انًُٕرج اإلسشاد٘ انجذٚــذ ٚتُأل فٛــّ انًؼاٛٚش
انًحاسبٛت انتٚ ٙشًهٓا تطبٛك انًُـٕرج انجذٚذ ( فـ ٙحانت ٔجٕد إستثُاء ) ٔتحذٚــذ يا ْٕ يطهٕب يٍ انٕحذاث
اإللتصادٚــت ٔانجٓاث األخشٖ ٔانت ٙتتاثش بتطبٛك انًُــٕرج بًا فــ ٙرنك يُٓت انًحاســـبت

انبذء بانتُفٛز ٔفماً نًؼٛاس اإلبالؽ انًان ٙانذٔن 8 / ٙيٍ لبم انٕحذاث االلتصادٚت انؼشالٛت ٔيشالبت انتطبٛك
ٔاألستًشاس ف ٙيتابؼت انًستجذاث ػهٗ انًستٕٖ انذٔن ٙيـٍ لبم انًجهــس انجذٚذ

المصدر  :مف إعداد الباحثاف

دراسات سابقة

أوالً  :دراسة عيػسى  " 2004 :مالمح االطار المفاىيػمي لممحاسبة فػي البيئة العػراقيػة"

ناقشت ىذه الدراسة الغياب الواضح فػي تحديد األسس النظرية التي تستند عمييا التطبيقات المحاسبية الجارية

ف ػػي البيئة المحمية واختبلؼ التوجيات الفػػكرية لمعاممػيف فػي شؤوف مينػػة المحاسبة فػي ظؿ ت ازيػد األىتماـ بمخرجات
المحاسػػبة وأىػػـ ما توصمت اليو الدراسة ما يأتي :
 .1وج ػػود قصور ف ػػي االىتماـ بالنواحي الفكرية التي تس ػػتند الييا التطبيقات المحاسػبية فػي العراؽ.
 .2أظيػػرت الدراسػة اف أكثر القػوى المؤثػرة فػي النظاـ المحاسػبي فػي البيػئة العراقيػػة ىػي القوى السياسػية
واالقتصاديػة.
 .3إف مجمس المعايير المحاسبية والرقابية المحم ػػي ل ػػـ يكف بالمسػتوى المطموب حيث شػخص ىنػاؾ ضعؼ في
عممو نتيج ػػة تبعيتو لدي ػ ػواف الرقابة المالية ,فضبل عػػف تشكيمة المجػمس التي ىيمف عمييا االدارييف .وفي ضػوء
ما سبؽ أوصت الدراسة بضرورة بذؿ جي ػػود لصياغػة إطار فكري يحكـ عمؿ مجمس المعايير المحاسبية
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والرقابية فػػي الع ػراؽ ويأخػػذ باألعتبار تغيرات البيئة المحميػة ,فضػبلً عػف إعادة النظر في النظاـ المحاسبي
الموحد المعموؿ بو حاليا في العراؽ.
ثانياً:دراسة المستوفي " 2005 :تقييـ النظاـ المحاسبي الموحد في ضوء نظرية المحاسبة والمعايير المحاسػبية
العراقيػة والدوليػة".

ىدفت ىذه الدراسة إلى إجراء تقويـ عممي وعممي لمنظاـ المحاسبي الموحد ومػدى أسيامو في تمبية احتياجات

مختمؼ االطراؼ المستفيػدة مف المعمومات ومػػدى الحاجػػة إلى أستم ارره فػػي التطب ػػيؽ أو التخمي عنو إلى بديؿ
افضؿ  .وقد خمصت الدراسة إلى اإلستنتاجات اآلتية :
 .1إف النظػاـ المحاسػبي الموحػ ػػد قػػد ت ػػـ وضعػػو  ,حيث أف مؤسسات الدولة ىػػي أىـ المستخدميف لمخرجاتو ,
وأنيا قادرة عمى فيـ واستيعاب آلية عممو .
 .2لـ تأخذ أىداؼ النظاـ المحاسبي الموحػد ما تسػتحقو مػف اىتماـ سػػواء مف حيػث درجة الوضوح في
تحديدىا أو مف حيث ترابطيا.
 .3إف تشكيػػؿ مجم ػػس المعايير والقواعػ ػػد المحاسبية ف ػػي جميورية الع ػراؽ لـ يسيـ بحؿ المشاكؿ المحاسبية الناتجة
عف واقع التطبيؽ العممي والتي ىي في صمب أىدافو االساسية  ,وقد أوصت الدراسة بضرورة تعديػؿ النػظاـ
المحاسبي الموحد الحالي  ,وأف يتـ تطويػره لتمكػيف المحاسػػب مػف مواجية التحديػػػػات الراىنة.
ثالثاً :دراسة فرج  " 2006 :تأثير صياغة أىداؼ المحاسبة في تحديد تفضيالت المستثمريف واالدارة مف
المعمومات المحاسبية في الشركات المساىمة" التي ىدفت إلى الدراسة والتحميؿ والتفسير لتأثير الصياغة التي
تكوف عمييا أىداؼ المحاسبة في وضع حدود حوؿ ما يمت بالصمة إلى تفضيبلت المستثمريف واألدارة مػف
المعمومػات المحاسبية ف ػػي الشركات المساىمة  ,والتي تعبر عف مصالح ىذه األطراؼ ألنيا تستند إلى ما يرغبوف
في تحقيقو مف أىداؼ مشروعة  .وأىػػـ اإلستنتاجات التي توصمت الييا الد ارس ػ ػػة ما يأتي :
 .1يبلحظ أف النظاـ المحاسبي الموح ػ ػػد تبنى نموذج المحاس ػػبة الكميػػة مع توظيؼ نموذج المحاسػبة الموحدة
(الصيغة الػصارمة لمتوحيػد المحاسبي ) .
 .2يتمثؿ اليػدؼ الرئيسي لممحاسبة عمى مستوى الوحدات االقتصاديػػة فػي توفير المعمومات ألغراض المساءلة ,
مع االقرار بوجود تعارض بيف أىداؼ مسػتخدمي معمومات النظاـ المحاسبي الموحد  ,فضبل عف األدعاء
بتحقيؽ توافؽ وموازنة بيف األىداؼ .
 .3يركػػػز النظػػاـ المحاسػػبي الموحػػػد عمػػى خاصيتي االتساؽ وقابمية المقارنة ويقدميا مف حيث االولوية
عمى المالئمة و الموثوقػية لممعمومات التي ينتجيا النظاـ.وقد أوصت ىػذه الدراسة بضرورة إعادة نظر شاممة
مف خبلؿ مراجعة التوحيد المحاسػبي الذي جاء بو النظاـ المحاسبي الموحد وما حدده عمى أس ػػاس ذلؾ م ػػف
قواعػد واجراءات محاسػبية أوجب تطبيقيا وذلؾ باعتبار إف العوامؿ السياسػػية واالقتصادية والقانونية والتنظيمية
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التي وضع في ظميا قد تغيرت مما يستدعي بالضرورة إعػػادة النظر في األىداؼ المنشودة بالنسبة إلى نظاـ
المعمومات المحاسبي.
رابعا :دراسة سمماف  " 2006 :أولويات األصالح المحاسبي فػي العػراؽ "

تقوـ ىذه الدراسة عمى مدخؿ رئيسي يتمثؿ في اف النظاـ المحاسبي المعموؿ بو في العراؽ حالي ػ ػػا ال يمبي

متطمبات االنفتاح االقتصادي ومرحمة التحوؿ إلى اقتص ػػاد السوؽ والذي يتط ػ ػػمب منو استيعاب االستثمارات االجنبية
فضبل عف استقطاب االستثمارات العراقي ػػة التػي تعمػؿ فػػي الخارج  ,وكػػذلؾ ازدياد وتنوع المستفيديف مف القوائـ

المالية وعميو فاف أىداؼ الدراسة تركزت ح ػػوؿ البحث في تحديد أولويات االصبلح لمنظاـ المحاسبي العراقي
لينسجـ مع البيئة المحمية الج ػػديدة  ,وانتيت الدراسة إلى مجموعة مف اإلستنتاجات التي تاكد سبلمة فرضية الدراسة
التػ ػػي تمثؿ فػ ػ ػػي أولوية وجود مرجعية محاسبية معترؼ بيا مف جميع القطاعات االقتصادية تتول ػػى وضع لوائػح

قانونية لصياغة ممارسات محاسبية تواكب عممية التغيير والعمؿ بممارسػات تتوائـ مع الس ػػوؽ المفتوح وجػػودة
اإلببلغ المالي وتوس ػػعو الستيعاب زيادة المسػػتفيديف كما و نوع ػػا الف النظػػػػاـ المحاسبي الحالي (النظاـ المحاسبي
الموحد ) الذي تسػػتعيف بو الشػركات العراقيػة بمختػمؼ قطاعاتيا سواء كانت عامة او خاصة لممارسة إجراءاتيا

المػحاسبية وضػع اساساً لمقطاع العاـ.

خامساً :دراسة حسػف وآخروف  " 2007 :صياغػة أىداؼ المحاسػبة والتقارير المالية فػي ظؿ أختالؼ
المتغيرات البيئية – أفكار مطروحػة وأراء مقترحػة " .

بينت ىػذه الدراسػػػػة انو ال توجد فػػػػػػػػي العػراؽ لحد  2007اي مساىػمة فعالة ألصدار بيػاف بشػػػػأف أىداؼ

المحاسبة والتقارير المالية المنشورة ومستخدمي المعمومات المحاسبية وتحديد احتياجاتيـ مف التقارير المالية

التي تصدرىا الشركات في مختمؼ القطاعات ,وأىـ ما أوصت بو الد ارسػة ما يأتي:

 .1إع ػػداد البحوث الميدانية لمعرفة أىميػ ػػة التقارير المالية ومػا تحويو مػف معمومات ودرجػػة إعتماد المستفيديف
عمييا في اتخاذ الق اررات االقتصادية .
 .2تضافر الجيود المينػػية واالكاديم ػػية مػف أجؿ إجراء تقييـ شػػامؿ لمتطبيقات المحاسبية الجارية في ضوء أىداؼ
المحاسبة واستخدامات التقارير المالية المحددة في أعبله .
 .3إعػ ػػادة النظر بالجي ػػود المبذولة مػػف قبؿ الجيات المينية ذات العبلقة وباألخص مجمس المعايير والقواعد
المحاسبية والرقابية وتوفػ ػػير المستمزمات المادية والمعنوي ػػة البلزم ػػة لقياـ المجمس بالمياـ المناطة بو في
المرحمة القادم ػػة أىميا صياغة األطار النظػػري أو عمى األقؿ المشاركة فػػي صياغػػة أىػػداؼ المحاسػػبة
والتقارير المالية كخطوة أولى.
سادساً :دراسة نجػـ  " 2008 :دور المعايير المحاسبية فػي تعزيز كفاءة السػوؽ الماليػػػة "

في ىذه الدراسة

تـ التركيز عمى قصور المعايير المحاسػػبية المحمية س ػواء تمؾ التي يتطمب النظاـ المحاسبي تطبيقيا مف قبؿ

الشركات المس ػػاىمة ف ػػي الع ػ ػ ػراؽ او تمؾ التي اصدرىا مجمس المعػايير المحاسبيػة والرقابية المحمية في االيفاء
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بمتطمبات حمػػمة االسيـ واالخريف مف اصحاب المصمحػة في تمؾ الشركات وفي كفاءة السوؽ المالية المدرجة فييا
 ,حيث سعت ىذه الدراسة إلى تحقيؽ أىداؼ رئيسية تتمثؿ في األجابة حوؿ إمكػػانية تطػ ػػبيؽ المعايير المحاسبية

الدولية في العراؽ باألضافة إلى بياف الحاجة إلى ألغاء أو تطوير النظػاـ المحاسػػبي الموحد بما ينسجـ مع معايير

المحاسبة الدولية  ,وأنتيت الدراسػػػػة إلى ضػػرورة أعػػادة النظر فػػي النظاـ المحاسبي الموحػػػػػػد وأتخاذ القرار

بشػػػػاف تطويره أو الغاءه في مقابؿ تفعيؿ دور مجمس المعايير المحاسبية والرقابيػػة المحمػػػي .كذلؾ التقارب مع
المعايي ػ ػ ػػر الدوليػػة الف مف شاف ذلؾ أف يضػفي المصداقية والعدالػػة عمى التقارير الماليػ ػ ػػة مف وجيت نظر

مستخدمييا ويتؤلـ في الوق ػػت نفسو مع متطمبات المرحمة االقتصادية الراىنة وما يمكف اف يقبؿ عميو العراؽ مف
فرص وتحديػات مستقبمية.

سابعاً :دراسة يحيى وعبد الحميـ " 2014:تكييؼ المعايير المحاسبية الدولية لصػالح المشروعات الصغيرة

والمتوسطة الحجـ ومدى إمكانية تطبيقيا محمياً " ,ىدفػت الد ارسػة إلى إجراء تقويـ عممي وعممي لمنظاـ المحاسبي
الموحػ ػػد وقدرتو ف ػػي حؿ المشاكؿ المحاسبية المحمية فػ ػػي ضوء متطمبات المعايير المحاسبية الدولية لممشروعات

الصغيرة والمتوسطة الحجـ .وقػ ػػد خمصت الد ارسػة إلى أف المقارنة التحميمية بيف كؿ مف المعايير المحاسبية العالمػػية
الشاممة والمعايير المحاسػػبية الدولػ ػػية لممشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ والمعاييروالقواعد المحاسػػبية الع ارقػية
والنظاـ المحاسبي الموحد تظير وجود عػػدد مف األختبلفات فػػي محاور متنوعػة  ,وق ػػد أوصػت الدراسة بضػرورة

دراسة وتحميؿ تمؾ األختبلفات ألنو يساعد مجمس المعايير والقواعد المحاسبية الع ارقػػي عمى تغييػر التطبيقات
المحميػػة وفقاً لممتطمبات الدولػػية ,فضبلً عػػف ضرورة عقد ندوات وورش عمؿ دولية ألدارات ومنتسبي الوحدات
المالية لتوسيع أدراؾ المنتسبيف بيذه االصدارات واآلليات لتطبيقيا .
مف خالؿ مراجعة الدراسات السابقة يتبيف اآلتي :

 .1إف معظـ الد ارسػػات تدف ػػع باتجاه التواف ػ ػػؽ مع المعايير الدولية بشكؿ عاـ .وىناؾ إمكانية النتقاؿ الممارسة
المحاسبية األفضؿ مف بيئة ألخرى السػيما وأف األنسجاـ مع لغة المحاسبة الدولية يحقؽ فوائد أكبرمف التمسؾ
بالغات المحمية مثؿ د ارس ػػة (يحيى وعبد الحميـ ) 2014 :
 .2ىناؾ إشارات واضحة في بعض الدراسات المحمية بضرورة إعتماد أحد خياريف ىما :
أ .تطوير النظاـ المحاس ػػبي الموحد عمى صعيػد األى ػػداؼ والمفاىػيـ األساسػية والقواعد التطبيقية بما يتناسب
مع التغيرات في البيئة السياس ػػية واالقتصػادية والقانون ػ ػػية (معظـ الدراسات المحميػة التػي تـ تناوليا في الفقرة
)  ) 2-1توصي بيذا التطوير أو التغيير).
ب .إلغاء النظاـ المحاسبي الموحد وأعتماد نظ ػػاـ بديؿ يمكف أف يمبي متطمبػػات االنف ػػتاح االقتصادي ومرحمة
التحوؿ إلى اقتصاد السوؽ مثمما ورد في دراسة ( نجـ . ) 2008 :
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 .3إنتقاد لطريقة التنظػ ػػيـ المحاسبي فػػي الع ػ ػراؽ  ,وأنصب جزئو األكبرحوؿ أداء مجمس المعايير المحاسبية
والرقابية المحمي بسبب طريقة تكوينو وأرتباطػ ػػو ومدى أستقبلليتو ع ػػف الجيات الحكومية كما ورد في دراسة
(عيسى  ) 2004:ودراسة ( المستوفي .) 2005 :
نستنتج مما سبؽ إف الدراسات المحمي ػػة السابقة والممثمة آلراء الجالية العممية تشير إلى حالػة أزمة يعيشيا النظاـ
المحاسبي الموحد باعتباره النموذج اإلرشػ ػػادي السائد في الوقػت الحاضػرفي العػ ػراؽ .وطالما إف النموذج اإلرشادي
البديؿ الممثؿ في المعايير المحاسػبية الدولية مدروس بطريق ػػة عممية مف قبؿ الييئات المتخصصة  ,وطالما أف
ىنػػاؾ عػدد مػف الدوؿ التي تتشابو ظروفيػػا مع ظروؼ بمدنا في التحوؿ السياسي واالقتصادي قػد أنجزت التبني أو
التوافؽ مع تمؾ المعايير  ,فػاف مػف الممكف االستفادة مػف تمؾ التجارب في تحديد الطريقة التي يمكف مف خبلليا

تغيير النمػوذج المحاسبي الحالي .

وعميو يقدـ البحث الحالي طروحات خاصة بعممية التغيير تتمثؿ بما يأتي :

 .1يقدـ البحث الحالي رؤية لمعالجة القصور في النمػوذج اإلرشادي المحاسػبي الحالي فػي العراؽ في أطار نظرية
المعرفة العممية  ,والذي يمثؿ منيج الثورات العمميػ ػػة أحد مناىجيا الرئيسة ,وىو األقرب في التطبيؽ عمى
المحاسبة بأعتبارىا عمػماً كباقي العمػوـ .
 .2رغـ أتفاؽ البحث الحالي مع جميع الدراسات المحمية السابقة فػي ضرورة تغيير أو تعديػػؿ النموذج النموذج
اإلرشادي المحاسبي الحالي في العػراؽ إال أنو يختمؼ معيا ف ػػي المنيػػج أو األسػموب  ,حيث أستخدمت تمؾ
الدراسات مصطمحات التطوير واإلصبلح والتحسػيف وجميعػ ػ ػػيا ال تح ػػوي المضاميف الفمسفية التي تقوـ عمييا
عممية التغيير ,ألف ىذا األخير يتعػيف حصولو دفعػة واحدة ( وليس بالضرورة في لحظة واحػ ػػدة ) واال لف
يح ػػدث التغيير بسػبب ع ػػدـ المقايس ػػة بيف النماذج اإلرشادية المحاسبية المتنافسػة .
 .3باألرتباط بالفقرة السابقة  ,فاف النظـ اإلرشػادية المحاسبية عمى أخ ػػتبلؼ أنواعيا تتشكؿ باألس ػػاس إستناداً إلى
قالب أنضباطي  ,بحيث اف أختبلؼ النظ ػػـ إنما ىػ ػػو ارجػع فػػي األصػػؿ إلى أختبلؼ في التفضيبلت النوعية
لممعمومات المراد أنتاجيا مف النظاـ وبالتالي فاف التعديبلت المقترحػػة لتغيير بعض القواعػػد لف تحقؽ مبتغاىا
وىذا ما ال يؤمف بو البحث الحالي .
 .4يقدـ البحث الحالي آليػة شاممة لتنفي ػ ػػذ تغيي اًر راديكالياً ف ػػي النمػوذج اإلرشػػادي المحاسبي الحالي فػ ػ ػػي العػراؽ ,
فيػػو يمػثؿ رؤية مستقبمية لمباحث بشػػأف عممية التغيير تترابط فييا العوامؿ األساسية المتمثمة فيما يأتػػي :
أ .الجوانب القانونية والتشريعية الحاكػمة .
ب .الجية األدارية التي تتولى أدارة عممية التغيير ورقابة التنفيذ .
ت .األنسجاـ بيف النموذج الجدي ػ ػػد والقوانيف النافذة في العراؽ ذات الصمة .
ث .البرامج التعميمية والتدريبية المطموبة لتطبيؽ النموذج الجديد .
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المحور الثاني  :مبررات التغيير الثوري لمتنظيـ المحاسبي في العػراؽ
 1-2التغيرات البيئية

شيد العالـ خبلؿ العقود األخيرة تعقد واضطراب تحت تأثير التحوالت الس ػريعة والعميق ػػة األثر  ,والتي فرضتيا

التغييرات البيئية وما نتج عف ذلؾ م ػ ػ ػ ػػف تصػ ػ ػػاعد حػ ػػدة التنافس بيف الشركات  ,بحيث جػع ػ ػػميا ف ػ ػػي مواجية
حاسػ ػ ػ ػػمة ومفتوح ػ ػ ػ ػ ػػة مػ ػػع تحدي ػ ػ ػػات البقاء والنمػ ػ ػ ػ ػ ػػو( نواؿ ويحي ػػى . )181 : 2014 ,

ويحػػدد  Allenوتيرة عاليػة مػػف التغيير فػػي ثبلث مجاالت مػػؤثرة ى ػػي (: ) Allen , 1994 : 1
 .1الناحية التكنولوجية الناشئة عف تنمية بعيدة المدى في أجيزة الكومبيوتر واإلتصاالت السمكية والبلسمكية
والروبوتات.
 .2الناحية االجتماعية والسياسية الناشئة عف زواؿ ما يسمى بالشيوعية والتحوؿ في التركيز بعيداً عف الدولة
باتجاه الخصخصة.
 .3الناحية االقتصادية  ,إذ أف ىناؾ صناعات يجري إعادتيا وىناؾ صناعات جديدة يتـ أنشاؤىا  ,وىناؾ
تقمب في أسعار الفائدة وأسعار الصرؼ وتطوير ألدوات مالية.
وعمى ضوء ىذه التغييرات إستنتج  Allenإف ما يقدمو النموذج المحاسبي التقميدي  ,ليست فقط غير مبلءمة

عمى المستوى المرحمي واإلستراتيجي وانما مظممة بشكؿ خطير ( , )Allen , 1994 : 1وتاكيداً لمقدار الخطر
المحدؽ بالمحاسبة في ضوء التغييرات البيئية  ,يقوؿ  Wallmanبأنو ليس فقط اف المحاسبة واإلفصاح في خطر

متزايد نتيجة عدـ تمبيتيـ لما وعدوا بو المجتمع  ,ولكف أخشى انو ما لـ تبدأ المحاسبة في إتخاذ إجراءات لضماف
فائدتيا المستقبمية  ,فاف المحاسبة واإلفصاح تصبح رادعة لئلبتكار في مجاؿ األعماؿ ( Wallman , 1995 :
. ) 90
وعمى الصعيد الميني  ,فاف الييئات المحاسبية والتنظيمية تعي مدى تأثر منظمات األعماؿ بالتغيرات البيئية ,

وطالما أف المحاسبة ىي لغة لؤلعماؿ ونظاـ لممعمومات  ,فانيا يجب أف تتغير تبعاً لتمؾ التغيرات وتتكيؼ مع
المتطمبات الجديدة لممستخدميف  ,فعمى سبيؿ المثاؿ يشير المعيد األمريكي لممحاسبيف القانونييف  AICPAإلى إف

التغييرات عمى صعيد زيادة المنافسة والتقدـ التكنولوجي تتـ بوتيرة سريعة خبلؿ العقود األخيرة  ,وأنو في أوقات
التغيير السريع يزداد خطر تراجع التقارير المالية لؤلعماؿ خمؼ وتيرة التغيير وعدـ توفير ما يحتاجو المستخدميف

مف المعرفة اليوـ أكثر مف اي وقت مضى  ,لذا فأنو يجب تقديـ تقارير مالية تواكب التغيرات في إحتياجات
المستخدميف واال فانيا ستفقد أىميتيا ومبلءمتيا (  , )AICPA,1994 : 2وفي السياؽ نفسو ذىبت ىيئة تداوؿ
األوراؽ المالية  SECفي التأكيد عمى أف التقارير المالية المقدمة مف الشركات قد ازدادت تعقيداً بسبب تغيرات بيئية

أنتجت تعقيداً في أنشطة األعماؿ  ,وصعوبة المقارنة وعدـ الثبات في التطبيقات  ,فضبلً عف التعقيد في طبيعة
معايير اإلببلغ المالي  ,والتضخـ في عدد المعايير المحاسبية والتفسيرات  ,وكذلؾ الموائح التنظيمية والتدقيقية التي

تعقد استخداـ األحكاـ المينية  ,وتوصيؿ المعمومات والحاجة إلى تقديـ معمومات مختمفة بحسب نوع المستثمر
بحيث أف المعمومات أصبحت مقادة بالقانوف أكثر مف حاجات المستثمر وبالتالي فيي تؤشر لتناقص في المنفعة
بدرجة كبيرة عميو البد مف عمؿ ما لمواجية ىذا القصور في القوائـ المالية مع اإلسترشاد باليدؼ األساسي مف
ارتػ ػ ػػيـ ( .) SEC , 2008 : 20- 18
القوائـ والمتمثؿ في مساعدة المستثمريف في اتخاذ قر ا
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وعمى الصعيد المحمي تشير المستجدات والتحوالت في البيئة العراقية بشكؿ عاـ والبيئة االقتصادية بشكؿ
خاص منذ  2003ولحد اآلف  ,إلى أف العراؽ مر بمرحمة تغيير لنظامو االقتصادي  ,حيث شمؿ التغيير بدايةً

تطبيقات جديدة لمبناء االقتصادي تعتمد بناء مقدمات االنتقاؿ مف فمسفة واستراتيجيات النظاـ االقتصادي المركزي
في إدارة االقتصاد إلى فمسفة واستراتيجي ػػات وآليػ ػ ػ ػ ػػات اقتص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد الس ػ ػ ػػوؽ

( النصيري  , ) 2 : 2015 ,وقد

أفرزت ىذه التحوالت بحسب يعقوب والذىبي متغي ارت جديدة مف أساليب وطرؽ التعاوف والشراكة واإلستثمار
األجنبي وتبادؿ الخبرات بيف العراؽ والدوؿ المتقدمة واصدار تشريعات قانونية واقتصادية  ,وكذلؾ دخوؿ الصناعة
المصرفية مرحمة منافسة مع دخوؿ المصارؼ األجنبية لمبيئة العراقية وتفعيؿ دور سوؽ العراؽ لؤلوراؽ المالية

باصدار لوائح وتعميمات مف أجؿ المساىمة الجادة فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي التخصيص السمػ ػ ػ ػ ػػيـ لمموارد االقتصادية نح ػ ػ ػ ػػو الفرص
اإلستثمارية الجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيدة ( يعقوب والذىبي  .) 5 : 2014 ,ويعتقد الباحثاف إف التحوالت التي حصمت في العػراؽ
تعد تحوالت كبيرة عمى كافة األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتشريعية  ,وكاف مػف المتوقػ ػػع أف
يستجيب النمػػوذج المحاسبي لتمؾ التحوالت بالطريقة التي تمت بيا فػ ػ ػػي الدوؿ األخػ ػ ػ ػ ػػرى والتي حصمت فييا

ظػ ػ ػػروؼ مم ػػاثمة لمػ ػػا حصؿ ف ػ ػػي بمدنا العزيز.
 2-2التغيير حالة شائعة

توجد في العالـ مجموعة مف األنظمة السياسية التي تتراوح بيف أنظمة سياسية ديمقراطية وأنظمة دكتاتورية ,

والبد أف تكوف لتمؾ األنظمة إنعكاساتيا المباشرة عمى النظـ االقتصادية  ,بحيث صنفت النظـ االقتصادية عمى
طيؼ يمتد بيف نظاـ اقتصاد السػ ػ ػ ػ ػ ػػوؽ الح ػ ػػر ونظاـ االقتصاد المخطط الذي يمثؿ أكثر النظـ االقتصادية تطرفاً ,

بحيث أف معظـ الدوؿ تتبنى نظما اقتصادية تمثؿ خميطاً مف ىذه األنظمة ( أبو زيد , ) 144-136 : 014 ,
وبالتالي فاف التغيير في التوجيات مف اليسار إلى اليميف وبالعكس يمكف اف تنتج تغييرات راديكالية في النظـ
والممارسات والقواعد المحاسبية  ,ويتطابؽ ىذا المنطؽ مع إستنتاجات الدراسات المحمية السابقة  ,والتي ترى أف
النظاـ المحاسبي في العراؽ يتاثر بالمتغيرات البيئية المحمية وأبرزىا المتغيرات السياسية واالقتصادية (عيسى ,

.) 217 : 2004

وبشكؿ عاـ فرض التغيير الراديكالي عمى صعيد النظـ المحاسبية في العديد مف دوؿ أوربا

الشرقية خبلؿ القرف الماضي تحديات كبيرة فيما يتعمؽ بتنفيذ التوجيات المحاسبية الجديدة بسبب غياب العديد مف
عناصر البنى التحتية مف جية ووجود األرث المحاسبي التقميدي مف جية أخرى  ,عمى سبيؿ المثاؿ التغيير في
"بولندا" ليس بالظاىرة الجديدة  ,فمنذ العاـ  1930مينة المحاسبة والتدقيؽ في "بولندا" متطورة ينظميا القانوف
التجاري الذي يميؿ إلى المحاسبة الفرنسية القائمة عمى مخطط لمحسابات مؤخوذة مف المينة األلمانية ( & Dixon

 , )Laider , 1992 :1وفي بداية عاـ  1950بدأ تطبيؽ المحاسبة السوفيتية  ,بحيث أستمر تطبيقيا مع العديد
مف التعديبلت لغاية بداية مرحمة اإلصبلح في نياية عقد الثمانينات  ,الف بولندا ىي أوؿ دولة اوربية تنتمي إلى
حمؼ وارشو تبدإ بالتحوؿ مف االقتصاد المركزي المخطط إلى إقتصاد السوؽ ,ويؤكد كؿ مف

& Dobija

 Klimczakأف بداية المرحمة اإلنتقالية في " بولندا " أحتوت عمى نظـ محاسبية مختمفة وأىداؼ مختمفة لمتقارير

المالية لذلؾ كانت ىناؾ مجموعات مختمفة مف المحاسبيف ومراقبي الحسابات بخمفيات مختمفة  ,بحيث أنيـ واجيوا
صعوبات في قبوؿ التغييرات التي أُدخمت  ,إال أنو مع مرور الوقت فأف كؿ مف المينة والتنظيـ المحاس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبي
تط ػػورت وتقاربت مع المعايي ػػر األوربي ػػة والدولية (.)Dobija & Klimczak, 2010 : 7
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وىنػاؾ تغييرات مماثم ػ ػ ػ ػ ػػة حصمت ف ػ ػػي دوؿ أوربػا الشػرقية األخػ ػ ػ ػػرى  ,فف ػػي" رومان ػ ػػيا " يشػ ػػير الباحػ ػػثوف ومنيػ ػ ػ ػػـ
) ) Lonasco , 1997و(  ) Calu , 2005و ) , ) Dobroteann , 2005إلى أف م ػ ػ ػػدة التكييؼ والتقػ ػػارب
مع الممارسػ ػػات المحاسػ ػػبية الدوليػ ػ ػ ػ ػػة كانت قبػؿ عػػاـ  1900وأف مػ ػػدة النض ػػوج لمفكر المحاسبي في "رومانيا" كانت

بعد عاـ  1900ويمكػف تممسيا مػػف اآلتي ( :) Albu at el , 2010 : 16 – 20
 .1إصدار أوؿ مجمة محمية متخصصة ( مجمة التجارة العامة والمحاسبة) عاـ . 1908
 .2تأسيس ىيئة لممحاسبيف القانونييف المعتمديف والمحاسبيف المرخص ليـ عاـ . 1921
 .3أستضافت مؤتمر دولي حوؿ المحاسبة عاـ  ,1926وكذلؾ أستضافت "بوخارست " مؤتمر مماثؿ عاـ
.1931
ىذا التغيير رسخ اإلعتقاد بحسب رأي  Albuبأف التطور والتغيير يقوـ عمى أساس الضرورة والمتطمبات
الداخمية والتنمية االقتصادية نتيجة تغيرات بيئية ومف دوف صدمات أو تدخبلت خارجية ( Albu at el , 2010 :
 .) 20وفي العاـ  1950دخمت "رومانيا" تحت النفوذ السوفيتي والذي ولد تحوالً في إقتصادىا نحػ ػ ػ ػػو إقتصاد

مرك ػ ػ ػ ػػزي مخطط ,وىذا يمثؿ تغيي اًر جذريا وبمثابة صدمة قوية  Major Shockتسببت في تغيير اإلجراءات
ال محاسبية بحيث أوقفت كامؿ التقاليد المحاسبية في "رومانيا " والتي كانت مميزة باتجاىيا نحو التدويؿ ,بحيث إف
األساس النظري والمنيجي لمتجربة السوفيتية والكتب السوفيتية قد تـ ترجمتيا إلى الرومانية  ,وبناء عمى ىذه الكتب
والمترجمات تـ تغيػ ػ ػ ػػير المصطمحات المحاس ػ ػػبية وكذلؾ عمميػ ػػات تقي ػ ػ ػػيـ الموجػ ػ ػ ػ ػػودات ( Albu at el , 2010
 , ):21لكف األمور بدأت بالتغيير بعد الثورة الرومانية عاـ  1989وباإلتجاه المعاكس.
ىذا النمط مف التغيير الذي تمت اإلشارة إليو في أعبله في إطار النموذج البولندي والروماني يمكف أف ينطبؽ

عمى دوؿ اخرى في أوربا والتي كانت جزء مف حمؼ وارشو وىو بالتأكيد مختمؼ عف نمط أخر مف التغيير لدوؿ
أخرى مثؿ الصيف وفيثناـ  ,ففي آواخر السبعينات بدأ زعماء الصيف التحرر مف النظاـ االقتصادي السوفيتي
المخطط مركزياً والتحوؿ إلى نظاـ أكثر ارتباطاً بعوامؿ السوؽ والمعروفة بسياسة الباب المفتوح Open – Door
 Policyمف خبلؿ تحويؿ الممكية إلى النظاـ العائمي في الزراعة مف المزارع الجماعية القديمة  ,كما تـ السماح

بتأسيس عدد كبير مف المشروعات الصغيرة في مجػ ػ ػ ػ ػ ػػاالت الخدم ػ ػ ػ ػ ػػات والصناعات الخفيفة وفت ػ ػ ػ ػػح االقتص ػ ػػاد
لمتجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارة واإلس ػ ػ ػ ػػتثمارات االجنب ػ ػ ػػية ( تشوي وآخروف  , ) 159 : 2004 ,بحيث وصؿ ما تنتجو الشركات
الحكومية الصينية إلى ما يعادؿ  % 34مف الناتج الصناعي في عاـ  1995بينما كاف يمثؿ ما نسبتو  % 78في
العاـ  ,1978ويعد التغيير األكثر أىمية ىو وضع المعايير المحاسبية لمشاريع األعماؿ وىيكؿ مفاىيمي لممحاسبة
في الصيف والتي أعمف عنيا في العاـ 1992عمى أف تصبح نافذة إعتبا ار مف تموز عاـ  , 1993ويعد ىذا

التشريع بمثابة نقمة جوىرية مف نظ ػػاـ محاسبي صارـ وموحػ ػ ػػد إلى بداية لييمنة المدخؿ األنكموسكسوني عم ػ ػ ػػى

عممية اإلببلغ المالي واعػ ػ ػػداد التقاريػ ػػر (  . ) Xiang , 1998 : 106ويقوـ ىذا النمط مف التغيير عمى
اإلعتقاد أف الصيف دولة نامية وأف المعايير المحاسبية الدولية معدة وفقاً لظروؼ البمداف المتقدمة أقتصاديا  ,وعميو

فأف مف األنسب ووفقاً لمواقع الصيني أف تدخؿ األفكار األجنبية والتقنيات المتقدمة في مجاؿ المحاسبة في ظؿ

الجمع بيف القوانيف والموائح المحاسػ ػػبية والوصػػوؿ إلى أفضػػؿ نقطػػة لبلنطػػبلؽ نحػ ػػو بناء معايي ػػر محاسػ ػػبية

لمصػػيف(  .) Zhang & Liu , 2010 : 202والوضع مماثؿ بالنسبة لفيثناـ  ,فقد كاف عاـ  1986نقطة التحوؿ
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أو التغيير الكبير في تاريخ فيثناـ  ,عنػػدما أعمػف الحزب الشػيوعي الفيثنامي تبني سياسة الباب المفتوح – Open
 Door Policyوالت ػػي تيدؼ إلى تطبػيؽ اقتصاديػ ػػات السػ ػػوؽ ودمج فيثناـ بالسػػوؽ الدوليػ ػ ػػة ( & Phuong

. ) Ngyen , 2012 : 432

 3-2إستراتيجية التغيير وحجـ الفجوة مع IFRS / IAS

ال يوجد شؾ في أف اإلتجاه العاـ نحو إعتماد أو التوافؽ مع معايير اإلببلغ المالي الدولية ىو في تزايد مستمر

 ,حيث ذكر مجمس معايير المحاسبة الدولية  IASBفي إحدى منشوراتو أف أكثر مػ ػ ػ ػ ػػف  120دول ػ ػ ػ ػ ػػة اآلف تتبػ ػػنى
أو تسػػمح باسػ ػػتخداـ  .) IASB , 2015 : 5 ( IFRS/IASولدى مراجعة واستقراء التجارب الدولية في موضوع
التوافؽ مع معايير المحاسبة الدولية ومعايير اإلببلغ المالي الدولي  IFRS/IASيمكف تحديد العديد مف

اإلستراتيجيات التي أُعتمدت مف الدوؿ في تغيير واصبلح نظميا المحاسبية بما يتوافؽ مع ظروفيا الخاصة  ,عمى
سبيؿ المثاؿ  ,الواليات المتحدة األمريكية لـ تمتزـ بالمعايير المحاسبية الدولية وال حتى تقبميا بصورة كاممة لحد
اآلف  ,ويعتقد البعض مف الكتاب أف التحفظات األمريكية حوؿ تمؾ المعايير يمكف أف تعزى إلى معتقدات ثقافية ليا
جذور قديمة ىي ما يعرؼ باإلستثنائية (  , ) Exceptionىذه الثقافة تعكس العديد مف التصرفات األمريكية عمى
مر العصور  ,فيـ أي االمريكاف يريدوف بقاء مجمس معايير المحاسبة المالية) (FASBمنافس فكري لمجمس

معايير المحاسبة الدولية ( )IASBالذي مقره في لندف ,واف تبني المعايير الدولية يعني ضماف االحتكار مػ ػ ػ ػ ػ ػػف
المجمس المذكور لمقضايا المحاسبية حوؿ العالـ ( . )Ramanna , 2011 : 6

وأبعد مف ذلؾ فاف ىناؾ

أعتقاد حوؿ التراخي األمريكي بشأف موضوع التوافؽ مفاده " اف معايير المحاسبة الدولية تحتاج إلى الواليات
المتحدة أكثر مف حاجة الواليات المتحدة إلييا ,وتـ تاكيد ذلؾ في قوؿ  ( Sir David Tweedieرئيس مجمس
معايير المحاسبة الدولية )  ,الذي نص عمى اآلتي " نحف يمكف أف يكوف لدينا معايير محاسبية دولية  ,ولكف

سوؼ لف تك وف ىناؾ معايير محاسبية دولية بدوف الواليات المتحدة  ,فمف الصعب لمغاية بالنسبة لبقية العالـ
أف يقبؿ تمؾ المعايير إذا كانت الواليػات المتحدة تقوؿ ( نحف لف نفعؿ ذلؾ ) " ( ) Kranacher , 2010بدوف

صفحة .

اف أولى الخطوات نحو التزاـ الواليات المتحدة بمعايير المحاسبة الدولية في العاـ  , 2002والتي تمثمت في
توصؿ كؿ مف مجمس معايير المحاسبة المالية األمريكي ومجمس معايير المحاسبة الدولي  FASB/ IASBإلى
مذكرة تفاىـ يتـ بموجبيا تغيير بعض المعايير األمريكية لتتوافؽ مع المعايير الدولية وبالعكس تغيير بعض المعايير

الدولية لتتوافؽ مع المعايير األمريكية  ,عمى أف تبدأ الخطوات األولى بإعادة صياغة المعايير التي تكوف
اإلختبلفات فييا بسيطة  ,والتنسيؽ فيما بينيما قبؿ اعبلف اإلصدارات الجديدة بما يجعميا متوافقة مع بعضيا (
.)Benston et.al., 2006:230
إستراليا ىي األخرى مف الدوؿ المتقدمة محاسبياً وقد كانت عضواً مؤسساً لمجنة معايير المحاسبة الدولية عاـ

 ( 1973عطية  , ) 17 : 2014 ,وأعتمدت عمى معايير محاسبية وطنية لمدة طويمة امتدت حتى منتصؼ
التسعينات  ,حيث بدأت باصدار معايير محاسبية تتوافؽ مع المعايير المحاسبية الدولية  ,وكاف الدافع وراء ىذا

اإلنتقاؿ يقوـ عمى إعتبارات مماثمة لبلسباب التي ذكرت مف المفوضية االوربية في تقريرىا لعاـ Jones ( 1995
 , ) & Higgins , 2006 : 630والتحرؾ االكثر ضوحا لمحكومة االسترالي ػػة نح ػػو المعايير الدولي ػ ػػة ورد ف ػ ػػي
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تقرير  ( CLERP )9لسنة  2002بعنواف " إفصاح الشركات  :تحسيف الييكؿ المفاىيمي لمتقارير المالية " ,حيث
تـ بموجبو إعتماد معايير المحاسبة الدولية ومعايير اإلببلغ المالي الدولي IFRS / IASبالكامؿ مف مجمػس معايير

المحاسػػبة اإلس ػػترالي( )AASBعمى أف يبػدأ تطبيؽ تمؾ المعايير مع بداية  2005وذلؾ تماشياً م ػ ػ ػ ػػع الجدوؿ

الزمني لبلتحاد االورب ػ ػ ػ ػ ػػي (  , ) Jones & Higgins , 2006 : 630وىكذا إختارت إستراليا استراتيجية لمتوافؽ
تشابو اإلستراتيجية البريطانية فمدييا نظاـ يدخؿ معايير المحاسبة الدولية المصدرة في ىيكمو القانوني كمعايير

محاسبية استراليػػة أي إدخاؿ المعايػػير المحاسبية الدوليػ ػػة مف خبلؿ المعايير المحمي ػػة ( John Wiley & Sons
.)ltd. , 2014:36

عمى النقيض مما ذكر في أعبله  ,فأف العديد مف الدوؿ التي كانت لدييا نظـ محاسبية موحدة وفقاً لمنموذج

السوفيتي سواء في أوربا (مثؿ بولندا ورومانيا وجميورية التشيؾ وكرواتيا ) أو في الشرؽ األوسط وشماؿ افريقيا (
مثؿ مصر والجزائر والعراؽ)  ,فاف إستراتيجية التوافؽ مع معايير المحاسبة الدولية ومعايير اإلببلغ المالي الدولي

 IFRS / IASغالباً ما يجب أف تكوف راديكالية  ,ألف االختبلؼ بيف النموذج اإلرشادي الوطني والنموذج
اإلرشادي الدولي كبير إلى الحد الذي يكوف فيو الترميـ واإلصبلح غير نافع  ,بؿ في بعض األحياف يعطي صورة

مشوىة.
وبصيغة مماثمة  ,فإف التغيير في النظـ المحاسبية لدوؿ أوربا الشرقية في تسعينيات القرف الماضي واإلنتقاؿ

مف نموذج إرشادي محاسبي قائـ لخدمة أىداؼ إحصائية ومتطمبات إقتصاد مخطط إلى نموذج إرشادي يتجو
نحو السوؽ ونحو الربح ويكوف مصمـ لتوفير معمومات مالءمة وتتمتع بالثقة وتساىـ في صنع ق اررات عقالنية

 ,ىي عممية ثورية بامتياز ( .) Mosnja , 2001 : 435

وفي ضوء ما سبؽ يعتقد الباحثاف بتماثؿ الحالة العراقية في ضرورة التحوؿ مع بمداف متعددة مف تمؾ التي تمت

اإلشارة الييا في أعبله  ,حيث اف التوافؽ أو التبني لمنموذج اإلرشادي الدولي ال يمكف إنجازه بطريقة تدريجية ألف

الفجوة بيف النموذجيف ( العراقي والدولي ) كبيرة .

وعميو فاف التغيير الراديكالي يصبح حاجة في ظؿ الحالة العراقية وتزداد الحاجة أكثر لمثؿ ىذا التغيير عندما

يتـ األخذ في الحسباف العوامؿ األخرى اآلتية :
أوالً  :التوجو نحو الزبوف

اف مفاتيح النجاح في بيئة األعماؿ الحديثة تتمثؿ في اإلعتراؼ بالدور المييمف لمزبوف  ,بحيث أف عدـ تمبية

إحتياجات الزبائف وتوقعاتيـ تؤدي إلى إضعاؼ مركز الوحدة االقتصادية التنافسي في السوؽ وذلؾ بسبب وجود
منافسيف يقدموف منتجات وخدمات بمواصفات متميزة تمبي إحتياجات الزبائف ( السامرائي واخروف : 2012 ,

 , )263وبيذا المنظور أشار تقرير  Jenkins 1994إلى أف عمؿ لجنة الدراسة يماثؿ إعادة تصميـ المنتجات
والخدمات التي تقوـ بيا العديد مف الشركات الناجحة لتمبية إحتياجات زبائنيا عمى نحو أفضؿ  ,وعميو فاف إجراء
التغيير في نموذج اإلببلغ المالي سوؼ يعزز قيمة كؿ مف المستخدـ ومينة المحاسبة  ,تماماً كما تجرى التحسينات

والتغيرات في المنتجات لتعزيز قيمة الزبوف ومنتجي تمؾ المنتجات  ,وعميو عندما تصبح المحاسبة مقادة بحاجات
الزبائف ( مستخدمي القوائـ المالية )  ,فإنو مف الواجب عمييا تمبية اإلحتياجات المتغيرة لممستخدميف  ,بحيث يتـ

تحديػ ػ ػػد البيانات وعناصرىا ومعالجتيا بالطريقة التي تجعؿ منيا منتج مطموب (  , ) AICPA , 1994 : 3وقد تـ
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ىذا األمر عند تحديد أىداؼ اإلببلغ المالي وفؽ المشروع المشترؾ بيف مجمس معايير المحاس ػػبة المالية ومجم ػػس
معايير المحاسبة الدولػ ػ ػػية  FASB/IASBالصادر في العاـ . 2010

مما ورد في أعبله يمكف القوؿ اف فائدة القرار تعد ىدفاً رئيساً لممعمومات المحاسبية  ,تمؾ األىداؼ ليست

ساكنة ,بؿ سوؼ تتطور وتتغير مع مرور الوقت النيا تتأثر بالتغيرات البيئية السياسية واالقتصادية واالجتماعية
والتكنولوجية ,ىذه التغيرات تؤثر ليػػػػس فقط عمى طبيعة المحاسبة وأىدافيا ولكف أيضا عمى إحتياجات
المستخدميف ولذا فأف نظاـ المحاسػػػػػبة يجب أف يتغير مع متطمبات وحاجػػػػات المستخدمػػػػيف وأف طبيعػػػة ىػػذا

التغيير راديكالياً وفػػػػػؽ المدخػػػؿ الػػػذي قدمػػػػػػػػو

.Thomas Kuhn

عراقياً  ,ونظ اًر لمتغيرات الكبيرة خبلؿ العقد األخير  ,فاف التغيير في النموذج اإلرشادي المحاسبي الحالي

(النظاـ المحاسبي الموحد ) مطموب عمى صعيد األىداؼ والمفاىيـ والممارسة المحاسبية  ,إذا ما أريد لممينة
المحاسبية أف يعترؼ بخدماتيا ومنتجاتيا مف المستخدميف عمى ضوء منطؽ تقرير  ,Jenkinsوبموجب الدراسات
العراقية السابقة فاف النمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوذج الحال ػ ػ ػ ػػي وضع أساس ػ ػ ػ ػ ػاً لمقطاع العاـ ( سمماف  ) 237 : 2006 ,وأف

إحتياجات المستخدميف ممف ليـ مصالح مباشرة في الشركة (مساىميف ومقرضيف ) التحظى باإلىتماـ (المستوفي

 ) 284 : 2005 ,وأف التطبيقات المحاسبية تستند إلى قواعد واجراءات محاسبية موحدة تراعي بدرجة أكبر

تفضيبلت الجيات الحكومية ( فرج  ) 151,148,125 : 2006 ,عميو فاف التغيير يصبح حاجة ممحة وبشكؿ
جذري  ,ال سيما مع إستمرار دعوات الحكومات العراقية السابقة والحالية إلى االستمرار في تحويؿ االقتصاد العراقي
نحو إقتصاد السوؽ واعطاء دور أكبر لمقطاع الخاص في السنوات القادمة .
ثانياً  :تكاليؼ إصدار وتغيير المعايير المحاسبية

تعزز ىذه العممية معايير
إف عممية إعداد معايير المحاسبة تعد عممية مركبة تساىـ فييا أطراؼ متعددة  ,ولكي ّ
عال ية الجودة  ,البد مف وجود منظومة متكاممة تشمؿ ىيئات وكيانات تعنى بضبط عممية إصدار المعايير وتنظيميا

مع وجود مجمس مستقؿ يعمؿ عمى إعداد المعايير المحاسبية واصدارىا بمساعدة مجالس ولجاف إستشارية  ,فضبلً
عف وجود ممارسة مينية قوية ومجتمع محاسبي ميتـ مثؿ الجامعات ومراكز البحث  ,وعميو فاف مساىمة األطراؼ

جميعيا في إعداد المعايير يجعؿ منيا عممية طويمة ومعقدة ومكمفة  ,إذ يشكؿ عامؿ التكمفة عائقا أماـ كثير مف
الدوؿ النامية مف بينيا العراؽ إلصدار معايير بالجودة المطموبة ( جمعة وعمار .) 415 : 2014 ,
ثالثاً  :الوقت الالزـ إلصدار المعايير المحاسبية

عممية إصدار المعيار المحاسػػبي بالطريقػ ػ ػ ػػة النموذجػ ػ ػ ػيػػة يمك ػػف د ارسػتيا مػػف خبلؿ إستعراض أفضؿ الممارسات

الدولية في ىذا المجاؿ ,فالخطوات المتخذة إلنجاز المعي ػػار المحاسبي الدولي بواسطة مجمس معايير المحاسبة
الدولية  IASBتتشابو تقريبا مع الممارسات االمريكية بواسطة  FASBمجمس معايير المحاسبة المالية  .ووفقا
لممجمس الدولي فإف العمميػػة تنجز بالكامؿ مف خبلؿ تنفيذ ثبلث برامج رئيسة ىي ( : ) IASB ,2015: 3
 .1البرامج البحثية  ,وتتضمف البحث ( في المشكمة )  ,واعداد ورقة المناقشة ومف ثـ تقديـ المقترح .
 .2برنامج المعايير  ,ويتضمف إعداد مسودة العرض ونشر المعيار .
 .3برنامج المراجعة  ,ويتضمف المراجعة بعد التنفيذ .
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ويتـ حساب الوقت البلزـ إلصدار المعيار المحاسبي عمى وفؽ إجراءات مجمس معايير المحاسبة الدولي
 IASBكما يأتي ( عطية : ) 39 : 2014 ,

 .1برامج البحث  ,حيث يمنح المجمس في العادة مدة  120يوـ لمتعميؽ عمى ورقة المناقشة المطروحة ويتـ في
بعض األحياف الحصوؿ عمى تعميقات واقتراحات جديدة حوؿ مضموف الورقة مف خبلؿ عمؿ الزيارات الميدانية
أو جمسات إستماع لئلقتراحات المقدمة والتي يمكف أف تضيؼ وقت آخر إلى وقت اإلنجاز األصمي .
 .2برنامج المعايير  ,وتعد ىذه المرحمة مرحمة ميمة لمغاية ألنيا تحوي عمى إقتراح محدد في شكؿ معيار ,
فمسودة العرض تمثؿ دعوة مف المجمس البداء الراي والمبلحظات حوؿ المعيار المقترح  ,ويمنح المجمس
 120يوـ ألبداء المبلحظات حوؿ مسودة العرض .
إستنادا إلى ما تـ بيانو في أعبله  ,يعتقد الباحثاف اف اية دولة ال تمتمؾ معايير محاسبية متوافقة مع معايير
المحاسبة الدولية أو معايير اإلببلغ المالي الدولية  IFRS / IASأو مع المعايير المحاسبية إلحدى الدوؿ المتقدمة
محاسبيا والتي تعتمد النموذج المحاسبي األنكموسكسوني إلى الوقت الحاضر ,فإنيا يتوقع أف تحتاج إلى مدة طويمة
لكي تصؿ إلى الوضع الذي وصمت اليو دوؿ العالـ األخرى التي تمتمؾ 41معيار مف تمؾ المعايير( عمى إفتراض
أف اإلصدار الجديد مف معايير اإلببلغ المالي الدولي حؿ محؿ بعض معايير المحاسبة الدولية الممغية )  ,فوفقاً

لممدد الزمنية المعموؿ بيا مف مجمس معايير اإلببلغ المالي الدولي  , IASBفاف المعيار ينجز في حدود السنة ,
ىذا يعني إف تمؾ الدوؿ سوؼ تحتاج إلى  40سنة تقريب ًا لموصوؿ إلى ما ىي عميو المحاسبة اآلف في البمداف

االخرى.

المحور الثالث :اآللية المقترحة لتبني النموذج اإلرشادي المحاسبي الدولي
 1-3األىداؼ والفروض والمراحؿ

الصيغة العامة ليذه اآللية تتمثؿ في " تبني معايير المحاسػػبة الدوليػة ( )IASومعايير اإلبالغ المالي الدولية

( )IFRSوفؽ إستراتيجية الترجمػة لتمؾ المعايير وتكييؼ بعضيا مػع متطمبات البيئة العراقية وفؽ ثالث إجراءات
ىػي  :إضافػة المزيد مػػػف متطمبات اإلفصػػػاح أوازالػػة المعالجات اإلختياريػة أو تعديؿ الشروط التي تتعارض مع
بعض القوانيف المحمية الصعب تغييرىا".

أوالً :أىداؼ اآللية المقترحة

تيػدؼ ىػ ػػذه اآللية إلى تحقيؽ العديػد مػف األىػداؼ التي تبرر األعباء التي يتـ تحمميا لئلنتقاؿ إلى النموذج

اإلرشادي الجدي ػػد وىػػي كما يأتػ ػػي :

 .1تحسيف وضع النظاـ المحاسبي في العراؽ ليتواكب مع األنظمة المحاسبية الدولية .
 .2تسييؿ إنجاز المعامبلت المالية والمحاسبية بيف الوحدات االقتصادية المحمية واألجنبية .
 .3إعطػػاء ص ػػورة صػػادقة ع ػػف أداء الوحدة والوضػع المالػ ػػي والتغيرات فيػػو والس ػػماح برقابػػة األداء األداري.
 .4تحسيف قابمية المقارنة لموحدة ذاتيا عبر الزمف وبيف الوحدات عمى المستوى المحمي والدولي .
 .5عرض معمومات شفافة وكافية وصحيحة تشجع المستثمريف وتسمح ليـ باتخاذ ق اررات سميمة.
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ثانياً :الفروض التي تقوـ عمييا اآللية المقترحة

تقوـ اآللية المقترحة لتبني  IFRS /IASعمى مجموعة مف الفروض المتعمقة بالبيئة العراقية وكما يأتي:

 .1إف العراؽ ماض في عممية التحوؿ إلى إقتص ػ ػػاد السوؽ  ,مع إعطاء دور أك ػ ػػبر لمقطاع الخاص
( بيئة في طريقيا إلى البيئة المعولمة ).
 .2تغيير النظاـ السياسي في العراؽ عػػاـ  2003تبعو تغيير في منيج وطريقة أدارة االقتصاد العراقي ( مف
اقتصاد مخطط مركزياً إلى اقتصاد السوؽ ) .
 .3العوامؿ السياسية واالقتصادية ىي العوامؿ األكثر تأثي اًر في تبني نمػػوذج إرشػػادي محاسبي معيف.
 .4ظروؼ األزمة المالية الحالية في العػراؽ والناتجة عف التدىور في أسعار النفط ستزيد مػف الحاجة إلى التمويؿ
الخارجي عمى الصعيد الحكومي والوحدات االقتصادية الخاصة بكافة أشكالو.
 .5إستمرار العػ ػراؽ فػػي السعي إلى األنضماـ إلى المؤسػسات الدوليػػة يتطمب تكيػيؼ التش ػريعات والقوانيف واألنظمة
بما يتوافؽ مع المتطمبات الدولية .
ثالثاً :مراحؿ تنفيذ اآللية المقترحة
المرحمة األولى :

تماشياً مع فمسفة التغيير التي إعتمدىا ىذا البحث  ,فاف ىناؾ جيود يجب أف تبذؿ مف المجتمع العممي

المحاسبي ف ػػي الع ػراؽ إلقن ػػاع ديواف الرقابة المالية بضرورة تغيير النموذج المحاسبي الحالي في العراؽ وتبني
 IFRS/IASكنموذج بديؿ  ,ويبدو إف ىذه الرؤية ليست ببعيدة عف ذىف المسؤوليف في الديواف  ,ففي الندوة التي

عقدت منتصؼ مايس 2015 -في ىذا الخصوص  ,أشار رئيس ديواف الرقابة المالية في كممتو إلى أف " تبني
المعايير المحاسبية الدولية يوفر مرجعاً ثابتاً ويسيـ في تعزيز مينة المحاسبة في العراؽ"  .*1ويمكف تعزيز ىذه
الرؤى مف خبلؿ المؤتمرات والندوات والمقاءات الرسمية وغير الرسمية مف أجؿ الوصوؿ إلى إعبلف واضح حوؿ
وجود إرادة كاممة لمتغيير في ضوء المستجدات التي يمر بيا العراؽ والذي يمثؿ في نظر الباحثاف المرحمة األولى
في آلية تبني النموذج اإلرشادي المحاسبي الدولي ,حيث تتوج بإصػدار الديػواف توصية إلى الحكومػة العراقية

بالصيغة اآلتية " يوصي ديواف الرقابة المالية بتبني إطار المفاىيـ ومعايير المحاسبة الدولية ومعايير اإلبالغ
المالي الدولية والتفسيرات التابعة ليا الصادرة عف مجمس معايير المحاسبة الدولي (  ) IASBوفقاً لإلصدار

المعمف في السنة المعينة وذلؾ لمتطبيؽ في العراؽ " .

المرحمة الثانية :

إصدار قرار الموافقة مف السمطات الحكومية بتغيير النموذج اإلرشادي المحاسبي الحالي فػ ػػي العراؽ ( النظاـ

المحاسبي الموحد ) واعتماد معايير المحاسبة الدولية ومعايير اإلببلغ المالي الدولية كبديؿ عنو  ,بحيث تكوف تمؾ
الموافقة مقرونة باآلتي :

 - 1الكلمة منشورة في مجلة المصارف العراقية التي تصذرها رابطة المصارف الخاصة العراقية  ,الســــنة الثانـية العذد (, ) 61
حزيران5162 -
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 .1إنشاء مجمس مستقؿ متخصص في إصدار المعايير المحاسبية فقط يعرؼ باسـ " مجمس معايير المحاسبة
المالية العراقي " بدالً مف مجمس المعايير المحاسبية والرقابية في العراؽ ,حيث ينجز ميامو األساسية مف
خبلؿ إستراتيجية الترجمة المقترحة لمكونات النموذج اإلرشادي المحاسبي الدولي مع االستفادة مف التراجـ
العربية المتوفرة  ,فضبلً عف القواعد المحاسبية التي سبؽ إصدارىا مػػف المجمػس السابؽ والتي ىي بحاجة إلى
تحديث بما ينسجـ مع اإلصدارات والتعديبلت األخيرة لممجمس الدولي ( الممحؽ . ) 1
 .2يتعيف تقس ػػيـ  IFRS/IASفي مجموعات متجانسة مع بعضيا البعض ,ويحدد عمى ضوء ذلؾ جدوؿ زمني
لتنفيذ الترجمة بحسب أىمية المعيار لظروؼ وواقع البيئة العراقية بكافة جوانبيا  ,ويقترح الباحثاف االسػػتفادة
مف التقسيمات الواردة في مشػػاريع التوافػػؽ لبعض الدوؿ العربية والتي أمتدت ما بيف  6 – 4سنوات كما حصؿ
فػػي الجزائر ويحصؿ حالي ػاً في المممكة العربيػ ػػة الس ػػعودية وجميػػورية مصر العربية عمى إعتبار إف تمؾ البمداف
تتشابو إلى حد ما مع عوامؿ البيئة المحاسبية العراقية ويمكف أف يوفر الكثير مف الجيد والوقت .
 .3تحديد الييئات الدولية التي يمكف أف يستعيف بيا المجمس,السيما وأف العديد منيا مستعدة لتقديـ المساعدة
والتمويؿ في ىػذا الجانب مثؿ البنؾ الدولي ومنظمة التنمية والتعاوف االقتصادي  ,فعمى سػبيؿ المثاؿ تحمؿ
البنؾ الدولي تكاليؼ عممية تبني النظاـ المالي الجديد في الجزائر .
 .4اإلشارة إلى وضع تفسيرات وارشادات تطبيقية واجراءات تفصيمية محددة لممعيار تكوف ممزمة لكؿ مف يطبؽ
المعيار بيدؼ التبسيط وتوضيح كيفية تطبيؽ المعيار في البيئة العراقية  ,كذلؾ اإلشارة إلى القوانيف التي يجب
أف تتوافؽ مع النموذج اإلرشادي المحاسبي الجديد مثؿ قوانيف الضرائب.
المرحمة الثالثة :

إصدار قانوف مف قبؿ السمطة التشريعية بإعتماد النموذج اإلرشادي المحاسبي الجديد  ,يتضمف مواد تحدد

اليدؼ مف القانوف ونطاؽ تطبيقو ( الوحدات األقتصادية العراقية المشمولة بالتطبيؽ) واالطػػار المفاى ػػيمي ( بما في

ذلؾ المفاىيـ األساسية وعناصر القوائـ المالية ) وتنظيـ المحاسبة والتغير في الطرؽ والتقديرات المحاسبية والقوائـ
المالية واألحكاـ الختامية ( أىميا تاريخ دخوؿ القانوف حيز التنفيذ ).
المرحمة الرابعة :

إصدار نص تنفيذي مف الجية المسؤولة عف تطبيؽ النموذج اإلرشادي الجديد الذي يشرح مواد القانوف ويحدد

كيفية تطبيقيا ,السيما المواد المتعمقة بتحديد كؿ مف األىداؼ والمفاىيـ األساسية والخصائص النوعية لممعمومات
المحاسبية والمبادئ والفروض االساسية التي تشكؿ المرجعية فػ ػػي إصدار المعايير المحاسبية وتسيؿ تفسيرىا  .إف
عبء ىذه المرحمة ىو األكبر النو يتضمف جميع الجيود التي توفر مستمزمات تطبيؽ النظاـ الجديد في البيئة
العراقية والتي تتطمب تنسيؽ العمؿ مع الجيات الحكومية والمؤسسات التعميمية والوحدات األقتصادية العراقية

المشمولة بتنفيذ ىذا التشريع .
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المرحمة الخامسة :

البدء في تطبيؽ النموذج اإلرشادي المحاسبي الجديد وفقاً لمتطمبات  , IFRS 1ومراقبة التنفيذ مف قبؿ احدى

لجاف مجمس المعايير واألستمرار في متابعة المستجدات الجديدة عمى الصعيد الدولي والعمؿ عمى تكييفيا وادخاليا
في النموذج الجديد وبما يحسف نوعية المعمومات المطموبة مف قبؿ المستفيديف .
 2-3متطمبات تنفيذ اآللية المقترحة

أوالً :إنشاء مجمس معايير المحاسبة المالية العراقي IFASB

مف المتعارؼ عميو في معظـ دوؿ العالـ ىناؾ ىيئة تتولى اإلشراؼ عمى وضع المعايير المحاسبية  ,ويمكف أف

تسند ىذه الميمة إلى الجيات اآلتية :

 .1التنظيمات المينية (مثؿ جمعػية م ارقػبي الحسابات العراقية و الييئة السعودية لممحاسػبيف القانونػييف ومعيد
المحاسػػبيف القانونيف المعتمديف األمريكي  ,األتح ػػاد الدولػي لممحاسبيف ) ,عيب ىػػذا المدخػػؿ يتمثؿ في سيطرة
المينة عمى عممية صياغة المعايير بما يتبلئـ ومصالحيا بالدرجة األولى.
 .2الييئات المشرفة عمى أسواؽ الماؿ( مثؿ ىيئة أدارة سوؽ العراؽ لؤلوراؽ المالية ولجنة تبادؿ األوراؽ المالية
األمريكية )  ,ىذه الييئات ىي جيات ممثمة لمحكومة وتبني القطاع العاـ لعممية وضع المعايير صحيح لو
م يزاتو بخصوص قوة التنفيذ بموجب القانوف إال إف مساوئو كبيرة إذا ما أرتبط عمؿ تمؾ الجيات بالبيروقراطية
األدارية وتغميب الجوانب القانونية .
 .3الجيات المستقمة ( مثؿ  ) IASBتتكوف مف جميع الجيات المعدة والمستفيدة مف القوائـ المالية (محاسبيف
ومدققيف ومستثمريف ومحممي ف مالييف ).الصيغة المحايدة في صناعة المعايير المحاسبية يمكف أف تكوف متحققة
وفقاً ليذا المنيج األخير( الجيات المستقمة ) وىو في رأي الباحثاف األكثر تحقيقاً لممصمحة العامة والتي تحاوؿ
أدوات التنظيـ المحاسبي تحقيقيا بجانبييا الفني واألداري.
إستناداً إلى ما تقدـ يقترح الباحثػاف " تشكيؿ مجمػس معايير المحاسبة المالية العػراقي كجية مسػػتقمة تحت

إشػراؼ مباشر مػف قبؿ السػمطة التشريعية"  ,بحيث اف ىػػذا المجمػس غير تابع ألي تنظ ػػيـ ميني بما يوفر لو

إستقبلليػة أكبر مف الوضع الحالي  ,كما يقترح الباحثاف تشكيؿ لجاف فرعية لممجمس ومنيا لجنة لتفسير المعايير
المحاسبية  ,ولجنة لمعبلقات الدولية  .ىذا وتتمثؿ إجراءات المجمس التنفيذية الخاصة بإصدار كؿ معيار باآلتي :
 .1تتولى المجنة الفنية في المجمس بدراسة المعيار الدولي وما يرتبط بو مف تفسيرات لمنظػر فػي إمكانية تطبيقو
كما صدر أو ضػرورة إجػراء أي تعديػبلت عميو بسػػبب متطمبات األنظمػػة أوالتعميمات المحمية العراقية.
 .2تقوـ المجنة الفنية بعد المناقشة بصياغة االضافات أو التعديبلت الضرورية عمى المعيار .
 .3نشػ ػػر توصيات المجػنة الفن ػػية الخاص ػػة بكؿ معيارعمى العامة (عمى الموقع االلكػتروني لممجمس المقترح تكوينو
بموجب اآللية المقترحة ) إلبداء آراءىـ.
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 .4مناقشة ما يرد مف مبلحظات مف الع ػػامة وتعديؿ ما يم ػػزـ إلعتمػػاد المعيار لمتطػػبيؽ في العػراؽ .
ىذا ويتطمب تنفيذ ما سبؽ إنشاء موقع الكتروني عمى شبكة المعمومات الدوليػة  ,ويمكف أف يصمـ الموقع عمى
ضوء المواقع االلكترونػػية لمجال ػػس المعايير لمدوؿ األخرى  ,بحيث يتضمف جمػػيع المعمومات التي تتصؿ بالمجمس
الجديػد ويتيح حرية الوصوؿ إلى المعمومات عف المعايير وامكانية التواصؿ مع المجمس  ,كما يتطمب األمر توفير
التمويؿ البلزـ لديمومة أعماؿ المجمس  ,ويقترح الباحػثاف في ىذا الخصوص االعتماد عمى مصادر التمويؿ اآلتية

والتي تتماشى مع أفضؿ الممارسات العالمية وىي :
 .1رسوـ ال ػزامية عمى الشركات المسجمة وغير المسجمة في سوؽ العراؽ لؤلوراؽ المالية.
 .2رسوـ الزامية عمى مكاتب المحاسبة والمراجعة .
 .3اليبات والتبرعات التي يقرر قبوليا مف قبؿ المجمس مف الجيات الداخمية والخارجية .
 .4مدخوالت ما يتـ بيعو مف إصدارات ونشرات مع حصيمة ما يكسبو المجمس مف الدورات التدريبية.
 .5شاركة الحكومة في تمويؿ مجمس المعايير الجديد
ثانيا :التوافؽ بيف النموذج المحاسبي الجديد والنظاـ الضريبي

تختمؼ القوانيف المحددة لمقواعد الضريبية العراقية عف مفاىيـ وقواعد النموذج اإلرشادي الجديد الذي يتوافؽ مع

 IFRS/IASمف حيث األىداؼ  ,حيث تسعى القواعد الضريبية إلى تعظيـ االيرادات الضريبية فضبلً عف تحقيؽ
أىداؼ اقتصادية واجتماعية لمدولة  ,في حيف يسعى النموذج المحاسبي الجديد إلى تحسيف الشفافية والمصداقية في
القوائـ المالية  .ومع ذلؾ  ,فاف تبني النموذج اإلرشادي المحاسبي الدولي سينجـ عنو آثار جانبية خاصة منيا التي
تعتمد عمى الجوانب المحاسبية أو ليا عبلقة بالمحاسبة كمجاؿ الضريػبة  ,فاستخبلص النتيجة الضريبية مف النتائج
المحاسبية لمقوائـ المالية بعد إعادة معالجة خاصة حسب قانوف الضريبة العراقي  ,يجعؿ مف أي تعديؿ في النتيجة

المحاسػػبية يؤدي بالضرورة إلى التأثير عمى النتيجة الضريبية  ,ويمكػ ػػف تبويب اآللي ػػات المعتمػػدة مػف قبؿ الػػدوؿ
التي تبنت  IFRS/IASفي معالجة األختبلفات بيف القواعد الضريبػية وقواعػد النموذج المحاسبي الجديد في ثبلث
آليات ممكنة ىي اآلتي:

 .1تعديؿ القواعد الضريبية وتكييفيا مع النموذج اإلرشادي المحاسبي الجديد شريطة أف ال يعمؿ ىذا التكييؼ عمى
تقميؿ الوعاء الضريبي .
 .2تغيػػير المعالجػػات المحاسػػبية بطريقة تسػػمح بالحفػػاظ عمى الخصائص النوعػػية لممعموم ػػات المحاسبية وبما
ينسجـ مع نصوص القواعد الضريبية.
 .3السماح لمشركات بمسؾ محاسبة بموجب قواعد النظاـ الجديد وأخرى بحسب القواعد الضريبية  ,ويقترح
الباحثاف باعتماد الخيار األوؿ  ,حيث يمكف إدخاؿ نصوص تنظيمية في إطار تكييؼ القواعد الضريبية في
العراؽ مع النظاـ المحاسبي الجديد شرط أف ال يؤثر سمباً عمى االيرادات الضريبية وفي ىذا الوقت بالذات.
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ثالثاً :التعميـ المحاسبي والتأىيؿ الميني

يتبع التعميـ المحاسبي في العراؽ طبيعة المحاسبة كتقنية ووسيمة لبلثبات  ,ولكف مع تبني النموذج اإلرشادي

الدولي تتغير طبيعة المحاسبة وأىدافيا  ,حيث تصبح أداة مفيدة إلتخاذ الق اررات لمستخدمي المعمومة المالية .
فيناؾ مبادئ وقواعد تسجيؿ وتقييـ جديدة وفؽ إطار مفاىيمي يستجيب لمجوىر اإلقتصادي لممعامبلت بطريقة

واقعية  ,وبالتالي تت طمب ىذه التغيرات مف الجامعات العراقية والمعاىد المتخصصة في مجاؿ تعميـ المحاسبة أف
تتكيؼ مع المستجدات الدولية في ىذا الخصوص .
رابعاً :تصنيؼ الوحدات االقتصادية العراقية

بالرغـ مف أف  IASBيؤمف بأف أىداؼ القوائـ المالية المحددة في إطاره المفاىيمي مناسبة لموحدات الصغيرة

والمتوسطة الحجـ كما ىو بالنسبة لموحػدات التي تطبؽ كامؿ

 IFRS/IASوأف ىدؼ المحاسبة في توفير

المعموم ػػات المفيػػدة ح ػػوؿ األداء والمركز المالػػي والتغيرات فيػػو تيـ شريحػػة واسعة مف المستخدميف ليذه المعمومات

في إتخاذ الق اررات االقتصادية بغض النظر عف حجػػـ الوحدة  ,فاف  IASBوجػػو جيػ ػػوده بأتجاه إصػ ػػدار معايير
محاسبية عالمػ ػػية في العػػاـ  2009تناسب الوحدات الصغيرة والمتوسطة الحجـ وىي معايير ذات جودة عاليػة  ,ال
سيما وأف  IFRS/IASالشاممة قد صممت لموحدات التي تتداوؿ أوراقيا المالية في األسواؽ المالية  ,ومػف ىنا
جاءت ىذه المعايير موسعة ومعقدة في مجاؿ القياس واالفصاح  ,ويبرر  IASBسعيو إلى إصػػدار معيػػار خاص
بيذه الوحػػدات بأف مخاطػػر ع ػػدـ اإلصدار قد تدفع منظمات أخرى إلصػػدار مثؿ ىػػذه المعايير ىػػذا مػػف جانب ومف

جانب آخر إستنتج المجمس وجود اختبلؼ بيف مستخدمي القوائ ػػـ الماليػػة لموحػدات الصغيرة والمتوسطة وبيف
مستخدمي القوائـ المالية العامة  ,وعميو فقد ق ػػرر المجمػػس تحديػػد االخػتبلؼ بيف  IFRS/IASوالمعيػػار الخاص
بالوحػ ػػدات الصغيرة والمتوسػ ػػطة عػػف طريػػؽ تحديػػد طبيػػعة ودرجػة االختبلؼ عمى أساس حاجة المستخدميف وتحميؿ

الكمفة والمنفعة  .إف دخ ػػوؿ النمػوذج اإلرشادي الجديد حيز التنفػػيذ وفق ػاً لآللي ػػة المقترحػة سيكوف لػو آثار عمى

بعدىا المعنية بتطبيقو وسوؼ يؤدي إلى تغيير في الممارسػة المحاسبية والتأثير في
الوحدات األقتصػػادية الع ارقػػية ّ ,
الوظيفة المالية والمحاسبية فػي تمؾ الوحدات مػف ناحية  ,وسػوؼ يجمب المزيد مػػف الشػػفافيػة والموثوقية في حساباتيا

مف ناحية أخرى  .ورغػـ المزايا التي يحققيا تطبػػيؽ النموذج الجديد إال إف الزيادة في حجػػـ المعمومات قػيد األتصاؿ

لمجيات المستفػيدة تمثؿ كمفة بالنسبة لموحدة في إطار المتطمبات الجدي ػػدة التي تفرضيا  IFRS/IASمف خبلؿ
نماذج القوائـ المالية ونوعية المعمومات الواجب األفصاح عنيا ومنيا المعمومات التفصيمية لبعض الموضوعات
الجديدة فضبلً عف تحسيف زمف إعداد القوائـ المالية  .ولغرض مواجية تحدي ػػات عمم ػػية التغيػػير( وتبني النموذج

اإلرشادي المحاسبي الدولػػي)  ,فاف الوحدات االقتصادي ػػة الع ارق ػػية يجػػب أف تخضع لمتصنيؼ بحس ػػب عدة معايير

مثؿ عدد العامميف أو االيرادات الكميػػة أوحجـ األستثمار وغيرىا مف المؤشرات لغرض م ارعػاة قدرة وخصائص كؿ
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وحػدة عمى الوفػاء بمتطمبات النموذج الجديد  ,األمر الذي يسػتدعي األشارة إلى ذلؾ صراحةً في نص القانوف
الصادر باعتماد النموذج الجديػػد مف قبؿ السمطػة التشريعية وانعكاس ذلؾ في القوانيف التي تخضع ليا الوحدات
االقتصادية العراقية مثؿ قانػوف الشركات والقانوف التجاري العراقي  )*(1.يعتقد الباحثاف بامكانية االستفادة مف
المعايير التي قدمتيا الييئات الدولية في تعريؼ الوحدة االقتصادية الصغيرة والمتوسطة والتي تدعـ عممية التبني أو
التوافؽ مع  IFRS/IASعمى سبيؿ المثاؿ أصدر األتحاد األوربي مفيوماً موحداً لمدوؿ األعضاء عاـ  1996وعدلو

في العاـ  ( 2005الممحؽ . ) 2

إف العمؿ عمى تبني  IFRS/IASيتطمب جيوداً كبيرة مف جميع الجيات الحكومية وغير الحكومية التي ليا

عبلقة بالنظاـ المحاسبي في العراؽ  ,بسبب ما تحدثو عممية التحوؿ مف تغيير في الثقافة والممارسة المحاسبيتيف
التي أستمرت ألكثر مف ثبلث عقود .ويعتقد الباحثاف إف عممية التغيير في الوقت الحاضر بشكؿ عاـ تحظى
بمقبولية جميع األطراؼ ,فالميتموف بالبنية التحتية القانونية والمنادوف بعصرنة القوانيف واالصبلح يجدوا أف تغيير

النظاـ المحاسبي يتماشػػى مع أىدافيـ  ,والسمطات الحكومية وخاصةً االقتصادية منيا تج ػد في التغيير أداة أضافية
في تحسيف عممية تخصيص الموارد مف خبلؿ التحسيف في إتخاذ الق اررات مف جية  ,ولربما ايضاً تحقيؽ زيادة في
الوعاء الضريبي مف جية أخرى ,والمينيوف إيضاً سيخدميـ ى ػػذا التغيير ألف الجمود الذي عاشوا فيو مدة طويمة

تمتد ألكثر مف ثبلث عقود أثر سمباً عمى تطور المينة  ,لذا فاف التحوؿ إلى النموذج اإلرشادي المحاسبي الدولي

أصبح ضرورة .

المحور الرابع  :االستنتاجات والتوصيات
1

 -ال خبلؼ حوؿ أىمية الوحدات الصغيرة والمتوس ػػطة فػ ػػي كونيا تشكؿ المصػػدر التقميدي لنمػو االقتصػاد الوطني ,حيث

تعمؿ عمى تشغيؿ نسبة كبيرة مػػف االيدي العامم ػػة وتساىـ بنس ػ ػػب عاليػػة ف ػػي الناتج المحمػػي ,فضبلً عػف أف الوحدات الكبيرة ال

تزدىػػر بدوف المشػروعات الصغػػيرة التي تزودىا باحتياجاتيا وتشػػتري منتجاتيا بحيث أف نس ػػبة ىػػذه الوح ػػدات إلى أجمالي

الوحػدات االقتصادية في مختمؼ بمداف العالـ (النامية والمتقدمة) غالباً ما تتجػػاوز النصؼ وربما فػػي معظميا تصؿ إلى أكثر

مف ( 90%التميمي وعبد الحميـ .) 8-6 : 2014 ,
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 1- 4اإلستنتاجات

في ضوء ما تـ عرضو ومناقشتو في ىذا البحث مف مفاىيـ نظرية واجراءات مقترحة تتعمؽ بعممية التغيير في

النموذج اإلرشادي المحاسبي ,يمكف لمباحثاف أف يقدما اإلستنتاجات التي تـ التوصؿ الييا وكمػػا يأت ػ ػػي :
أوالً  :إف التغيير يمكف أف يأتي مف خبلؿ تسمسؿ معيف لؤلحداث  ,بحيث أف األختبلؼ في الرؤى بيف مكونات
نظاـ أجتماعي معيف يمثؿ الشرط األكثر مبلءمة ألنتاج التغيير  ,عمماً أف ىذا األختبلؼ يمثؿ واقع حاؿ الوضع
الراىف في العراؽ ,ال سيما ما يتعمؽ بالتنظيـ المحاسبي الموجود وبيف ما يجب أف يكوف عميو ذلؾ التنظيـ .

ثانياً :إتساع حجـ الفجوة بيف النموذج اإلرشادي المحاسبي المحمي العراقي ممثبل بالنظاـ المحاسبي الموحد
والنموذج اإلرشادي المحاسبي الدولي ومعاييره (  ) IFRS / IASخبلؿ العقد األخير بسبب الثبات في النموذج
المحمي (مرورأكثر مف  25عاـ دوف تغيير بإعتراؼ ديواف الرقابة المالية اإلتحادي) الذي لـ يتمكف مف إستيعاب

التغيرات البيئية (اإلنفتاح االقتصادي واالستثمار األجنبي واصدار تشريعات جديدة ) وأستمرار التغيير والتحسيف
عمى الجانب اآلخر في ظؿ أختبلفات في األىداؼ والمفاىيـ األساسية لمنموذجيف.
ثالثاً :إستقراء تجارب الدوؿ األخرى في تغيير نظميا المحاسػبية وال سيما تمؾ التغييرات التي فرضتيا تغييرات في

البيئة السياسية بالدرجة األولى ( مثؿ التغيرات في دوؿ أوربػا الشرقية )  ,يظير أف معظـ تمؾ الدوؿ إعتمدت حموالً
راديكالية في معالجة الفجوة بيف نظميا المحاسبية المحمية والنموذج الدولػ ػػي ألسباب تتعمؽ بما يأتي :

 .1كبر حجـ الفجوة بيف النموذجيف المحمي والدولي ,فاالنتقاؿ مػػف اقتصاد مخطط إلى اقتصاد السوؽ في ظؿ
تغير النظاـ السياسي يفرض األنتقاؿ مف نموذج محاسبي قائػػـ عمى فمس ػػفة معينة إلى نمػوذج محاسػبي قائـ
عمى فمسفة مختمفة .
 .2التغير في بيئة االعماؿ الدوليػػة يحتـ أف تتوافؽ النظـ المحاسػػبية الوطنية في أطار نموذج محاسبي دولي
يعمؿ عمى تسييؿ المعامبلت االقتصادية والمالية الدولية .
 .3التوفير في الكمف ػػة والوق ػػت  ,فالحموؿ الراديكالية غالباً ما تنج ػػز مف خػػبلؿ تبني أو التوافػؽ مع IFRS/IAS
دوف العمؿ عمى صياغة معايير محاسبية وطنية خاصة .وفي إع ػ ػػتقاد الباحػثاف إف الوضع في العراؽ ال
يبتعد كثي اًر عمػا حصؿ في تمؾ البمػػداف خاصةً واف تغيير النظاـ السياسػي تبعو تغيير في منيج أدارة
االقتصاد .
رابعاً :مف وجية النظر الفمسفية ,فاف طريقة التغيير التي تقدميا الدراسات العراقية السابقة ولربما تنشدىا المنظمات
المينية في العراؽ كما حصؿ مف قبؿ لجنة تحديث النظاـ المحاسبي الموحد والتي أنيت عمميا في العاـ 2011
مػف خبلؿ إدخاؿ بعض المعالجات التي جاءت بيا المعايير المحاسبية العراقية لبعض عناصر القوائـ المالية والتي
ىي باألصؿ مترجمة عف , IASغير مقبولة مف وجية نظر المنيج الذي إعتمػد في ىذا البحث والذي يقوـ عمى

فمسفة ثورية في التغيير والتي ترى عدـ المقايسة بيف النماذج اإلرشادية المحاسبية وانو ال يمكف أف يتعايػش
نمػػوذجييف مختمفيف أيديولوجيػاً كوف كػؿ واحػػد منيما ينتمي إلى فمسفػة مختمفة عػف اآلخػر ,واف ىػذا المػزج

يمكف أف ينتػج نموذجاً محاسبياً مشوىاً .

 2-4التوصيات
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في ضوء اإلستنتاجات التي تـ التوصؿ الييا في ىذا البحث,يمكف تقديـ التوصيات اآلتية :
أوالً  :تغيير النموذج اإلرشادي المحاسبي في العراؽ واستبدالو بالنمػوذج اإلرشادي المحاس ػػبي الدولي بشكؿ جذري
كونو نموذج عاجز عف تحقيؽ األىداؼ التي وجدت مف أجميا المحاسبة فػي ظؿ الظروؼ البيئية الحالية  ,بصيغة
مدروسة وعمى ضوء تجارب الدوؿ األخػرى التي تبنت إستراتيجية ثوري ػػة في تبني معايير المحاسػبة الدوليػػة ومعايير

اإلبػػبلغ المالي الدولي ػػة  IFRS / IASأو التوافػػؽ معيا ,ووفقاً لآللية المقترحة فػي ى ػػذا البحث والمعروضة ف ػ ػػي
المحور الثالث والتػي نصت صيغتيا العامة عمػػى " تبني معايير المحاسبة الدولػية  IASومعايير اإلبالغ المالي

الدولية  IFRSوفقاً إلستراتيجية الترجمة لتمؾ المعايير وتكييؼ بعضيا مع متطمبات البيئة العراقية " ىذا التغيير
المقترح وفػؽ اآللية المقدمة في ىػذا البحث مدعوـ بالعديد مف العوامؿ المحمية والدولية التي تتمثؿ بما يأت ػػي :

 .1إسػػتمرار دعػوات السمطػات الحكومية ( التشريعية والتنفيذية ) فػي الع ػراؽ منػػذ  2003والى حػد اآلف إلى
ضػرورة تحػويؿ األقتصاد العراقي نحو أقتصاد السوؽ وأعطاء دور أكبر لمقطاع الخاص فػي الفترة المقبمة.
 .2تبني معايير المحاسبة الدولية  IASومعايير اإلببلغ المالي الدولية  IFRSأو التوافؽ معيا ىو األتجاه العاـ
الذي تسػػير فيو معظػـ دوؿ العالـ .
 .3إف األختبلؼ بيف النموذجيف المحمي والدولي شمؿ كؿ مكونات النموذج اإلرشادي المحاسبي بما في ذلؾ
األىداؼ والمفاىيـ األساسية ممثمة في عناصر القوائـ المالية والخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية ومف
ثـ إنسحب عمى المباءئ واإلجراءات التطبيقية ,بتعبير أخر إف المفاىيـ واألسس التي يقوـ عمييا النموجيف
مختمفة األمر الذي يجعؿ مف إقتراح توافؽ تدريجي غير مقبوؿ مف الناحية المنطقية والعممية.
 .4تعد عممية التاسيس لصياغة معايير محاسبية عراقية خاصة  ,عممية غير مقبولة وفقا لقياسات الكمفة والوقت
التي تمت األشارة الييا فيما سبؽ .عبلوة عمى ذلؾ  ,إف النم ػػوذج اإلرشػػادي الدولي ساىمػت في تكوينة
مؤسػسات مينية وعممي ػػة ودوليػة وبأمكانيات غػػير متوفرة في الع ػراؽ بؿ وحتى في أكثر دوؿ العالـ تقدماً في
مجاؿ المحاسبة.
ثانياً  :مف الضروري إعادة النظر في العبلقات مع الييئات الدولية المتخصصة فػي الجوانب المحاسبية
الييئات المينية المحاسػبية والرقابيػػة العراقية .

مػػف قبػػؿ

ثالثاً  :تطويػر المناىج الدراسية لمتعميـ المحاسبي ,يوصي الباحثاف بادخاؿ المواد الدراسية المستحدثة في البرنامج
التعميمي لقسـ المحاسبة في الجامعات العراقية (مثؿ المشاكؿ االخبلقية وتقنية المعمومات والمعايير المحاسبية

الدولية ) مف خبلؿ المواد األساسية ,أفضؿ مما لوقدمت كدروس مستقمة  ,عمى سػػبيؿ المثاؿ نصػػوص  IAS2المتعمقػػة

بالمػػخزوف يفضؿ أف تقػػدـ في مػادة المحاسبة المتوسطة بدالً مف تقديميا ضمف مادة مادة مستقمة بأسـ المعايير الدولية .

رابعاً  :إعادة النظر فػي الجانب األداري لعممية التنظػػيـ المحاسبي بما ينيي تشتت المسؤولية بيف الييئات المينية
العراقية  ,فوجود ىيئة مستقمة تضـ مجموعة مف الخبراء المتخصصيف في الجوانب المالية والمحاسبية ومتفرغيف
لمعمؿ في المجمس المقترح تكوينو مع تحديد سبؿ التمويؿ الالزـ لو وبما يعزز إستقالليتو ويضمف تواصمو مع

المجتمع المحاسبي المحمي والدولي يمكف أف يضع األمور في الطريؽ الصحيح .

المصادر العربية
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أوالً  :الوثائؽ والتقارير الرسمية

 .1قان ػػوف ديػ ػواف الرقابة الماليػػة رقـ  31لسنة . 2011
 .2المرسوـ التنفيذي الجزائري  156/58الصادر في مايس . 2008 /
ثانياً  :الكتب

 .1ابو زيد  ,محمد المبروؾ " المحاسبة الدولية وانعكاساتيا عمى الدوؿ العربية "  ,دار المريخ  ,الرياض 2014 ,
.
 .2تشوي  ,فريدريؾ و فروست  ,كاروؿ اف و مييؾ  ,جارى  " ,المحاسبة الدولية "  ,ترجمة محمد عصاـ الديف
زايد  ,دار المريخ  ,الرياض . 2004 ,
 .3الس امرائي وآخروف  ",تكالبؼ الجودة والتقنيات الكمفوية المعاصرة" ,الطبعة األولى  ,مكتبة الجزيرة لمطباعة
والنشر  ,بغداد . 2012 ,
 .4عطية  ,محمد عبدالحميد محمد  " ,موسوعة معايير المحاسبية الدولية "  ,دار التعميـ الجامعي  ,االسكندرية ,
. 2014

ثالثاً  :البحوث و الدراسات و الدوريات :

 .1جمعة  ,ىواـ وعمػػار  ,لمزاودة  " ,أثر اعتمػػاد معايير المحاسبة الدولية عمى جذب االستثمار األجنبي المباشر
في الدوؿ العربية – دراسة قياسية "  ,مجمة جامعة القدس المفتوحة لبلبحاث و الدراسات  ,العدد الرابع
والثبلثوف  ,ج) 428 – 403( , 2014 , 1
 .2حسف  ,عبد الفتاح اميف وآخروف " صياغة اىػػداؼ المحاسبة والتقارير المالية في ظؿ اختبلؼ المتغي ارت
البيئية – أفكػار مطروح ػػة وآراء مقترح ػػة "  ,مجمة العمػػوـ االقتصادية واالدارية  ,جامعة بغداد  ,كمي ػػة االدارة
واالقتصاد  ,مجمد  , 13العدد  , 47لسنة  , 2007صص. 206-186
 .3سمماف  ,عامر محمد  " ,أولويات االصبلح المحاسبي في العراؽ "  ,مجمة العموـ االقتصادية واالدارية  ,كمية
االدارة واالقتصاد  ,جامعة بغداد  ,المجمد  , 12العدد  , 2006 , 44ص ص . 238 -221
 .4محمد ,براؽ وعمر,قماف  ",مػ ػػدى توافؽ النظاـ المحاسػ ػػبي المالي مع المعايير الدولية بشأف المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة " ,بحث مقدـ إلى الممتقى الوطني حوؿ واقع وآفاؽ النظاـ المحاسبي المالي في المؤسسات
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