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صياغة أهداف احملاسبة والتقارير املالية يف ظل اختالف املتغريات البيئية
أفكار مطروحة وأراء مقرتحة
أ .عبد الفتاح أمين حسن أ .م .د .ثائر صبري محمود الغبان أ .م .د .بشرى نجم عبد هللا المشهداني
جامعة بغداد -كلية اإلدارة واالقتصاد -قسم المحاسبة

املقدمة ومنهجية البحث
تتفق أغلب اددبيبا ومنهبا المحاسببية ,ببنن الطوبوة ادولبي وبي وتبي وتأيبيم أي نابام وداري أو
محاسبي هي وي صبياغة أهبدا للبا النابام لمبا لبللا مبن أهميبة وبي تبووير معيبار للحكبم علبي كفبا ة
التوبيق من عدمه.
وتعبر ادهببدا بننهبا النهايببا التبي تعمببت أو توجبه النشبباوا باتجاههبا أو هببي النهايبا التببي
تومح النشاوا تحأيأها),.. ( 1 ) .
كما تعر أيتا بننها ادغراض المحددة التي يج أن تتحأق وي تاريخ معين),..(2) .
ويتفق مجلس معايير المحاسبة المالية ) (FASBوهو أحد أهم الجها المهتمة بتنايم مهنة المحاسبة
وببي الواليببا المتحببدة ادمريكيببة مببي التع بريفين أع ب  ,حيببأ أورد المجلببس وببي سببنة  3747تعريفببا
للهد بننه للا الشي اللي توجه نحو الجهود وهو نهاية النشاو أو العمت)..(3) .
وتنبي أهمية ادهدا سوا كان علبي مسبتوى الفبرد أو المنامبة أو أي كيبان اجتمباعي أطبر مبن
كونهببا العامببت الموجببه لمبا سببو يتطببل مببن قببرارا  ,وأببرارا ادوببراد وسياسببا الشببركا المتعلأببة
بنشاواتها الرئيسة البد أن توجه نحو تحأيق تلا ادهبدا  ,وييبا كانب هبل ادهبدا  ,يجب صبياغتها
بصورة واتحة دن الفشبت وبي للبا ينبت عنبه وشبت وبي اتطبال الأبرارا الصبحيحة ,باإلتباوة ولبي أن
عملية تحديد ادهدا تسهم وي وتي معايير لألدا  ,وببدون وجبود أهبدا واتبحة ,ال يمكبن التصبور
بنن أي ورد أو مجموعة من أدوراد يمكن أن ينجزوا أعمالهم بكفا ة ووعاليبة ,بمعنبي أنبة مبن الواجب
أن يببتم تحديببد أدهببدا بوريأببة يمكببن مببن ط لهببا الحكببم علببي حالببة النجبباح أو الفشببت وببي بلببو تلببا
أدهدا .)4 .
وتطتببي ع مليببة تحديببد ادهببدا أيببا كانب ولببي مجموعببة مببن الاببرو  ,وقببد تتغيببر هببل الاببرو
أحيانا  ,ادمبر البلي يسبتلزم تبرورة مراجعبة وتأيبيم تلبا ادهبدا وللبا لغبرض مواكببة التغيبرا وبي
تلا الارو  ,ويؤكد  Schlehوي هلا السياق بنن عملية تحديد ادهدا تجري وي بباد ادمبر وبي ابت
مجموعبة مبن الابرو ا لمعرووبة وعنبدما تتغيبر هببل الابرو  ,يجب أن تتغيبر تلبا ادهبدا لمجبباراة
للا التغيروي الارو ,.. (5) .
وتتمثت هبل الابرو  ,ببالارو الداطليبة والتبي مبن الممكبن أن تبؤثر علبي ادهبدا وتبؤدي ولبي
تغييرهببا والاببرو الطارجيببة المتمثلببة بببالارو البيئيببة وتشببمت التغيببر وببي الأببوانين والتشببريعا
والتوبببورا التكنولوجيبببة والتغيبببرا االجتماعيبببة واالقتصبببادية والثأاويبببة والسياسبببية وغيرهبببا مبببن
الارو البيئية ادطرى,..( 6).
ووالما أن ارو المجتمعا التبي نعبيف ويهبا تتغيبر باسبتمرار طب ت مراحبت توورهبا ,باإلتباوة
تلا الابرو مبن مجتمبي دطبر ,لبللا وبنن علبي الجهبا المسبؤولة عبن صبياغة ادهبدا
ولي اطت
ووببي أي مجببات مببن المجبباال  ,أن تأببوم بصببياغتها وببي تببو المتولبببا والاببرو البيئيببة المحليببة,
باإلتبباوة ولببي أهميببة مراجعببة هببل ادهببدا وتكييفهببا ووأببا للتغيببرا وببي تلببا الاببرو وكلمببا تولب ب
الحاجة لللا.
ووي مجات المحاسبة ونن أهمية صياغة ادهدا تنبي من تحأيأها لما يلي..(7) .
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 .3أن تأييم التوبيأا المحاسببية يتولب صبياغة مجموعبة محبددة وواتبحة مبن ادهبدا ووبي ابت
غيا هل ادهدا ونن المعنيبين بتنابيم مهنبة المحاسببة يمكبن أن يسبتطدموا معبايير غيبر كاويبة
لتأييم تلا التوبيأا  ,ومثات للا تأييم تلا التوب يأا والحكم عليها من ط ت المعايير المحاسببية
الجارية ومثت هلا التأييم يوتي وأو الكيفية التي توببق بهبا تلبا المعبايير وال يببين مبدى انسبجام
تلا المعايير مي أهدا المحاسبة أو مدى مساهمتها وي تحأيق تلا ادهدا .
 .7أهمية وجود ادهدا المحاسبية لتأييم التغيرا المتوقعة وي استطدام معايير محاسبية بديلبة وبي
التوبيق العملي.
 .1أن أهميبة تحديبد أهببدا واتبحة للمحاسبببة تنببي مببن الحاجبة ولبي تلببا ادهبدا وببي تحديبد مأببدار
االسببتجابة للاببرو والعوامببت الطارجيببة والتغيببرا الحاصببلة ويهببا ,باإلتبباوة ولببي أنبه ووببي اببت
غيببا هببل ادهببدا وببنن المعببايير المحاسبببية سببتكون هببي النهايببة والهببد بحببد لاتهببا وببي حببين
يفترض بها أن تكون وسائت للوصوت ولي للا الهد .
واستجابة لما سبق ,و أد بلل المناما والجها المهنية واالكاديمية وبي البدوت المتأدمبة وعلبي
مدار سنوا عديدة وما زال  ,الجهود الحثيثبة وبي مجبات صبياغة أهبدا المحاسببة والتأبارير الماليبة
باستطدام المناه الم ئمة وبشكت منسجم مي وبيعة الارو البيئية والتوورا الكبيبرة التبي وصبل
وليها المهنة وي تلا البلدان ,وي حين ال تزات الجهود المبلولة وبي هبلا المجبات وعلبي الصبعيد المحلبي
متواتعة جدا ون لم تكن معدومة.
وعليه يهد هلا البحأ ولي:
 تسببليو ال تببو علببي ونجببازا مطتل ب الجهببا ادكاديميببة والمهنيببة وببي الواليببا المتحببدة
ادمريكية والمملكة المتحدة وي مجات صياغة أهدا المحاسبة والتأارير المالية.
 تحديببد أسبببا تببع أالهتمببام وببي ص بياغة أهببدا المحاسبببة والتأببارير الماليببة وببي البيئببة
العراقية مي تأديم بعبض المأترحبا التبي مبن المفيبد أدطبل بهبا مبن أجبت النهبوض بالمهنبة
واالرتأا بها ولي المستوى المولو .
وللا وي ات الفرتية التالية:
"ون أهدا المحاسبة والتأارير المالية التي تعد م ئمة وي ات ارو بيئية معينة ووبي بلبد معبين قبد
وتنبو الفئبا
التكون م ئمة وي ات ارو بيئية مطتلفبة ووبي بلبدان مطتلفبة ,وللبا بسبب اطبت
وتنببو وحتياجاتهبا مبن المعلومببا وكبللا نمبالر الأببرارا
المسبتفيدة مبن التأببارير الماليبة واطبت
المتطلة من قبلها".
ويتناوت البحأ المحاور التالية:
أوال :المفاهيم المستطدمة وي صياغة أهدا المحاسبة والتأارير المالية.
ثانيا :أهم المساهما ادكاديمية واإلصدارا المهنية بشان صياغة أدهدا المحاسبية وتوويرها
ثالثا :الجها المؤثرة وي صياغة أهدا المحاسبة والتأارير المالية وي العراق وأسبا تعثرها
أوال :المفاهيم المستطدمة وي صياغة أهدا المحاسبة والتأارير المالية
هناا ث ثة مفاهيم يمكن استطدامها لصياغة أهدا أي نشاو اجتماعي وهي..(8) - :
 .3ادهدا الوايفية
ووبأببا لهببلا المفهببوم وببنن أهببدا النشبباو االجتمبباعي يمثببت وجمببالي ادهببدا الوايفيببة الفرديببة
لألشببطاا العبباملين وببي للببا النشبباو .وتمثببت ادهببدا الوايفيببة الفرديببة النتببائ المترتبببة عببن
النشبباو االجتمبباعي ,أي أنببه بادمكببان تحديببد ادهببدا الوايفيببة لألشببطاا العبباملين وببي النشبباو
االجتمبباعي مببن طب ت متابعببة نتببائ للببا النشبباو والتببي يمكببن اعتبارهببا وببي نفبس الوق ب أهببداوا
للنشاو االجتماعي.
 .7ادهدا المشتركة
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ووبأببا لهببلا المفهببوم وببنن أهببدا النشبباو االجتمبباعي تمثببت موقببي التأببا ادهببدا الفرديببة ,أي
اعتبار ادهدا المشتركة لجميي ادشطاا العاملين وبي النشباو االجتمباعي أهبداوا لبللا النشباو,
وبللا يمكن لألهدا المشتركة أن تكبون مسباوية أو أقبت لألهبدا الوايفيبة اعتمبادا علبي درجبة
هل ادهدا .
تشابه أو اطت
 .1أهدا الجماعا المهيمنة "ادغلبية"
أن التفسير الثا لأ دهدا النشاو االجتماعي يمكن أن يتم من طب ت أهبدا وبرد أو مجموعبة مبن
ادوببراد داطبت النشبباو و الأببادرين ووببق أسببلو معببين مببن وببرض رغببباتهم علببي ادوببراد ادطببرين
العبباملين وببي نفببس النشبباو  ,وبببللا تصببببح أهببدا النشبباو االجتمبباعي هببي ادهببدا الطاصبببة
بالجماعا المهيمنة داطت للا النشاو.
ووببي سبببيت تحديببد ال مفهببوم ادكثببر م ئمببة لتحديببد أهببدا المحاسبببة البببد أوال مببن بيببان الجهببا
المؤثرة والمتنثرة وي نشاو المحاسبة ووايفة وعداد واستطدام التأارير المالية ,وهي..(9) - :
 .3ودارة الشركة:
وتمثت الجهة الرئيسة المؤثرة علبي العمليبا المحاسببية عبن وريبق نشباواتها الماليبة التشبغيلية
وغير التشغيلية التي تنعكس وي التأارير المالية المعدة من قبت اإلدارة.
 .7مستطدمو التأارير المالية:
وهي الجهة الثانية التي تؤثر وتتبنثر بعمليبة ونتبار المعلومبا المحاسببية التبي تحتويهبا التأبارير
المالية عن وريق تحديد اهتمامبا وحاجبا تلبا الجهبة  ,وببالرغم مبن عبدم وجبود قائمبة موحبدة
بادسما التي تحتويها هل الجهة وال أنها تشمت علي ادغلب المسبتثمرون والبدائنون والمبالكون
والمحللون الماليون والحكومة والعامة.
 .1مهنة المحاسبة:
وتتببم هببل الجهببة مجموعببة المحاسبببين المسببؤولين عببن تناببيم المهنببة والمحاسبببين الأببانونين
المسبؤولين عبن وحبا وتبدقيق التأبارير الماليببة المعبدة وبأبا لمجموعبة مبن المبباد المحاسبببية
المأبولببة عمومببا والموتببوعة مببن قبببت اللجببان المهنيببة المسببؤولة عببن وتببي وتوببوير المعببايير
المحاسبية وي العالم.
وويمبا يلببي مناقشببة لألهبدا المحاسبببية وببي تبو المفبباهيم الث ثببة التبي سبببق لكرهببا) دهببدا
النشاو االجتماعي.
المفهوم الوايفي دهدا المحاسبة:
تبببين ممببا سبببق أن أه بـدا النشبباو االجتم بـاعي ووأببا له بـلا المفه بـوم تتمثببت وببي أه بـدا ادشط بـاا
العبباملين وببي ه بـلا النشبباو  ,بمعنببي أن أهببدا المحاسبببة يمكببن صببياغتها وببي تببو أهببدا الجهببا
الثـ ثـة المؤثبـرة والمتنثبـرة بالعمبت المحاسببي والتبي سببق تحديبدها) ,ويمبـكن وتبي العبـينة التاليبة
كنمثلة علي تلا ادهدا .. (10) - :
 .3تعايم الثروة الحالية للم ا
 .7تطفيض ادعبا التريبية علي أرباح الشركة
 .1بيان أثر عمليا الشركة علي البيئة الطارجية
 .7مساعدة الجها الطارجية وي تأييم أدا اإلدارة
 .5مساعدة الشركة وي الحصوت علي استثمارا جديدة وي أسهمها وسنداتها .
 .6تسجيت وتصني وتلطيا ادحداأ والعمليا المالية وي الشركة ووعداد التأارير المالية .
 .4بيان أثر التتطم وي عمليا الشركة ونشاواتها كوسيلة للسيورة عليها .
 .8بيان أثر المسؤولية االجتماعية للشركة.
من الواتح أن ك من ادهدا المدرجبة أعب مدعومبة مبن قببت جهبة أو أكثبر مبن الجهبا المهتمبة
بالنشاو المحاسبي باإلتاوة ولي أنها قد تكون أحيانبا أهبداوا مطتلفبة ومبث أن هبد تطفبيض التبريبة
علي أربباح الشبركة يعنبي وتببا اإلدارة لسياسبا معينبة مبن أجبت تطفبيض أرباحهبا وبالتبالي تطفبيض
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مأدار التريبة ادمر البلي قبد يطتلب عبن هبد المسبتثمر الطبارجي وبي زيبادة أربباح الشبركة تمهيبدا
لزيادة حصته ويها  ,كما أن اإلوصاح عن أثر التتطم وبي التأبارير الماليبة قبد يفيبد مبالكي الشبركة وبي
تطفيض مدووعا التريبة تبعا للتطفيض الحاصت وي الربح المسجت ولكنه وي نفبس الوقب قبد يبؤثر
وي ادجور المدووعة للمستطدمين العاملين وي الشركة  ,ولللا وبنن مجلبس معبايير المحاسببة الماليبة
) (FASBعندما وتي أهدا المحاسبة كما سينتي لكـــر الحأا ) لبم يسبي لكبي تكبون هبل ادهبدا
أهبداوا ببالمفهوم الببوايفي ول أنبه ركببز علبي مجموعبة المسببتطدمين الطبارجيين للتأببارير الماليبة ,وهببم
المسبتثمرون الحبباليون والمسببتأبليون والبدائنون وااطببرون الببلين يسبتطدمون المعلومببا المحاسبببية
وي اتطال الأرارا االقتصادية.

مفهوم األهداف املشرتكة لتحديد أه داف احملاسبة:
ووأبا لبـهلا المفبـهوم وببنن أهبدا المحاسببة تتمثببت وبي ادهبدا المشبـتركة لكبت مبن الجهببا
الث ثة التي سبق لكرها)  ,ويمكن توتيح هلا المفهوم وبأبا للنمبولر البلي قدمبه كبت مبن & Cyert
 Ijiriسنة  3747حيأ تم تمثيت مصالح كت جهبة مبن تلبا الجهبا ببدائرة معينبة ,وتمثلبـ عناصبر
المجموعـا المستـطـدمة من قبلـهم بعـينة من المعلـومـا التـي ترغبـ تـلبـا الجهبـا المستطدمين
والشركة والمهنة) وي استطـدامها وتأديمها وومكانية قياسبها واإلوصباح عنهبا ومبـن ثبم المصادقبـة
عليهببا ,ويكببـون موق بـي التببـأا هببل المجـموعببـا الثببـ ثة هببي المعلومببـا الحأيأيببة المأدمببة وببي
التأارير المالية ..وووأا للشكت التالي- :
الشكت رقم *)3
تتار المصالح حوت المعلوما المحاسبية

*Source: Cyert, R . M. & Ijiri, Yuji, "problem of implementing the Trueblood
objectives report; in studies of financial accounting objectives" , 1974 .
sup[lement to vol.12 , journal of accounting research , p. (30).
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وتمثببت الببدائرة ) (Bوببي الشببكت السببابق المعلومببا المولوبببة مببن قبببت المسببتطدم والمببؤثرة وببي
قراراتبه والببدائرة ) (Aتمثبت المعلومببا التبي تأببوم اإلدارة بتحتبيرها ونشببرها وبي حببين تمثبت الببدائرة
) (Cالمعلومببا التببي تكببون المهنببة قببادرة عللنطتبباعها للأيبباس والتببدقيق ووأببا للمببباد المحاسبببية
المأبولة عموما ,وتمثت المنوأة ) (Iالمعلوما المولوبة من قبت تلا الجهبا الث ثبة ,ولبو كانب كبت
المسبباحا وببي الشببكت السببابق مشببابهة للمسبباحة ) (Iلمببا أثيببر مشببكلة صببياغة أهببدا المحاسبببة
ومشاكت قبولها من قبت ادورا لا الع قة ,وال أنه من الم حا أن المنوأبة ) (Iتمثبت جبز ا صبغيرا
من وجمالي المساحة الكلية للدوائر الث ثة وي حين تثير باقي ادجزا العديد من المشاكت عنبد وتبعها
موتبببي التنفيبببل ,مبببث أن المسببباحة ) (2وبببي الشبببكت السبببابق تمثبببت المعلومبببا المولوببببة مبببن قببببت
المستطدمين لفائدتها وبي اتطبال قبراراتهم االقتصبادية والتبي يمكبن إلدارة الشبركة ون تفصبح عنهبا وبي
التأارير المالية وي حين أن المهنة لم تتوور بالشكت الكاوي البلي يمكنهبا مبن وطتبا تلبا المعلومبا
لمعايير الأياس واإلوصاح المحاسببي أمبا بسبب عبدم التنكبد مبن صبحة تلبا المعلومبا أو عبدم تبووير
المعايير الموتوعية لأياسها واإلوصاح عنها كما هو الحبات وبي وعبداد ونشبر التنببؤا الماليبة ,كبللا
الحات بالنسبة للمساحة ) (6حيأ تمثت المعلوما التي يرغ المستطدم الطارجي وي الحصبوت عليهبا
ويمكببن للمهنببة وطتبباعها لمعببايير الأيبباس واإلوصبباح المحاسبببي وال أن اإلدارة ال ترغب وببي اإلوصبباح
عبن مثبت هبل المعلومبا وقبد يكبون السبب وببي للبا هبو المحاوابة علبي المركبز التناوسبي للشببركا ,
وكللا بالنسبة لغيرها من المساحا ادطبرى  ,أمبا بالنسببة للمسباحة ) (1وتمثبت المعلومبا المولوببة
من قبت المستطدم الطارجي وي حين تعترض كت من اإلدارة والمهنة علي تأديمها.
وتعكبس الحالبة ادطيببرة أحبدى المشباكت التببي مبن الممكببن أن تبؤثر وبي صببياغة أهبدا المحاسبببة
والتببي تمثببت تببع المعروببة بحاجببا مسببتطدمي التأببارير الماليببة مببن المعلومببا المحاسبببية وكببللا
ووبيعة نم الر الأرارا المستطدمة من قبلهم..(11) .
اطت
أن مشكلة تحديد أهدا المحاسبة والأبوت بها مبن قببت ادوبرا المعنيبة قبد تتعأبد أكثبر وبنكثر ولا
مببا أطببلنا بناببر االعتبببار مجموعببة المببباد التببي تفتببت كببت مببن تلببا ادوببرا اسببتطدامها وببي وعببداد
التأارير المالية ومجموعة ادهدا التي تسعي كت منها لتحأيأهبا  ,وبالنتيجبة وبنن مواقبي االلتأبا ببين
الببدوائر الث ثببة وببي الشببكت السببابق قببد تأببت شببيئا وشببيئا عنببد االنتأببات مببن المعلومببا ولببي المببباد ثببم
ادهدا  ,ومن المحتمت أن تاهبر كبت مبن الحباال البث أ ووأبا للشبكت رقبم  - 7أ, ,ر الموتبح وبي
الصفحة التالية) والمعد باالستناد ولي الشكت رقم  )3وبتصر .
ومي للا و يمكن الجزم ويما ولا كان مواقي االلتأا بين الدوائر الث أ سبو يبزداد أو يتنباقا
وي حجم نمو عند االنتأات من المعلوما ولي المباد ثبم ادهبدا  ,باإلتباوة ولبي عبدم وجبود االتفباق
حوت أيا من ادهدا التبي مبن الممكبن وصبفها بننهبا أهبدا مشبتركة بالفعبت مبا ببين ادوبرا البث أ
المعنية بللا ,ون مشكلة تحديد أهدا المحاسبة ووأا لمفهوم ادهدا المشبتركة يمكبن تجاوزهبا ويمبا
ولا كبان تحديببد هبل ادهببدا يمثبت النهايببة وبي حببد لاتهبا وال ون عمليببة تحديبد ادهببدا وكمبا مببر لكببر
تمثت الطووة ادولي وي الناام المحاسبي ,ويتم علي أساسها تحديد الطوبوا ال حأبة ,ومبن أهبم هبل
الطوبوا هببي صبياغة المعببايير المحاسبببية التبي يبتم وتببعها أساسبا لتحأيببق تلببا ادهبدا  ,ووببي اببت
غيبا التحديببد الواتببح لألهببدا وننبه كببت مب ن ادوببرا الث ثبة المهنببة ,المسببتطدم ,الشببركة) سببو
تسببتطدم المعببايير المحاسبببية التببي تطببدم مصببالحها الطاصببة  ,ولببللا ال يمكببن االعتمبباد علببي مفهببوم
ادهدا المشتركة كنساس لصياغة أهدا المحاسبة.
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الشكت رقم  - 7أ)  /مجموعة المعلوما المولوبة من قبت المهنة والمستطدم والشركة
الشكت رقم  - 7أ )
مجموعة المعلوما
الموـلوبة من قبت
المهنة والمستطدم
والشركة

الشكت رقم  / ) – 7مجموعة المباد المحاسبية المولوبة من قبت المهنة والمستطدم والشركة

الشكت رقم  - 7ر )  /مجموعة ادهدا

الشكت رقم  – 7ر ) مجموعة ادهدا

المطتلفة للمهنة والمستطدم والشركة

المطتلفة للمهنة والمستطدم والشركة
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مفهوم أهداف اجلماعات املهيمنة كأساس لتحديد أهداف احملاسبة
وببي أهببدا ادوببرا الث ثببة المسببتطدم ,المهنببة ,الشببركة) قببدم كببت مببن
اسببتنادا ولببي االط ب ت
 Cyert & Ijiriث ثة مأترحا لصياغة أهدا المحاسبة..(12) :
 .3تببووير المعلومببا التببي تكببون اإلدارة مسببتعدة لإلوصبباح عنهببا وتحبباوت ويجبباد الوسببائت ادوتببت
لأياسها ,أي أن الدائرة  ) Aوي الشكت السابق تبأي ثابتة والدائرتين  )B, Cتدوران حولها.
 .7تووير المعلومبا التبي تكبون المهنبة قبادرة إلطتباعها لمعبايير الأيباس واإلوصباح المحاسببي أي
أن الدائرة ) (Cتبأي ثابتة والدائرتين ) (A ,Bتدوران حولها.
 .1أن مببا تأدمببه اإلدارة والمهنببة يج ب أن يكببون المعلومببا المفيببدة للمسببتطدم أي أن الببدائرة )(B
تبأي ثابتة والدائرتين ) (A, Cتدوران حولها.
وقد استطدم االقتراح الثالأ وي تحديد أهبدا المحاسببة مبن قببت اللجبان المهنيبة المنامبة لمهنبة
المحاسبة وي العالم كمبا سبينتي توتبيحه الحأبا)) ومنهبا لجنبة  Truebloodوبي سبنة  3741ولجنبة
معايير المحاسبة )Accounting Standards Committee (ASC
وي المملكة المتحدة وي سنة  3745وي ال  Corporate reportوكللا مجلبس معبايير المحاسببة
المالية ) (FASBادمريكي وي سنة  , 3748وقد أولبق علبي هبلا المبنه المسبتطدم وبي تحديبد أهبدا
المحاسبة بمنه توجيه المعلوما للمستطدم  User – orientedحيأ ون المستطدم يحاي بادولوية
وي الحصوت علي المعلوما المحاسبية ال زمة التطال قراراته وللا لألسبا التالية- :
 .3أن الشركة تكون عرتة دائما للمسا لة مبن قببت المبالكين أحبداهم الجهبا المسبتطدمة للتأبارير
المالية) بطصوا نشباواتها  ,وولا كبان المسبتطدم وبي الموقبي البلي يؤهلبه للموالببة بالمعلومبا
مببن الشببركة اسببتنادا ولببي ع قببة تعاقديببة أو موقعيببة بينهمببا وببنن هببلا يعوببي معنببي لتحديببد ماهيببة
الدائرة ) (Bومن ثم تحريا الدائرتين ) (A, Cللعمت باتجاهها.
 .7أن مببن ادغببراض الرئيسببة لمهنببة المحاسبببة هببو المحاواببة علببي تببدوق المعلومببا المحاسبببية
المولوبة من قبت المستطدمين من الشركة ولي أولئا المستطدمين ولبللا وبنن البدائرة ) (Cتكبون
تابعة للدائرتين ).(A, B
 .1أن وعداد المعلوما المحاسبية يتم عبن وريبق تحمبت كلفبة محبددة بمأبدار معبين ودجبت أن تكبون
المنبباوي العائبببدة مبببن اسبببتطدام هبببل المع لومبببا مسبباوية علبببي ادقبببت لتكلفتهبببا  ,وبببنن المعلومبببا
المولوبببة مببن قببببت المسببتطدمين تمكببن مبببن تحديببد المنببباوي العائببدة مببن اسبببتطدامها وببي مأبببدار
مساهمتها وي اتطال الأرارا الصائبة.

ثانيا :أهم املسامهات األكادميية واإلصدارات املهنية بشان صياغة األهداف احملاسبية وتطويرها

لم تأبدم اددبيبا المحاسببية المبكبرة نأاشبا كاويبا حبوت ادهبدا ولبي الحبد البلي يمكبن مبن ط لبه
التوصت ولي بعض االتفاق اللي يتوقعه المر  ,ولأد قدم الكتا تعدي علي ورائبق المحاسببة ولعبدة
سنوا ونادرا ما قدم هبؤال الكتبا اقتراحباتهم حبوت االسبتطداما الصبريحة لهبل الوبرق ولبللا وأبد
بد تفسيرا تلا المأترحا عديمة الوتوح ويؤيد هلا الرأي ما لكر Stone
من ون البحأ عن موتو قائم حوت بيان ادهدا من التأارير المالية المنشورة سبيؤدي ولبي حالبة
من اإلحباو والطيبة  ,وأننا عندما نجد وشارة لهل ادهدا وي اددبيا وهي أما أن تكبون قبد عرتب
بنسلو غامض بحيأ أنها لم تؤثر وي توبوير اإلوبار النابري للمحاسببة أو أنهبا قبد عرتب بنسبلو
محدد بدون توتيح كا للمعايير المستطدمة وي تحديدها)) )..(13
باإلتاوة ولي للا ونن تلبا اددبيبا لبم تكبن تشبير وبشبي مبن التفصبيت ولبي مسبتطدم المعلومبا
التي تحتويها التأبارير الماليبة ومبا هبي وبيعبة احتياجاتبه المعلوماتيبة ) ..(14مبي للبا وأبد يكبون مبن
غيببر المرونببة اوتببراض أن كتببا الناريببة قببد تجبباهلوا ادهببدا وببي كتاببباتهم وأببد قببدم العديببد مببن
الدراسا من قبت مطتل الكتا التي تناول موتو ادهدا المحاسبية وكيفيبة تحديبدها ومبن هبل
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مباد

الدراسا تلا المعدة سنة  3718من قبت كت من  Moore, Sanders & Hatfaeldوي كش
المحاسبة.. (15) ,
باإلتاوة ولي الدراسا المعدة من قبت الكات  Littltonسنة  3751حيأ أكبد الكاتب مبن طب ت
تعريفبة للمحاسببة ببنن هببدوها هبو مأابلبة الجهببود باإلنجبازا دجبت اسببتطرار نتبائ ادعمبات والمركببز
المالي للشركا )16 .
وقد كبان تركيبز الدراسبا السبابأة علبي هبد المحاسببة وبي مسبائلة اإلدارة ووطب مسبؤولياتها
قبت الم ا.
وشهد السنوا التالية اهتماما أكثر وي ترورة صبياغة أهبدا المحاسببة حيبأ قبدم اددبيبا
المحاسبية مجموعة من الدراسا البحثية وي هلا المجات ومبن هبل الدراسبا تلبا التبي اطتصب بهبا
المنامبا المهنيببة وببي الواليببا المتحببدة ادمريكيببة ,وال تمثبت هببل الدراسببا أوكببارا حكوميببة وال أنهبا
تأد م أوكارا مصاغة بعناية تم التوصت وليها بعد استشارة مطتل الجها المعنية ومنهبا الدراسبة التبي
قدمها  Moonitzسنة  3763بعنوان الفرتيا ادساسية وي المحاسبة ووبأا لهل الدراسة يعر
 Moonitzالتأارير المالية بننها أداة لتأديم المعلوما التي تستطدم للمفاتبلة ببين الببدائت االقتصبادية
المتاحببة وتأببيم النتببائ ودرجببة اإلنجبباز وقببد له ب  Moonitzبعيببدا وببي تفكيببر مؤكببدا علببي أن تبنببي
معايير الم ئمة وي المعلوما المحاسبية يعتمد علي اإلجابة علي سؤالين يتعلق أحبدهما بالجهبة التبي
تأببدم لهببا المعلومببا المحاسبببية المفيببدة ويتعلببق السببؤات ادطببر بببالغرض الببلي مببن أجلببه تأببدم هببل
المعلوما ..(17) ,
وبنا علي نتائبـ هبل الدراسبـة وأبـد تبم وعبداد دراسبـة أطبرى مبن قببـت كبـت مبن & Sprouse
 Moonitzسببنة  3767بعنببوان الكش ب المؤقبب للمببباد المحاسبببية العريتببة لمشبباريي ادعمببات
 Atentative Set of Broad Acc . Principles for B.E.والتي عد ويها كشفي الدطت والمركز المالي
كمأياس للثروة والتغيرا الحاصلة ويها..(18) .
وتشكت اللجان والجمعيا ادكاديمية مصدرا أطبر للمعلومبا حبوت أهبدا المحاسببة والتأبارير
الماليبة المشبورة ووبي هبلا السبياق أشبار جمعيبة المحاسببة ادمريكيبة ) (AAAوبي تأريرهبا الصبادر
سببنة  3716بببنن الغببرض مببن التأببارير الماليببة هببو التعبيببر وبصببورة ماليببة عببن اسببتغ ت المبببوارد
االقتصادية للمشرو والتغيرا الناتج ة وي مصالح الدائنين والمستثمرين.
وقد أتسبي نوباق مسبتطدمي المعلومبا المحاسببية وبي تأريبر سبنة  3773حيبأ تمثلبوا وبي كبت
من الدائنين والمسبتثمرين والجمهبور العبام ,أمبا وبي تأريبر سبنة  3778وأبد اتسبع الجهبا المهتمبة
بالتأارير المالية لتشمت كت من له مصلحة وي الشركة أو وي مشاكت االقتصباد ككبت بينمبا هبد تأريبر
سنة  3754ولي وتبي المفباهيم والمعبايير التبي مبن الممكبن أن تسبتطدم كمرشبد وبي تحتبير التأبارير
المالية لا ادغراض العا مة ولي المستثمرين والجها ادطرى المهتمة بالمشرو )(19
ووي سنة  , 3766أعد الجمعيبة كشب عبن أساسبيا الناريبة المحاسببية Astatement of
 )Basic Accounting Theoryوالتي أشار ويه ولي تعري المحاسبة بننها عملية تشطيا وقياس
وتوصيت المعلوما االقتصادية بما يسمح للمستطدمين الحكم علي المشرو واتطال الأرارا .
وتزايببد أالهتمببام وببي السببنوا ادطيببرة بموتببو صببياغة أهببدا المحاسبببة مببن قبببت الجهببا
المهنيببة وببي الواليببا المتحببدة ادمريكيببة وفببي سببنة  3740أصببدر مجلببس مببباد المحاسبببة )(APB
الكش رقم  )7واللي كان بعنوان المفاهيم ادساسبية وال مبباد المحاسببية المتتبمنة وبي الكشبووا
المالية لمشاريي ادعمبات Basic Concepts & Accounting Principles underlying financial
) ,statements of business enterprisesوقد أشار مجلس مباد المحاسبة ) (APBوي هلا الكش
بببنن وهببم أهببدا المحاسبببة والتأببارير الماليببة المنشببورة شببي تببروري وببي تأيببيم وتوببوير المببباد
المحاسبية المأبولة عموما ,وقد أوتح المجلس تلا ادهدا بااتي(20) :
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أأل هداف اخلاصة
وهي العرض العادت وبتناسق مي المباد المحاسببية المأبولبة عمومبا) للوتبي المبالي ونتبائ
العمليا وا لتغيرا ادطرى وي المركز المالي.

ا ألهداف العامة

 .3تأبديم المعلومببا التببي يمكببن االعتمبباد عليهبا عببن المببوارد االقتصببادية للشببركة وااللتزامببا
المترتبة عليها لغرض- :
 تأييم قوة وتع الشركة.
 معروة استثماراتها ومصادر تمويلها
 معروة مصادرها الموتوعة دغراض النمو والتوسي
 .7تأديم معلوما يمكن االعتماد عليهبا عبن صباوي التغيبرا وبي مصبادر الشبركة الناتجبة عبن
ودارة مطتل نشاواتها لغرض:
 معروة التوزيعا المتوقي توزيعها للمستثمرين
 قدرة الشبركة علبي تسبديد التزاماتهبا للبدائنين والمجهبزين وتبووير وبرا العمبت للعمبات
وتسديد الترائ وتوليد ادموات ال زمة دغراض التوسعا
 تووير المع لوما لإلدارة دغراض التطويو والرقابة
 بيان المأدرة الربحية الوويلة ادجت للشركة
 .1تأديم المعلوما المالية التي يمكن استطدامها لتأدير ربحية الشركة
 .7تأديم المعلوما ادطرى المولوبة عن التغير وي الموارد االقتصادية
 .5اإلوصاح عن المعلوما ادطرى الم ئمة لحاجا المستطدمين .
ووي سياق تأديم أدهدا التبي وتبعها المجلبس يبلكر  Staubusمبن أن الكشب المعبد مبن قببت
مجلس مباد المحاسبة ) (APBيتم مجموعة جيدة مبن أهبدا المحاسببة الموتبوعة جنب بعتبها
الببعض وزا مجموعبة مببن مبباد المحاسببة التببي تفتأبد ولبي مببا هبو تبروري لم ئمببة تلبا ادهببدا ,
)..(21
باإلتبباوة ولببي أن ادهببدا التببي سبببق اإلشببارة لهببا قببد ووببر عرتببا لشببكت ومحتببوى التأببارير
الماليببة التأليديببة وادهببدا الطاصببة موتببوعة ووببق المببباد المحاسبببية المأبولببة عمومببا وببي تبباريخ
وعداد التأارير المالية..(22) .
أما المصدر ادكثر حداثة حوت أهدا التأارير الماليبة وأبد تبم وتبعه عببر دراسبة أعبد مبن قببت
المعهد ادمريكي للمحاسببين الأبانونين ) (AICPAوبي نيويبورا عنبدما قبام هبلا المعهبد بتشبكيت لجنبة
لهلا الغرض سمي بلجنة  Truebloodوالتي وتع تأريرها حوت ادهدا وي سنة .3741
لأد كان الغرض الرئيسي من التأرير المعد من قبت اللجنة تنأيح أهدا التأارير الماليبة لمبا لهبلا
التنأيح من أهمية وي وتي مرشد ومعايير لتووير المحاسبة والتأارير المالية..(23) .
وقد اعتمد لجنة  Truebloodوي تحديدها دهدا المحاسبية والتأارير المالية المنشورة علبي
منه توجيه المعلوما اللي يطدم أشيا حاجا مستطدمي التأارير المالية ,حيبأ حبدد مجلبس ودارة
المعهببد ادمريكبببي للمحاسببببين الأبببانونين ) (AICPAمجموعبببة مبببن ادسبببئلة والتبببي ولببب مبببن لجنبببة
 Truebloodاالعتماد علي وجاباتها عند تحديد أدهدا وهل ادسئلة(24 - :
 من هم مستطدمي التأارير المالية؟
 ما هي المعلوما التي يحتاجها هؤال المستطدمين؟
 ما هي ورائق ويصات هل المعلوما ؟
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المحاسببة والتأبارير الماليبة

وقد أجاب لجنة  Truebloodعلي تلا ادسئلة من ط ت تحديدها دهبدا
الموتحة وي الشكت رقم ..(25) .)1

الشكل رقم (  / ) 1هرمية األهداف الموضوعة من قبل لجنة
Trueblood
المستوى رقم ) 3
الهد

الهدف رقم ()6

ادساس

الهدف رقم ()1
المستوى رقم )7
المستخدمون
العامون
المستطدم
واحتياجاته

المستوى رقم )1
المعلوما
المولوبة

الهدف رقم ()1
المستثمرون
الدائنون

الهدف رقم ()66
الوحدات غير
الهادفة للربح

الهدف رقم ( )1تقديم معلومات
عن التنبؤ والمقارنة والمقدرة
على خلق األرباح

المستوى رقم )7

الهدف رقم
()61
المجتمع

الهدف رقم ( )1تقييم كفاءة
اإلدارة في إدارة موارد
الشركة واستغاللــها بكفــاءة.

الهدف رقم ()1
المعلومات الفعلية والتفسيرية

نو المعلوما
المولوبة
المستوى رقم
 ) 5الهدف رقم ()1
قائمة المركز
المالي
التأارير المالية

الدورات
غير
التامة

القيم
الجارية

التوقيت
وعدم
التأكد

الهدف رقم ()8
كشف األرباح
الدورية

الهدف رقم ()1
كشف الفعاليات
المالية

الهدف رقم ()61
معلومات
أخرى

التنبؤات

الدورات
التامة

النتائج
النقدية
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التغير
في
القيم

الحكم
و
التفسير

ووي دراسة تأيمية أعبد مبن قببت جمعيبة المحاسببة ادمريكيبة )  )AAAلألهبدا التبي وتبعتها
لجنة  Truebloodحدد الجمعية ث أ طصائا اتسم بها التأرير اللي قدمته اللجنة)26 :
 .3أكد الجمعية بننه من ادهمية والترورة صياغة أهدا المحاسبة والتأارير الماليبة ولا مبا أريبد
اسببتطدام الحجببة المنوأي ب ة وببي معالجببة أي جببدات أو نأبباف يأببوم ويمببا بعببد حببوت اسببتطدام معببايير
وتوبيأا بديلة إلعداد التأارير المالية ,ووي تو للا أشار الجمعية ببنن التأريبر البلي أعدتبه
لجنة  Truebloodيتم مجموعة موحدة نسبيا من أهدا المح اسبة والتأارير المالية المنشورة.
 .7أن اللجنة تركز علي مسؤ ولية المحاسبين عن قيمة المعلوما التي تحتويها التأارير المالية
 .1تأبدم اللجنببة اعتراوبا مسببؤوال بالعديبد مببن المفبباهيم المحاسببية الجديببدة والمفيبدة والتببي عارتب
مهنببة المحاسبببة الأبببوت بهببا وببي السببابق وعلببي الببرغم مببن أن تلببا المفبباهيم كان ب منلووببة وببي
الكتابا ادكاديمية وي مجا ت المحاسببة وال أن اللجنبة قبد وتبع هبل المفباهيم ودوت مبرة تبمن
اعتبار المهنيين ,وأد أشار اللجنة ولي استطدام الأيمة الجارية وبي التأيبيم ,ويؤكبد رأي جمعيبة
المحاسبة ادمريكية ) (AAAهبلا مبا أوصب ببه لجنبة  Truebloodويمبا بعبد مبن تبرورة االنتببا
ولببي أن وجببود أسبباس مفببرد وببي الأيبباس المحاسبببي الكلفببة التاريطيببة) ممكببن أن يحببد مببن وائببدة
المعلوما التي تحتويها التأارير المالية..(27) .
باإلتبباوة ولببي مببا أشببار بببه اللجنببة وببي تأريرهببا حببوت أهميببة التنبببو المببالي وكببللا الأيبباس
واإلوصاح المحاسبي عن أثار نشاوا المشرو علي المجتمي.
وقببد علأ ب الجمعي ب ة وببي سببياق تنكيببد اللجنببة علببي هببد الرواهيببة االجتماعيببة بننببه لببم يكببن مببن
المتوقي للجنة أن تأوم بهل المعالجة العريتة لللا الهبد والتعأيبدا وعبدم كفايبة المأباييس سبو
لن تسباعد علبي تأبديم المعلومبا التبي تعكبس أثبر عمليبا الوحبدة االقتصبادية علبي المجتمبي ,وعلبي
عكس للا ونن ال دراسة التي أجري بعد للا من قبت مجلس معبايير المحاسببة الماليبة ) (FASBسبنة
 3748قد عببر عبن عبدم مسبؤولية المحاسببة عبن تسبجيت ادحبداأ االجتماعيبة بسبب عبدم ومكانيبة
قيباس تلببا ادحببداأ بالنأببد باإلتبباوة ولبي عببدم ومكانيببة تحديببدها وببي مبا ولا كانب تمثببت أرباحببا أو كلفببا
اجتماعية و لللا ولم يأدم المجلس وي حينها حلوال عملية لهل المشكلة..(28) .
ووي سياق تحديد أهدا المحاسبة والتأارير المالية وأد أشار المجلس المبلكور  )FASBولبي أن
نأوببة البدايببة وببي توببوير اإلوببار الناببري للمحاسبببة الماليببة هببو وببي صببياغة أهببداوها والمببا ون هببل
ادهببدا تحببدد الغببرض واالتجببا الكلببي للمحاسبببة وبببدون تحديببد واتببح لهببلة ادهببدا والمسببتطدمين
البلين هببم بحاجبة للمعلومببا المحاسببية وكببللا الغبرض مببن اسبتطدام هببل المعلومبا والمحاسبببين ال
يستويعون بعبد للبا تحديبد ماهيبة المعبايير المحاسببية المولوببة والمفيبدة وبي نفبس الوقب وبي تحديبد
أوتلية أي من هل المعايير وي الأياس واإلوصاح المحاسبي عن المعلوما المولوبة..(29) .
وبالفعبت وأببد بببدأ المجلببس جهببود وببي تحديببد أهببدا المحاسبببة والتأببارير الماليببة المنشببورة وببي سببنة
 3748عندما عرض ط صة هل الجهود وي كش مفاهيم المحاسبة المالية رقم  )3حيبأ كانب تلبا
ادهدا ملطصة بالتالي(30) - :
 .3يجب أن تأببدم التأببارير الماليببة المعلومببا المفيببدة للمسببتثمرين الحبباليين والمحتملببين والببدائنين
والمستطدمين ادطرين وي عمت قرارا االسبتثمار واالقتبراض وقبرارا أطبرى مماثلبة ويجب أن
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تكببون هببل المعلومببا مفيببدة لهببؤال الببلين يمتلكببون وهمببا معأببوال عببن عمليببا المشببرو وهببم
بحاجة لمعروة هل المعلوما .
 .7يج أن تأدم التأارير المالية معلوما مفيدة تساعد المستثمرين الحباليين والمحتملبين والبدائنين
والمسببتطدمين ادطببرين وببي تأببدير مبببالج ووق ب ودرجببة عببدم التنكببد للمأبوتببا المتوقعببة مببن
التوزيعبا والفوائبد وكبللا تأببدير ادقيبام السبوقية المحتملبة السببتثماراتهم وبي ادسبهم والسببندا
وبما أن التبدوأا النأديبة لهبؤال تبرتبو بالتبدوأا النأديبة للشبركة وبنن التأبارير الماليبة للشبركة
تصببح مصبدرا مهمبا يسباعدهم وبي تأبدير المببالج ووقب وعبدم التنكبد للتبدوأا النأديبة المرتبوبة
بعمليا هل الشركا .
 .1يج أن تأبدم التأبارير الماليبة معلومبا عبن المبوارد االقتصبادية للشبركة وااللتزامبا علبي هبل
الموارد وكبللا معلومبا عبن تبنثير العمليبا وادحبداأ والابرو االقتصبادية علبي تلبا المبوارد
وااللتزاما المرتبوة بها.
تبين مما سبق بنن اسبتنتاجا مجلبس معبايير المحاسببة الماليبة ) (FASBحبوت أهبدا التأبارير
المالية تتفق مي ادهدا التي توصل وليها لجنة  Truebloodوال أن المجلبس أكبد علبي مجموعبة مبن
مستطدمي التأارير المالية وهم المستثمرين والدائنين ويرجي للا ولي السببين التاليين(31) - :
 .3أن قبببرارا المسبببتثمرين والبببدائنين تبببؤثر بصبببورة مهمبببة علبببي عمليبببة تطصبببيا المبببوارد وبببي
االقتصاد.
 .7أن المعلوما المأدمة لمأابلة حاجبا المسبتثمرين والبدائنين ممكبن أن تكبون مفيبدة لمجموعبا
أطرى تكون مهتمة جوهريا بالمااهر المالية للمشرو كما يهتم بها المستثمرون والدائنون.
ولم يأتصر موتو دراسة أهدا المحاسبة والتأبارير الماليبة علبي الواليبا المتحبدة ادمريكيبة
وأو ,بت نبات هبلا الموتبو أهميبة كبيبرة وبي بعبض البلبدان ادطبرى ,وفبي المملكبة المتحبدة تبم وعبداد
دراسة من قبت لجنة معايير المحاسبة ) (Accounting Standards Committee) (ASCبغرض أعادة
النار وي مجات وأهبدا التأبارير الماليبة المنشبورة علبي تبو الابرو والحاجبا المسبتجدة ,ول ون
تحديبد أهببدا التأبارير الماليببة يعبد مببن المتولببا التببرورية للنجباح وببي توبيبق المعببايير المحاسبببية
وبببدون للببا التحديببد وببنن االتسبباق وببي الممارسببة المحاسبببية نتيجببة توحيببد المعببايير المحاسبببية يفأببد
وائدته..(32) ,
Corporate report
ووي سنة  3745كان نتاجا تلا الدراسة وصدار ما يسمي- :
والبلي أشببار اللجنببة ويببه بببنن هنبباا وريأببة واحببدة لجعببت المعلومببا المحاسبببية مفيببدة لمسببتطدميها
وهي بالتحديد المتولبا التالية..(33) - :
 .3أشكات الوحدا االقتصادية التي ستأوم بإعداد ونشر التأارير المالية.
 .7الجهببا المهتمببة بنعمببات تلببا الشببركا وأهببدا هببل الجهببا والأببرارا التببي سببو تتطببل مببن
قبلها.
 .1نمولر الأرار اللي سو يحدد المعل وما المولوبة من قبت تلا الجها .
وقد كان االستنتاجا التي توصبل وليهبا تلبا اللجنبة بمثاببة اإلجاببة عبن التسباؤال التبي أثيبر
من قبت مطتل الكتا وي حينها حوت مبدى كفايبة التأبارير الماليبة التأليديبة إلشببا حاجبة المسبتطدم
لهل التأارير .ويبأي السؤات الحأيأي اللي يج أثارته وبي هبلا الصبدد ,هبو مبدى أمكانبـية المستطبـدم
العـادي من قـرا ة التأـارير المـاليـة التـأليــدية دون الحـاجة ولي أي مسـاعـدة وتاوية
وقد أكد اللجنة وي تأريرها ببنن هنباا قصبور واتبحا وبي التوبيأبا المحاسببية المسبتطدمة وبي
وعببداد التأببارير الماليببة مببن حيببأ تلبيتهببا لرغبببة المسببتطدم بشببكت كببا وأشببار ولببي تببرورة وعببداد
كشووا وتاوية يفترض أنها سو تلبي حاج ا مستطدميها ,وهل الكشووا هي..(34) - :
 .3كش بالأيمة المتاوة للتعر علي الثروة المنتجة من قبت الشركة وكيفية توزيعها.
 .7تأرير يأدم للعاملين وي الشركة يتتمن معلومبا تشبير ولبي الكفبا ة اإلنتاجيبة وسياسبا ادوبراد
والع قا الصناعية وبعض ادمور ادطرى المهمة للعمات.
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كش عن تبادت المعام مي الحكومة إلاهار دور الشركة وبي تمويبت الأوبا العبام ولبيس وأبو
ا لتبرائ المفروتبة علبي ربحهبا الطباا  ,ولكبن أيتبا التحصبي والمبدووعا لتبريبة الببدطت
ومسبباهمة التببمان االجتمبباعي وتببرائ المبيعببا والتببرائ ادطببرى وكببللا المسببتلما مببن
الحكومة مثت المنح واإلعانا .
كشب عببن عمليببا الشببركة بالعملببة ادجنبيببة يميببز بببين العمليببا الجاريببة والرأسببمالية موتببح
االقتراض والدوي الطارجي والتوزيعا المستلمة والمدووعة.
كش عن العمليا المستأبلية وي محاولة التنبؤ ب الربح واالستطداما واالستثمارا .
كش عن أهدا الشركة.

ثالثا  :اجلهات املؤثرة يف صياغة أهداف احملاسبة والتقارير املالية يف العراق وأس باب تعثرها
تبببين ممببا سبببق بببنن تحديببد أهببدا المحاسبببة والتأببارير الماليببة المنشببورة يمثببت الطوببوة ادولببي
للعديد من الطووا ال حأة لتحديد المعلوما المحاسببية التبي سبو تحتويهبا تلبا التأبارير وبالتبالي
تأديمها ولي العديد من الجها المستفيدة.
وينوبوي تحديبد تلبا ادهبدا علبي تحديبد ادوبرا المسبتفيدة مبن المعلومبا المحاسببية وماهيبة
احتياجبباتهم المعلوماتيبببة وادغبببراض التبببي تسبببتطدم ويهببا تلبببا المعلومبببا وكيفيبببة توويرهبببا لتحأيبببق
ادغراض الملكورة ,وادهدا تنبي من احتياجا مستطدمي التأارير المالية وهبي بالتبالي تعتمبد علبي
وبيعة النشاوا والأرارا االقتصادية التي يتطلها هؤال .
ومن ط ت استعراض ا لجهبود المبلولبة مبن قببت اللجبان والهيئبا المحاسببية وبي البدوت المتأدمبة
بهبلا الشبنن تبببين أن التوجبه العببام كبان وببي توجيبه التأبارير الماليببة نحبو طدمببة مسبتطدميها إلمببدادهم
بالمعلوما المحاسبية المفيدة وي وتطال قراراتهم االقتصادية ,ويرجي سب للا ولبي وبيعبة المتغيبرا
البيئية المحيوة ومنها علي سبيت المثبات السبما التبي يتمتبي بهبا اقتصباد هبل البدوت عبن غيرهبا مبن
البببدوت ادطبببرى مثبببت وجبببود ادسبببواق الماليبببة النشبببوة والتبببي تحبببدد الفئبببا ادساسبببية المسبببتطدمة
للمعلوما المحاسبية.
وبالتالي وإلا كان للمحا سبة أن تؤدي دورا وعاال ومؤثرا وي مجتمي مبا تعمبت مبن ط لبه عليهبا أن
تسعي لطدمة أهداوها مبن منولبق عبدم صبحة االوتبراض الأائبت "ببنن مبا ينبغبي أن يكبون عليبه اإلوبار
الم ئم لطدمة أهبدا مجموعبة مبن البدوت سبيكون م ئمبا لطدمبة أهبدا البدوت ادطبرى" وعليبه وبنن
ومكانيبببة التوحيبببد ببببين المفببباهيم والأبببيم والابببرو واحتياجبببا متطبببلي الأبببرارا مبببن المعلومبببا
المحاسبية وبين تنو البيئا يعد اوتراتا متل .
ولللا ينبغي علي الجها المسؤولة عن توبوير المهنبة وبي العبراق ووتبي وتوبوير معاييرهبا أن
تسعي ولي صياغة أهدا المحاسبة من واقي البيئة العراقية واستنادا ولي تحديد الفئبا المسبتفيدة مبن
التأببارير الماليببة ووبيعببة المعلومببا المحاسبببية التببي تحتاجهببا ومجبباال اسببتطدامها وبببالترابو مببي
الارو االقتصادية واالجتماعية والأانونية والسياسية السائدة.
ومببن الجببدير بالببلكر بننببه ال توجببد وببي العببراق لحببد اان أي مسبباهمة وعالببة إلصببدار بيببان بشببنن
أهدا المحاسببة والتأبارير الماليبة المنشبورة ومسبتطدمي المعلومبا المحاسببية وتحديبد احتياجباتهم
مبن التأبارير الماليبة التبي تصبدرها الشبركا وبي مطتلب الأواعبا  ,باإلتباوة ولبي محدوديبة البحبوأ
ادكاديمية المعدة بهلا الطصوا.
وقببد يعبببزى مببا سببببق ولببي وبيعبببة ومسببتوى اهتمبببام الجهببا المبببؤثرة والمتببنثرة بوايفبببة وعبببداد
واستطدام التأارير المالية وكما يلي:
الجها المستفيدة من التأارير المالية المنشورة ومستوى اعتمادهم علي ما تحتويه تلبا التأبارير
من معلوما :
 .3تعد الدولة من الجها التي تهتم بالمعلوما المحاسبية التبي تحتويهبا التأبارير الماليبة للشبركا
العراقية ممثلة بالعديد من الجها التابعة لها ومنها دائرة الحسابا الأوميبة وبي وزارة التطوبيو
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ولا أن التأبارير الماليبة للشبركا تعبد مبن أهبم مصبادر البيانبا المحاسببية المسبتطدمة وبي وعببداد
وحصا ا المحاسبة الأومية ,ودائرة مسجت الشركا والجهبا التبريبية والمصبار الحكوميبة
وسوق تبداوت ادوراق الماليبة ,غيبر أن واقبي الحبات يشبير ولبي أن المعلومبا المحاسببية البواردة
وي تلا التأارير والمعبدة ووأبا لنابام المحاسببي الموحبد التغنبي الجهبا أعب وبي االعتمباد علبي
المصادر البديلة للحصوت علي المعلوما التفصيلية المولوبة.
 .7تع اهتمام الجه ا ادطرى المستفيدة من التأارير المالية ومنهبا رجبات ادعمبات والمسبتثمرين
والدائنين والتي تعد مبن الجهبا المهمبة التبي تربوهبا ع قبة مباشبرة بالشبركة ولكنهبا وبي نفبس
الوق غير قادرة علي الحصوت علي المعلوما من الشركة بصورة مباشرة كمبا هبو عليبه الحبات
مي الجها التبي سببق لكرهبا والتبي تلبزم الشبركا لتأبديم المعلومبا المولوببة بموجب قبوانين
وأنامة معينة ,وقد يرجي سب أو أسبا ) تع االهتمام ولي ما يلي- :
 تع الوعي المحاسبي الكاوي بنهميبة المعلومبا المحاسببية ووائبدتها وبي اتطبال الأبرارا
االقتصادية.
 صعوبة وهم محتوى التأارير المالية و عدم ومكانية االعتماد عليهبا ال سبيما تلبا المعبدة ووأبا
للناببام المحاسبببي الموحببد الببلي يمتبباز بصببعوبة وهببم مصببولحا ت به ووجرا اتببه ومعالجاتببه
المحاسبببية ال سببيما بالنسبببة للمسببتطدم البسببيو الببلي ال يملبا المعروببة والطبببرة المحاسبببية
الكاوية ل عتماد علي تلا التأارير.
 االعتماد علبي مصبادر أطبرى بديلبة للتأبارير الماليبة كنصبائح ادقبار وادصبدقا أو نصبائح
الوسوا وسماسرة ادوراق المالية وغيرهم.
 تكاد التأارير المالية للشركا ال تفصح عبن الحبد اددنبي للمعلومبا الواجب اإلوصباح عنهبا
لتكون هل المعلوما موثوقة ويمكن االعتماد عليها.
 قلما تلجن الوحدا االقتصادية وي الأور ولي اتطال قرارا التمويت من مصادر
السوق بدال من االقتراض من المصار  ,مما قبد يشبكت للبا سبببا أطزوبي تبع اهتمبام المسبتطدم
بالتأارير المالية لتلا الوحدا االقتصادية.
 .1تع االهتمام بالبعد االجتماعي للمحاسببة كنحبد المعبايير المهمبة التبي تسبتطدم وبي تأيبيم اددا
للشركا التي يكون لنشاواتها تنثير كبير علي المجتمي وبالتالي عدم اعتبارا المجتمبي كمسبتطدم
للتأارير المالية مما أدى ولي تجاهت قدرة المحاسبة كنشاو طدمي وي تحأيق أحبد أهبداوها المهمبة
وي طدمة المجتمي عن وريق تووير المعلوما عن مدى مسباهمة الشبركا وبي تحأيبق الرواهيبة
االجتماعية.
ودارا الوحبببدا االقتصبببادية ومبببدى التزامهبببا ببببالأوانين وادنامبببة المحاسببببية لا الع قبببة وكفبببا ة
الكببوادر المحاسبببية العاملببة ويهببا بشببنن وعببداد التأببارير الماليببة واإلوصبباح عببن المعلومببا المفيببدة
لمستطدميها:
يعتمد حجم ونوعية اإلوصاح وي التأارير المالية المنشبورة علبي مسبتوى التبزام اإلدارة ببالأوانين
وادنامببة المحاسبببية لا الع قببة ورغبببة اإلدارة وببي اإلوصبباح عببن المعلومببا التببي تراهببا تببرورية
لطدمة أغراض مستطدميها ,باإلتاوة ولي كفبا ة الكبوادر المحاسببية العاملبة وعليبة قبد نجبد ون بعبض
الوحدا تعد التأارير المالية وتتمنها الحد اددنبي مبن المعلومبا المولوببة ووأبا للأبوانين وادنامبة
لا الع قببة وببي حبببين نجببد ون البببعض ااطبببر منهببا تعببد التأبببارير الماليببة التببي تتتبببمن الكثيببر مبببن
المعلوما المفيدة.
هبلا وتسببتند الوحبدا االقتصببادية المحليبة عنببد وعبداد التأببارير الماليبة بمببا تفرتبة قببوانين تناببيم
المهنة والتعليما الصادرة بهلا الشنن والتبي توبور تبدريجيا نتيجبة للتوبورا وبي الابرو البيئيبة
المحيوة وكما يلي:
 .3ببدأ التوبيأبا المحاسببية وبي العببراق متبنثرة بتلبا المسبتطدمة وببي البيئبة البريوانيبة مبن طب ت
توبيق قانون الشركا الهندي واللي كان نسطة وبق ادصت لأبانون الشبركا البريوباني) علبي
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الشركا العاملة وي العراق والتي كان تمثت وروعبا لببعض شبركا النأبت والتجبارة والمصبار
وشركا التنمين ادجنبية ,باإلتاوة ولي أن تدقيق حسبابا تلبا الشبركا كانب تمبارس مبن قببت
بعببض الفببرو التابعببة لمكات ب التببدقيق البريوانيببة ,وعليببه نسببتنت بببنن التشببريعا التببي حكم ب
مهنة المحاسبة والتدقيق ينلاا كان متنثرة بصورة كلية بالتشريعا البريوانية.
 .7وعلببي الببرغم مببن أن دولببة العببراق أصببدر ويمببا بعببد قببانون الشببركا التجاريببة رقببم  )13لسببنة
 3754وولغبببا قبببانون الشبببركا الهنبببدي السبببابق لكبببر ) والبببلي سببباعد النصبببوا وادحكبببام
التشريعية الواردة ويبه علبي تنابيم العمبت المحاسببي ,وال ون المهنبة بأيب متبنثرة بببعض الأواعبد
والمعايير البريوانية.
 .1وببي سببنة  3781تببم وصببدار قببانون الشببركا رقببم  )16الببلي تميببز بطروجبة الواتببح عببن تببنثير
التشريعا البريوانية سوا من حيأ المبباد العامبة أو ادمبور التفصبيلية وللبا لتغيبر الابرو
االقتصادية التي شهدها العراق منل بداية عأد السبعينيا وببروز الأوبا العبام وبي قيبادة وتوجيبه
االقتصبباد الببووني ,وقببد تتببمن الأببانون المببلكور مببباد وأسببس جديببدة تتببمن ربببو الشببركا
كوحببدا اقتصببادية بالأواعببا االقتصببادية المطتصببة وتنايمهببا بمببا يتببمن مسبباعدتها وببي أدا
دورهببا وببي التنميببة االقتصببادية ,وقببد كببان لهببل السياسببة ادثببر وببي اهببور الحاجببة ولببي التناببيم
المحاسبي اللي يوور المعلوما المحاسببية الم ئمبة ,ادمبر البلي أدى ولبي وتبي نابام محاسببي
موحد لشركا الأواعين االشتراكي والمطتلو.
 .7ووببي سببنة  3785تببم وصببدار تعليمببا الناببام المحاسبببي رقببم  )3لتناببيم ادوتببا المحاسبببية
لشركا الأوا الطباا بهبد تسبهيت مهمبة لتطوبيو واإلشبرا اإلداري والرقاببة وتأيبيم اددا
بشكت عام من ط ت التنكيد علي أهمية اإلوصاح وي التأبارير الماليبة والجبداوت اإلتباوية الملحأبة
بهببببا ,وال أن هببببل التعليمببببا لببببم تتوببببرق ولببببي تحديببببد ماهيببببة المعلومببببا المحاسبببببية المفيببببدة
لمسببتطدميها  ,باإلتبباوة ولببي ون التأببارير الماليببة المعببدة ووأببا لهببل التعليمببا ومببا تحتويببه مببن
معلومببا موجببه أساسببا لطدمببة أغببراض الحسببابا الأوميببة وبغببض الناببر عببن تلبيببة حاجببا
الجها ادطرى المستفيدة.
 .5وبعبد مببرور وتبرة علببي توبيبق الناببام المحاسببي الموحببد واسبتأرار وبببروز العديبد مببن المشبباكت
المعالجا المحاسبية ال زمبة لحبت هبل المشباكت اهبر
المحاسبية وي التوبيق العملي واطت
الحاجة ولي تشكيت مجلس إلصدار المعايير المحاسبية ,وبالفعت تبم تشبكيت هبلا المجلبس وبي سبنة
 , 3788ويشير واقي الحات اللتع مساهما المجلس الملكور وكما سينتي لكر الحأبا) بشبنن
صببياغة اإلوببار ألمفبباهيمي للمحاسبببة والتأببارير الماليببة أو علببي اقببت تأببدير وصببدار بيببان بشببان
أهدا المحاسبة وتأارير اإلب المالي ومن واقي البيئة المحلية.
وتشببكت الكببوادر المحاسبببية العاملبببة وببي مطتلبب الوحببدا االقتصبببادية مطرجببا ناببام التعلبببيم
المحاسبببي) محببورا وتبباويا لمسببتوى االهتمببام بمتولبببا مسببتطدمي المعلومببا المحاسبببية ومببا يج ب
اإلوصاح عنه وي التأارير المالية وبشكت ينسجم مي تحأيق ادهدا المحاسبية المنشبودة ,ومبن طب ت
ما تمتلكه تلا الكوادر من ومكانيا علميبة وطببرا عمليبة باإلتباوة ولبي المعروبة العامبة بالعديبد مبن
ادمور لا الصلة بالعمت المحاسبي.
ورغببم التوببورا اإليجابيبببة التببي مببر بهبببا مسببيرة التعلببيم المحاسببببي الجببامعي وببي الجامعبببا
العراقيبببة ,وال ون هنببباا بعبببض اوجبببة الأصبببور التبببي أثبببر وبببي انطفببباض كفبببا ة الكبببوادر المحاسببببية
المتطصصة والعاملة وبي مطتلب الوحبدا االقتصبادية ودسببا عديبدة منهبا تبع االهتمبام ببالتعليم
المحاسبي ومناهجه وبحوثة العلمية ادمر اللي أثر وي مستوى المهنة لاتها ودورها وي المجتمي.
ويعزى تعثر مهنة المحاسبة والتعليم المحاسبي وي الأور ولي
 .3الأصبببور وبببي أنامبببة ومنببباه وأسبببالي التعلبببيم والتبببدري المحاسببببي وبببي الكليبببا والمعاهبببد
المتطصصببة ول ون المنبباه المحاسبببية الحاليببة التعببد الوال ب للحيبباة العمليببة بكفببا ة بسببب عببدة
عوامت منها ما يتعلق بوغيان الجان الناري علي المناه وعدم مساهمة المطتصبين والمهنيبين
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وي أعدادها باإلتاوة ولي تع تلا المناه وبي تنميبة مهبارا الولببة وبي بعبض المجباال مثبت
استطدام الحاسو وي المجاال المحاسبية كما ون هناا تعفا وي اهتمبام المنباه بببعض المبواد
التببي تببرتبو بصببلة وثيأببة بببالتوورا التببي تشببهدها المهنببة مثببت المحاسبببة الدوليببة والمحاسبببة
االجتماعيبببة وغيرهبببا وعوامبببت أطبببرى تعبببزى ولبببي عبببدم كفايبببة التسبببهي التدريبيبببة للوببب
والمتطصصبين وببي المحاسبببة سببوا مبن قبببت الكليببا والمعاهببد أو مبن قبببت الوحببدا االقتصببادية
التي يتدربون ويها.
 .7تببع وببي تببووير المسببتلزما ادساسببية للتعلببيم المحاسبببي بشببكت يببؤثر وببي تحأيببق البرنببام
التعليمببي لألهببدا المرجببوة منببة  ,منهببا قلببة تببوور المببوارد المطصصببة للتعلببيم المحاسبببي وقلببة
أعداد الكوادر التدريسية ,باإلتاوة ولي تع تووير مستلزما البحبأ المحاسببي ومنهبا صبعوبة
حصببوت الببباحثين علببي البيانبببا والمعلومببا المولوبببة ,ول أن هنبباا وابعبببا مببن السببرية يحبببيو
باإلعمات وادنشوة التي تمارسها الوحدا االقتصادية مي عدم وجود ما يبرر للبا ,سبوى تبع
الوعي بنهمية البح أ المحاسبي وي متابعة مشباكت التوبيبق العملبي وويجباد الحلبوت المناسببة لهبا
وبما يساهم وي روي مستوى المهنة والوصوت بها ولي مستوى الوموح.
 .1تببع اهتمببام المنامببا المهنيببة لا الع قببة وببي روببد التعلببيم المحاسبببي بمببا هببو جديببد وتببووير
التمويت الب زم إلعبداد البحبوأ المحاسببية وتو ويرهبا ,هبلا وولا كبان التعلبيم المحاسببي ومناهجبة
والجها المرتبوة معه قاصرة عن اإللمام بنهميبة المهنبة ودورهبا وبي المجتمبي وكيب نتوقبي أن
يكبببون لهبببلا الجانببب ادثبببر وبببي صبببياغة أهبببداوها وتوبببوير تلبببا ادهبببدا بمبببا ينسبببجم والابببرو
المستجدة.
وعليبه وببنن ادسباس الببلي يجب أن يسببتند وليبه تعلببيم المحاسببة وببي المسبتأبت ,هبو أن المحاسبببة
كوايفة طدمية قد ازداد أهميتها كمهنة وكفر للمعروبة باإلتباوة ولبي كونهبا علبم اجتمباعي وينبغبي
علببي الجامعببا أن تحبباوا علببي درجببة مببن المرونببة وببي منبباه التعلببيم المحاسبببي واسبباليبة وبحوثببة
لغرض التكي مي التغير السريي وي حاجا المجتمي المتجددة وبشكت مستمر.

مستوى اهتمام الجها المهنية المحلية لا الع قة وي صياغة أدهدا المحاسبية
تتمثببت الجهببا المسببؤولة عببن تناببيم وودارة شببؤون مهنببة المحاسبببة ووتببي وتوببوير معاييرهببا وببي
العراق بما يلي:
 نأابة المحاسبين والمدقأين ديوان الرقابة المالية جمعية مراقبي الحسابا سوق تداوت ادوراق المالية مجلس المعايير والأواعد المحاسبية والرقابيةويشير واقي الحات ولبي تبع اهتمبام الجهبا أعب وبي وتبي أو صبياغة اإلوبار النابري للمحاسببة,
أو علي ادقت صياغة أهبدا المحاسببة وتأبارير اإلبب المبالي ,ول أنبه وببالرغم مبن البدور البلي مبار
سببتة تلببا الجهببا وببي تناببيم المهنببة وروببي مسببتواها ط ب ت السببنوا الماتببية وال ون للببا لببم يتعببدى
الجوان التنايمية ولي المجاال ادطرى ادكثر أهمية والمتعلأبة بصبياغة ادهبدا المحاسببية ووتبي
وتووير معاييرها وبما ينسجم ومتغيرا البيئة العراقية.
وقد كان من المفترض أن يساهم تشكيت مجلس الأواعد والمعايير المحاسبية والرقابية سبنة )3788
وي تووير مهنة المحاسببة وبي العبراق علبي الصبعيدين النابري والعملبي وال ون واقبي الحبات لبم يكشب
عبن أي توبور ملمبوس وبي أعمبات المجلبس منببل تشبكيلة ولغايبة أالن  ,بمعنبي انبه لبم يأبدم أي وتبباوة
حأيأية لمهنبة المحاسببة وبي العبراق ويعبزى للبا ولبي مجموعبة مبن ادسببا والعوامبت التبي سباهم
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ويمبا سببق ,منهبا مببا يتعلبق بوبيعبة المجلببس وجهبة ارتباوبه ول أن المجلببس المبلكور يبرتبو بببديوان
الرقابة المالية ادمر اللي أدى ولي هيمنة الديوان علي أعمات المجلس ونشاواته مأارنبة بالمسباهما
المحدودة للجها ادطرى ادكثر أهمية ) وكللا كفاية الجهبا الممثلبة ويبه حيبأ يبلكر ون مسباهما
الجان ب ادكبباديمي وببي هببلا المجببات تكبباد تكببون معدومببة ون صببح التعبيببر) ومنهببا مببا يتعل بق بالعوامببت
ادطبرى التببي تمتلببا تببنثيرا غيببر مباشببرا وببي أعمببات المجلببس ونشبباواته مثببت التفببر الكامببت دعتببا
المجلس واللجان الفنية المنبثأة عنة إلعداد الدراسا والبحوأ لا الع قبة وكبللا قلبة التطصيصبا
المالية الكاوية لإلنفاق علي سير أعمات المجلس وتنفيل برامحة .
باإلتاوة ولي ما سبق ,و إن المعايير والتوصيا الصادرة عبن المجلبس المبلكور ال ترقبي ولبي مسبتوى
التشببريي وقببوة االلتببزام بهببا غيببر محسببومة ممببا أدى ولببي تفكيببر أعتببا المجلببس أنفسببهم وببي جببدوى
تشبكيلة  ,وبالتببالي جبدوى التفكيببر وبي اسببتمرار أعمالبة وتوويرهببا لتشبمت ومكانيببة وتبي أوببارا ناريببا
شببام دهببدا المحاسببببة ومفاهيمهببا والتببي تفرتبببها متغيببرا البيئببة العراقيبببة ومشبباكت التوبيبببق
العملي.

اخلالصة واملقرتحات

يعد تحديد أهدا المحاسبة والتأارير المالية بمثابة الطووة أدولي وي النابام المحاسببي لمبا لهبلا
التحديببد مببن أهميبببة وببي الحكببم علبببي كفببا ة التوبيأبببا العمليببة الجاريببة والبديلبببة وصببياغة المعبببايير
المحاسبية وتوويرها.
وتتتببمن صببياغة أدهببدا المحاسبببية ,تحديببد الجهببا المسببتفيدة مببن التأببارير الماليببة وماهيببة
المعلوما المحاسبية المولوبة من قبت تلا الجها وورق توصيلها ووي الوق المناس .
وقببد تبببين ومببن ط ب ت دراسببة الجهببود المبلولببة مببن قبببت الهيئببا ادكاديمي بة و الهيئببا المهنيببة
المسببؤولة عببن تناببيم المهنببة وببي العالم,السببيما الببدوت المتأدمببة بشببنن ص بياغة أدهببدا المحاسبببية
وتوويرهبببا ,ون اد تجبببا العبببام كبببان لطدمبببة مسبببتطدمي التأبببارير الماليبببة مثبببت المسبببتثمرين الحببباليين
والمرتأبين وكللا المأرتين الحباليين والمبرتأبين وغيبرهم لتزويبدهم بالمعلومبا المحاسببية المفيبدة
وي اتطال الأرارا االقتصادية الصائبة.
ووالمببا أن المحاسبببة تعببد مببن العلببوم أدجتماعيببة التببي تتببنثر ب بالارو االقتصببادية واالجتماعيببة
والأانونية والسياسية وي البيئة التي تعمبت ويهبا ,وأبد كبان للتغيبرا المسبتمرة وبي تلبا الابرو ادثبر
النابرة
وي تغيير ما يحتار وليه مستطدمي التأارير المالية من معلومبا  ,ادمبر البلي أدى ولبي اطبت
لما يج أن تكون عليه أهدا المحاسبة وي كت مرحلة من مراحبت توورهبا المسبتمرة ,باإلتباوة ولبي
النابرة لمبا يجب أن تكبون عليبة تلبا ادهبدا وبي ابت ابرو بيئيبة مطتلفبة لبلبدان مطتلفبة ,
اطت
بمعني ون ما تبم تحديبدة ووقبرار مبن أهبدا محاسببية تبمن ا لتوصبيا والكشبووا الصبادرة مبن قببت
الهيئا المحاسببية وبي دوت العبالم المتأدمبة والسبابق اإلشبارة وليبة ,قبد ال يكبون م ئمبا ومنسبجما مبي
الابرو البيئيبة مبن
حاجا ومتولبا مسبتطدمي التأبارير الماليبة وبي البدوت ادطبرى بسبب اطبت
بلد دطر.
ووي تو مبا سببق ,مبن المفبروض أن تبتم صبياغة أهبدا المحاسببة والتأبارير الماليبة المحليبة
من واقي البيئة العراقية وباالستناد ولي تحديد الفئا المستفيدة من التأارير المالية ووبيعبة المعلومبا
المحاسببببية التبببي تحتاجهبببا ومجببباال اسبببتطدامها وببببالترابو مبببي الابببرو االقتصبببادية واالجتماعيبببة
والأانونية والسياسية السائدة.
هببلا ويشببير واقببي الحببات ولببي تببع اهتمببام الجهببا ادكاديميببة والمهنيببة لا الع قببة وببي وصببدار
بيان ل ما يج أن تكون علية أهدا المحاسبة والتأارير المالية للعديد من ادسبا والمعوقا التبي تبم
تحديببدها ويمببا سبببق ,والتببي مببن ادهميببة تجاوزهببا السببيما وببي المرحلببة الأادمببة ووببي اببت االوببرازا
الجديدة للبيئة العراقية وللا من ط ت البد بتنفيل الطووا التالية:
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 وعداد البحوأ الميدانية لمعروة أهمية التأبارير الماليبة ومبا تحتويبة مبن معلومبا ودرجبة اعتمباد
المستفيدين عليها وبي اتطبال الأبرارا االقتصبادية ومبن واقبي البيئبة العراقيبة وبالتعباون المشبترا ببين
المهنيين واالكاديمين.
تااور الجهود المهنية وادكاديمية من اجت وجرا تأييم شبامت للتوبيأبا المحاسببية الجاريبة وبي
تو أهدا المحاسبة واستطداما التأارير المالية المحددة وي أع .
 وعبادة النابر ببالجهود المبلولبة مبن قبببت الجهبا المهنيبة لا الع قبة وببادطا مجلبس المعببايير
والأواعد المحاسبية والرقابية وتبووير المسبتلزما الماديبة والمعنويبة ال زمبة لأيبام المجلبس بالمهبام
المناوة ببه وبي المرحلبة الأادمبة وأهمهبا صبياغة اإلوبار النابري أو علبي ادقبت المشباركة وبي صبياغة
أهدا المحاسبة والتأارير المالية كطووة أولية.
 تفعيت دور الجها المهنية والجهبا ادطبرى المهتمبة مثبت نأاببة المحاسببين والمبدقأين وجمعيبة
مراقببببي الحسبببابا وسبببوق تبببداوت ادوراق الماليبببة وبببي االرتأبببا بالمهنبببة وروبببي مسبببتواها ومواكببببة
التوورا التي وصل وليهبا المهنبة وبي البدوت ادطبرى ومحاولبة االسبتفادة مبن تجبار تلبا البدوت وبي
هلا المجات.
 االهتمام بالتعليم المحاسبي وتووير أساليبة وتعديت مناهجة بما ينسجم وأهميبة االرتأبا بمسبتوى
المهنة وي المجتمبي مبن طب ت تبووير المسبتلزما التبرورية لبللا ,وباإلتباوة ولبي االهتمبام ببالبحوأ
المحاسببية السببيما المتعلأببة منهببا بمتولبببا صببياغة أهبدا المحاسبببة وتوببوير معاييرهببا بمبا ينسببجم
وتلا أدهدا  ,ومتابعة التوبيق العملي ودراسة ااثار االقتصادية واالجتماعية المترتبة علي للا.
 تووير نشرا تثأيفية وتوتيحية تعني وي تسليو التبو علبي ونجبازا مطتلب الجهبا المهتمبة
بتووير مهنة المحاسبة وكبللا توعيبة الجهبا المسبتفيدة بشبنن أهميبة المعلومبا المحاسببية البواردة
وي التأارير المالية للشركا العراقية وي كونها من أوتت المصادر التبي يبتم الرجبو وليهبا عنبد اتطبال
العديد من الأرارا االقتصادية لا الع قة.
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