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 المستخلص:

 وفقا المالية قوائمها أعداد إلى المحلية االقتصادية الوحدات معظم تسعى

 الموحد المحاسبي  بالنظام والمحددة المحلية المحاسبية والمبادئ القانونية للمتطلبات

 المعايير مجلس إلصدارات المتتبع أن إال المحلية، المحاسبية والقواعد والمعايير

 قد انه يالحظ  International Accounting Standard Board الدولية المحاسبية

 الصغيرة المشروعات مقدرة تناسب التي المعايير من عدد 9002 سنة ومنذ تبنى

 المالية الرقابة ديوان الن المحلية، اإلصدارات مع تنسجم ال قد والتي الحجم والمتوسطة

 إال ،9022 سنة الموحد المحاسبي النظام على أًجريت التي التعديالت من الرغم وعلى

 معايير مع تنسجم الحجم والمتوسطة الصغيرة بالمشاريع خاصة معالجة يفرد لم انه

 مجلس يقم لم وكذلك المشاريع، من النوع بهذا الخاصة  IFRS الدولي المالي اإلبالغ

  لخدمة المحاسبية  معاييره بتكييف العراق في والرقابية المحاسبية والقواعد المعايير

 تطبيق على قادرة غير المشاريع هذه يجعل الذي األمر والمتوسطة الصغيرة المشاريع

 على الحصول في المشاريع هذه قدره على سلبا ينعكس الذي األمر المعايير، تلك

 ألقاء   البحث هذا في تم  هنا من المقرضين، أم المستثمرين من سواء الخارجي التمويل

 Small and Medium) الحجم والمتوسطة الصغيرة  المشروعات طبيعة على الضوء

Entities )كما الكبرى، الشركات وبين بينها والمميزات والخصائص المفاهيم حيث من 

 المشاكل حل في وقدرته الموحد المحاسبي للنظام وعلمي عملي تقويم اجراء تم

 الصغيرة  للمشروعات الدولية المحاسبية المعايير متطلبات ضوء في المحلية، المحاسبية

 .الحجم والمتوسطة
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 : أهمها االستنتاجات من بمجموعة البحث خرج وقد

  الشاملة العالمية المحاسبية المعايير من كل بين التحليلية المقارنة أظهرت

 والقواعد والمعايير الحجم والمتوسطة الصغيرة  لمشروعات الدولية المحاسبية والمعايير

 محاور في االختالفات من عدد وجود الموحد المحاسبي والنظام العراقية المحاسبية

 .مختلفة

 إطار في الشاملة الدولية المحاسبية المعايير من مجموعة وتبسيط حذف إن

 االنسجام  زيادة في سيساعد الحجم والمتوسطة الصغيرة  بالمشروعات الخاصة المعايير

 .المحلية المحاسبية والتطبيقات الدولية المحاسبية المعايير بين

 :فهي بها البحث خرج التي التوصيات أهم أما

 المحاسبية والمعايير المحلية التطبيقات بين االختالفات وتحليل دراسة أن 

 المعايير مجلس  ستساعد الحجم والمتوسطة الصغيرة  للمشروعات الدولية

 للمتطلبات وفقا المحلية التطبيقات  تغيير على العراقي المحاسبية والقواعد

 .الدولية

 المالية الوحدات منتسبي و إلدارات دولية عمل وورش ندوات عقد ضرورة 

 .لتطبيقها واآلليات اإلصدارات بهذه المنتسبين إدراك لتوسيع

 والمتوسطة الصغيرة للمشروعات الدولي المالي اإلبالغ معايير :الرئيسية الكلمات
 .الدولي المحاسبة معايير مجلس العالمي، المالي اإلبالغ معايير المقارنة، الحجم،

 

 : المقدمة

 من لنا البد(  العراق)  المحلية البيئة في المحاسبة تطوير كيفية في نفكر عندما
 محدود المحلي التطوير مجال وان خاصة والعالمية الدولية البيئة نحو التفكير في االتجاه
  يعد التي ومنظماته للمحاسبين الدولي االتحاد إصدارات أمام سنقف عندها ، نسبيا
     International Accounting Standard Board الدولية المحاسبية المعايير مجلس

 أهم أحد باعتبارها المجتمع في المحاسبة دور تفعيل على تعمل التي الهيئات أبرز من
 هي المتتبعين على التخفى التي والحقيقة ، القرارات اتخاذ في تساعد التي األدوات
 .المحاسبة عولمة في له المساندة الدولية والهيئات المجلس هذا جهود
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 SMEs(Small andومن المعلوم أن الشركات الصغيرة الحجم والمتوسطة 

Medium Entities ) تحكم االعمال العالمية، ابتداءا باالقتصادات الكبرى وانتهاء
% من حجم الشركات  99باالقتصاديات الصغرى حيث نالحظ ان هذه الشركات تشكل 

مليون شركة من هذا  21نالحظ وجود عامل حيث  50العالمية والتي تشغل اقل من 
 :Pacterمليون منها في الواليات المتحدة األمريكية .)  20النوع في االتحاد االوربي و

2009, 1) 

 محاسبية معايير إصدار  إلى  2009 سنة المجلس هذا جهود توجهت هنا من

 عالية جودة ذات معايير وهي الحجم والمتوسطة الصغيرة  المشروعات تناسب عالمية
    IFRS  الدولي المالي اإلبالغ معايير وأن خاصة ،(عالميا تطبيقها ويمكن مفهومة)
(International Financial Reporting Standards  )صممت قد  الشاملة 

 هنا من ،Capital Markets المالية األسواق في المالية أوراقها تتداول التي للشركات

 .واإلفصاح القياس مجال في خاصة ومعقدة موسعه المعايير هذه جاءت

 الصغيرة المشروعات على العبئ لتخفف اإلصدارات هذه جاءت لذا
 هذه أن ونعتقد الدولية، المحاسبية المعايير استعمال  عليها التي الحجم والمتوسطة
 المطلوبة واالفصاح القياس متطلبات من تخفف ألنها المحلية البيئة تالئم اإلصدارات

 International الدولية المحاسبية المعايير مجلس إصدارات حسب سابقا

Accounting Standard Board  المالية البيانات مستخدمي رغبات تلبي انها كما 

 . منهم الدوليين خاصة المشروعات، لتلك

 هذه لتمويل بحاجة ونحن خاصة المعايير هذه تبني نحو العراق يندفع أن ونأمل
 في المباشر األجنبي االستثمار تشجيع خالل من الحجم والصغيرة المتوسطة المشاريع

 البطالة وتقليل جهة من المشاريع لتلك اإلنتاجية الطاقة زيادة بهدف وذلك المشاريع، هذه
 تفتقر التي االجنبية الخبرات على العراقية الشركات حصول عن فضال أخرى، جهة من
 والمعاييرو الموحد المحاسبي النظام على البحث هذا سيركز كما .الشركات تلك إليها

 الممارسات هذه لتطوير المقترحة والمعالجات واآلليات  العراقية المحاسبية  القواعد
 المحاسبية المعايير ضمن منها الواردة خاصة الدولية المتطلبات مع تنسجم لكي

 . الحجم والمتوسطة الصغيرة  للمشروعات

 

 :البحث منهجية

 البحث مشكلة   : 

 المحاسةبي النظةام علةى الماليةة الرقابةة ديوان  أجراها التي التعديالت من الرغم على

 النظةةام  موائمةةة أهةةدافها مةةن جةةزء كةةان والتةةي سةةنة  25 مةةن أكثةةر منةةذ الصةةادر الموحةةد
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 الصةةةغيرة بالمشةةةاريع خاصةةةة معالجةةةة يفةةةرد لةةةم انةةةه اال ، الدوليةةةة المحاسةةةبية للمعةةةايير

 النةوع بهةذا الخاصةة  IFRS الةدولي المةالي اإلبةالغ معايير مع تنسجم الحجم والمتوسطة

 تطبيقةات مةع تنسةجم العةراق فةي األعمةال لهةذه خصوصةية بوجود العتقاده المشاريع من

 المحاسةبية والقواعةد المعةايير مجلةس يقةم لةم وكذلك ، عام بشكل الموحد المحاسبي النظام

 والمتوسةطة الصةغيرة المشةاريع  لخدمةة المحاسبية  معاييره بتكييف العراق في والرقابية

 التمويةةل علةةى الحصةةول فةةي المشةةاريع هةةذه قةةدره علةةى سةةلبا يةةنعكس قةةد الةةذي ،األمةةر

 . الدولي الخارجي

 البحث هدف : 

 حيةةث مةةن والمتوسةةطة  الحجةةم الصةةغيرة  المشةةروعات طبيعةةة علةةى الضةةوء ألقةةاء

 عملةي تقةويم اجةراء و الكبةرى المشةروعات وبةين بينهةا والمميزات والخصائص المفاهيم

 ضةوء فةي ، المحليةة المحاسةبية المشاكل حل في وقدرته الموحد المحاسبي للنظام وعلمي

 .  الحجم والمتوسطة الصغيرة للمشروعات الدولية المحاسبية المعايير متطلبات

 البحث فرضية : 

 كمةا  الشةاملة الدوليةة المحاسةبة معةايير تطبيةق علةى قادرة غير النامية الدول أن .2

 . عام بشكل واإلفصاح القياس متطلبات تعقد بسبب هي

 بالمشةةروعات الخاصةةة للمعةةايير الدوليةةة المحاسةةبة معةةايير مجلةةس إصةةدارات أن .9

 المحاسةةبية المعالجةةات مةةع كبيةةر بشةةكل تقتةةرب  الحجةةم والمتوسةةطة الصةةغيرة

  ،وأن العراقيةة المحاسةبية والقواعةد والمعةايير الموحد المحاسبي بالنظام الخاصة

 المعالجةةةات قبةةةول مهمةةةة تسةةةهيل فةةي سيسةةةاهم الجزئيةةةة االختالفةةةات هةةةذه أزالةةة

 . دوليا المحلية المحاسبية

 البحث أهمية  : 

 معظةم تمثةل كونهةا الةوطني االقتصةاد في  المشروعات هذه تؤديه الذي الكبير الدور

 مةن النةوع لهةذا الدوليةة المحاسةبية المعةايير تبنةي أن كمةا البلةد، فةي االقتصةادية المشاريع

 المحليةة، البيئة في المباشر االجنبي االستثمار حجم زيادة في سيساهم محليا  المشروعات

 لمةةدى واضةة  فهةةم أيجةةاد الةةى باالضةةافه الطويةةل، المةةدى علةةى ولةةو التمويةةل تكلفةةه وتقليةةل

 الصةةغيرة  للمشةةروعات الدوليةةة المحاسةةبية المعةةايير مةةع الموحةةد المحاسةةبي النظةةام توافةةق

 يكةون لكةي الموحةد المحاسةبي النظةام تطةوير موضةوع حسم وبالتالي الحجم، والمتوسطة

 .المحلية المحاسبية الممارسات تفعيل نحو الموجه
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 البحث حدود : 

 المعةايير تناولتهةا التةي المحاسةبي واالفصةاح القيةاس جوانب ابرز على التركيز سيتم

 مةةع ومقارنتهةةا الحجةةم والمتوسةةطة الصةةغيرة  بالمشةةروعات الخاصةةة الدوليةةة المحاسةةبية

 . الموحد المحاسبي النظام

 معايير  الى والحاجة الحجم والمتوسطة الصغيرة  المشروعات: األول  المبحث
 - مفاهيمي مدخل - الحجم والمتوسطة الصغيرة للشركات الدولية اإلبالغ

 :   الحجم والمتوسطة الصغيرة المشروعات مفهوم 1.1

 ، الحجةم والمتوسةطة الصةغيرة للمشةروعات محةدد مفهةوم علةى محةدد اتفاق يوجد ال

 الةى دولةة مةن تختلف نسبية مفاهيم لها كلمات هي ومتوسطة صغيرة كلمة أن الى أضافة

 يعةرف المثةال سةبيل علةى الةدولي فالبنةك الدولة، نفس ضمن أخر الى قطاع ومن  أخرى

 معيةةارا يعتبةةر والةةذي العمةةال عةةدد معيةةار باسةةتخدام والمتوسةةطة الصةةغيرة المشةةروعات

 مةن العديةد وهنةاك عةامال، 00 مةن اقةل توظةف كانةت اذا صةغيرة المنشةاة وتعتبر مبدئيا،

 الواليةةات ففةةي والمتوسةةطة، الصةةغيرة المنشةةات لتعريةةف المعيةةار هةةذا تسةةتخدم العةةالم دول

 توظةةف كانةةت اذا ومتوسةةطة صةةغيرة المنشةةاة تعتبةةر وفرنسةةا وايطاليةةا االمريكيةةة المتحةةدة

 فةةي عةةامال، 22 واسةةتراليا كنةةدا وفةةي عامةةل، 900 لغايةةة السةةويد وفةةي عامةةل، 000 حتةةى

 . عامال 00 لغاية توظف الدنمارك في انها حين

 حةين فةي ، حولةه المعلومةات وجمةع المقارنةه عمليةة لسهولة جيد المعيار هذا ويعتبر

 يةؤدي ممةا والمتوسةط الصةغير المشةروع لتعريةف راسةمال حجةم علةى اخرى دول تعتمد

 و المحةةروق. ) العمةالت صةةرف اسةعار الخةتالف الةةدول هةذه بةين المقارنةةه صةعوبة الةى

 .(9-3 :9002 مقابله،

 الحجةم الصةغيرة المشةروعات  IASB الدوليةة المحاسبية المعايير مجلس عرف كما

 قوائم بنشر تقوم انها كما ، عامة  مسائلة لها ليس التي المشروعات انها على والمتوسطة

 ،( 0: 9020:  طالل ، غزالة ابو)  الخارجيين للمستخدمين مالية

 هةو اخةر مصطل  عليها(   Ramona and Adriana,2009:P.1) البعض ويطلق

 ،  Non – publicly accounting entities العامةة للمسةائلة الخاضعة غير الشركات

 لهذه وتكون المالي، السوق في اسهمها تداول تم اذا عامة  مسائلة لها الشركة تكون حيث

 البنةةةوك مثةةةل االطةةةراف مةةةن كبيةةةرة لمجموعةةةة ائتمانيةةةة صةةةفة ذات موجةةةودات الشةةةركة

 المتوسةةطة و الصةةغيرة  المشةةروعات  تحديةةد  يمكةةن وعليةةه وغيرهةةا، التةةأمين وشةةركات

 المبيعةات، حجةم رأسةمال، حجةم العمةال، عةدد:  منهةا المعايير من عدد الى استنادا الحجم
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 واالتةةي .( 9:   9002 ، مقابلةةه و المحةةروق)  اخةةرى معةةايير او التكنلةةوجي المسةةتوى

 .الشركات احجام بين التمييز معايير يبين 2 رقم جدول

 الشركات احجام بين التمييز معايير (:0رقم ) جدول

 الموجودات اجمالي للمبيعات المعدل العمال عدد الشركة تصنيف

 يورو مليون 33 فاكثر  يورو مليون  00 900 من اقل المتوسط الحجم

 يورو مليون 20 فاكثر يورو مليون 20 00 من اقل الصغير الحجم

 يورو مليون  9 فاكثر يورو مليون 9 20 من اقل المصغر الحجم

 ( www.ec.europa.eu:2012: p.1: ) المصدر

 أعةاله والمتوسةطة الصةغيرة الشةركات بعةض خصوصةية علةى التأكيةد من البد وهنا

 هةةةذه معظةةةم أن إال الماليةةةة األوراق سةةةوق فةةةي تةةةداولها يةةةتم أسةةةهم تمتلةةةك ال التةةةي وهةةةي

 مةةن أعلةةى مسةةتويات علةةى وزبةةائن وتجهيةةزات مصةةرفية تعةةامالت لةةديها المشةةروعات

 هةذه لمثةل إلصةدارات بحاجةة ليسةت ربما المحلية البيئة بأن البعض يعتقد وقد تصنيفاتها،

 .الكبيرة الشركات من القترابها الشركات من األنواع

 فةي مديونيةة او اسةهم تمتلةك ال الحجةم والمتوسطة الصغيرة  المشروعات فأن وعليه

 والمؤسسةات التةامين شركات المصارف، تتضمن ال  المشروعات وهذه المالية، األسواق

 :ECCBSO, 2005)  خةاص وإشةراف متخصصةة تنظيمةات إلةى تخضةع التةي المالية

P.4  )، المصةةغرة المشةةروعات هةةو  للمشةةروعات  اخةةر تصةةنيف وجةةود نالحةةظ كمةةا   

Micro Entity  عةدد قلةة مثل معينة وبخصائص صغيرة أحداث تتضمن ما عادة والتي 

 مةةن مةةنخفض مسةةتوى  عةةن فضةةال المالةةك قبةةل مةةن اإلدارة تكةةون مةةا وعةةادة العةةاملين

 أو أسةةهم تصةةدر وال فةةروع أو أخةةرى شةةركات فةةي اسةةتثمارات تمتلةةك وال  اإليةةرادات،

 .(  Marijan ,2013:4)  بضائع او خدمات مقابل حصص

 :  الحجم والمتوسطة الصغيرة المشروعات ومميزات خصائص  1.1

 علةى االقتصةاد بنةاء فةي مهةم دور  الحجةم والمتوسةطة الصةغيرة المشروعات  تلعب

 ( :4-3:   2006 ، مقابله و المحروق)  منها السباب وذلك  والدولي، المحلي مستوى

 يديرها من هو االقتصادية الوحدة مالك. 

http://www.ec.europa.eu:2012/
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 الصغيرة المشروعات النشاء الالزم لرأسمال المطلق الحجم انخفاض. 

 االولية المحلية الموارد على االعتماد. 

 والتوسع التطور على الذاتية قدرتها تدني. 

 الواحد الشخص قبل من اإلدارة بسبب الواض  اإلداري الهيكل إلى االفتقار. 

   هةذه فةي العمليةات هةذه كلفةة وارتفةاع والتوزيعية التسويقية العمليات صعوبات 

 .االقتصادية الوحدات

 :(2013:4، عمر و محمد)  هي المشروعات لهذه اخرى خصائص وجود نالحظ كما

 الةى بهةا يةؤدي ممةا ، االموال رؤوس وتجميع الخاص لالدخار جيد مصدرا تعد 

 .واالستثمار االدخار مستوى ترقية

 الظةةةروف مةةةع التكيةةةف علةةةى لقةةةدرتها نظةةةرا واالنتشةةةار المرونةةةه علةةةى القةةةدرة 

 .المختلفة

 العمليةةات يصةةعب ممةةا والتوزيةةع، التسةةويق تكةةاليف تحمةةل علةةى قةةدرتها عةةدم 

 .التسويقية

  الخصةةائص بعةةض تمتلةةك الحجةةم والمتوسةةطة الصةةغيرة  المشةةروعات فةةان وعليةةه

 اقتصةاد فةي التشةغيل فةي مسةاهمتها فةي االيجةابي دورهةا يتمثل حيث السلبية، و االيجابية

 فةي للعةاملين وظةائف خلةق  علةى وقةدرتها المحليةة، البيئةة في االنتاج من وحصتها معين

 تكوينهةةةا بسةةةهولة  الحجةةةم والمتوسةةةطة الصةةغيرة الشةةةركات تتميةةةز كمةةةا ، المحليةةةة البيئةةة

 مةةا عةةادة والةةذين راسةةمال، فةةي للمسةةاهمين القليةةل والعةةدد السةةوق لدراسةةة القليلةةة وحاجتهةةا

 .الداخليين المساهمين ضمن من يكونون

 :كاالتي فهي الشركات هذه مثل تجابه التي التحديات اهم عن اما

 :وبتصرف( 0-3: 9002 ، مقابله و المحروق) 

 فةي صةعوبات الةى يعرضةها مما المشروعات هذه تمتلكها التي الضمانات نقص 

 .الالزم التمويل على الحصول

 الشةةركات مةةع بالمقارنةةه الشةةركات هةةذه مثةةل تدفعةةه الةةذي الفائةةدة اسةةعار ارتفةةاع 

 .االرباح في انخفاض من ذلك على يترتب وما الكبيرة
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 عليةةه تحصةةل مةةا علةةى مقارنةةه العمةةل وتكةةاليف االوليةةة المةةواد اسةةعار ارتفةةاع 

 .المستلزمات هذه لمثل الكبيرة الشركات

 الصةةغيرة المشةةروعات تواجههةةا التةةي المشةةاكل أهةةم احةةد الضةةرائب نظةةام يعةةد 

 هةةذه الصةةحاب سةةؤاء جةةانبين مةةن المشةةكله هةةذه وتظهةةر ، الحجةةم والمتوسةةطة

 عةةن الكافيةه البيانةةات تةوفر لعةدم نظةةرا او الضةرائب ارتفةاع حيةةث مةن الوحةدات

 .اخرى جهة من الضرائب جهاز عمل يضيق مما الوحدات هذه

 التةةي المتغيةةرات مةةن مجموعةةة الحجةةم والمتوسةةطة الصةةغيرة الشةةركات تحةةيط  كمةةا

  :( IASB , 2009 : 17) وهي الكبيرة الشركات عن تميزها

 يطلبوها التي المعلومات ونوعية الشركات لتلك المالية القوائم مستخدمي نوعية. 

 المستخدمين هؤالء قبل من المالية القوائم استخدام  الية. 

 الوحدات لتلك المتوفر المحاسبي والعمق الخبرة. 

  بةنفس االلتةزام تكلفةة تخفةيض فةي الحجةم والمتوسةطة الصةغيرة الشركات قابلية 

 .الحجم والمتوسطة الصغيرة الشركات معايير

 المشروعات احجام مختلف بين المقارنه مجاالت يوض  9 جدول واالتي
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 المشروعات احجام مختلف بين المقارنه مجاالت (5رقم ) جدول

 الكبيرة المشروعات الحجم والمتوسطة الصغيرة المشروعات المقارنة مجال

 جمعية/ مجلس/مجموعة عادة فردية العليا اإلدارة

 التخطيط
 الخبرة يعتمد علمي، غير/االجل قصير

 والحدس
 علمي/  االجل طويل

 التنظيم
 محدود هيكل هناك او تنظيمي هيكل اليوجد

 للغاية

 ومحدد واضح هيكل يوجد

 المسؤوليات

 واتصال وتحفيز إشراف أنظمة شخصي اساس التوجيه

 مركزية وال مركزية انظمة انظمة بدون مركزية الرقابة

 عملية اساليب على يعتمد ضخم االجتهادات على يعتمد محدود االنتاج

 عادة بيعي/  النطاق محدود التسويق
 انظمة وجود/  النطاق متسع

 تسويقية

 ذاتي/  محدود التمويل
 ممتلك رأسمال/  ضخم

 ومقترض

 متقدمة محدودة التكنلوجيا

 عاملين انظمة فردية قرارات االفراد شؤون

 ( 2: 5114، مرتجى) 

 

 :الحجم والمتوسطة الصغيرة للشركات الدولية االبالغ معايير الى الحاجة مبررات 1.1

 قةةد الحجةةم والمتوسةةطة الصةةغيرة  بالمشةةروعات الخاصةةة للمعةةايير الحاجةةة أن

 المعةايير مجلةس أعضةاء  أحةد أعتةرض عنةدما الماضي القرن من التسعينيات منذ برزت

 الدوليةةة المحاسةةبة معةةايير تطبيةةق صةةعوبة علةةى الجنسةةية أردنةةي وكةةان الدوليةةة المحاسةةبية
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 امكانيةة حةول جدلية اثيرت هنا من النامية، للدول بالنسبة خاصة المعايير تلك تعقد بسبب

 المقتةرح المجلةس رفةض وقةد الثالةث، العةالم بلةدان حاجةة تناسب محاسبية معايير صياغة

 الحجةم والمتوسةطة الصةغيرة  المشةروعات تخةص بةل الناميةة الدول التخص الحاجة الن

(WWW.SNEE.ORG,2007:1 )،   المحاسةةبية المعةةايير مجلةةس جهةةود بةةدات ولقةةد 

 الصةةةغيرة  للمشةةةروعات مناسةةةبة محاسةةةبية معةةةايير صةةةياغة  فةةةي 2001 سةةةنه  الدوليةةةة

 ثةةم 2004 سةةنة بالموضةةوع خاصةةة  نقاشةةية ورقةةة اول ظهةةرت ولقةةد الحجةةم والمتوسةةطة

 فةي الجهةود هةذه واثمةرت   SMEsال يخةص معيةار مسةودة باصدار  2007 سنة تبعتها

 الحجةم والمتوسةطة الصةغيرة  للمشةروعات دوليةة محاسةبية معةايير باصدار 2009 تموز

(Pascu and  Vasiliu,2011:125) . 

 بهةذه خاصةة معةايير اصةدار الةى الدوليةة المحاسةبية المعةايير مجلةس سةعى ولقد

 هةةذه مثةل الصةدار اخةةرى منظمةات تةدفع قةةد االصةدار عةدم مخةةاطر الن وذلةك الشةركات

  SMES لةل الماليةة القةوائم مسةتخدمي بين اختالف وجود المجلس استنتج ولقد المعايير،

  للمشةروعات الماليةة القةوائم مسةتخدمي يركز فمثال العامة، المالية القوائم مستخدمي وبين

 وقةوة والسةيولة االجل قصيرة الفترة في النقدية التدفقات على الحجم والمتوسطة الصغيرة

 تحديةد المجلةس قرر فقد وعليه والفائدة، الماضية الفترة في االرباح واتجاه المالي المركز

 ودرجةة طبيعةة تحديةد طريةق عةن  IFRS FOR  SMES و  IFRS بةين االخةتالف

 . والمنفعة الكلفة وتحليل المستخدمين حاجة اساس على االختالف

 المعةةةايير لمجلةةةس  المديرالتنفيةةةذي   PAUL PACTER السةةةيد يشةةةير و

 أهميةةة إلةةى  2009 سةةنة الحجةةم والمتوسةةطة الصةةغيرة  للمشةةروعات  الدوليةةة المحاسةةبية

 فةي وقةدرتها األعمةال عةالم علةى السةيطرة فةي الحجم والمتوسطة الصغيرة  المشروعات

 ومتوسةطة صةغيرة  مشةروع مليةون  21 تسةجيل الةى يشةير حيةث األعمةال، بهةذه التحكم

 االمريكيةةة، المتحةةدة الواليةةات فةةي  مشةةروع مليةةون  20و األوربةةي االتحةةاد فةةي الحجةةم

 (   Pacter:2009,1)   تقريبا عامل  50 بحوالي عمال  المشروعات هذه وتشغل

 الحكوميةةة القواعةةد مةةن مجموعةةة الةةى الةةدول معظةةم فةةي الماليةةة القةةوائم وتخضةةع

 المقرضةين مةن كةل وهةم الطلةب عنةد لهةم تقةدم او االلكترونيةة المواقةع فةي للعامةة وتنشر

 العقةةد فةةي العالميةةة الجهةةود اتجهةةت ولقةةد ، وغيةةرهم االسةةهم وحملةةة والزبةةائن والمجهةةزين

 تحويةل خةالل من او مباشر بشكل  IFRS الدولية المالية االبالغ معايير لتطبيق الماضي

 االتجةاه هةذا ويةدعم ، IFRS الةى الةدول تلةك فةي عامةا قبةوال المقبولةة المحليةة التطبيقةات

 تتجةار التةي الشركات لحاجة أصال صممت  IFRSالن وذلك المالية باألسواق المتعاملين

 المجةاالت لزيةادة ذلةك أدى وقةد ، العامةة الرأسةمالية األسةواق تلةك فةي المالية أوراقها في

 لتطبيةق اإلرشةادات وحجةم اإلصةدارات تلةك تعقةد إلةى باإلضةافة  IFRS مةن تغطى التي

 انتقةل الةدول معظةم وفةي ،2009 سةنة ورقةة  2855 إلى وصلت أن إلى اإلصدارات تلك

http://www.snee.org,2007:1/
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 تلةةك تطبةةق التةةي  SMESالحجةةم والمتوسةةطة الصةةغيرة  المشةةروعات إلةةى التعقيةةد هةةذا

 وحاجةةةة المشةةةروعات هةةةذه علةةةى المعةةةايير تلةةةك تطبيةةةق اهميةةةة ظهةةةرت وهنةةةا المعةةةايير،

 ((Pacter:2009,1 .المعلومات تلك الى المشروعات هذه معلومات مستخدمي

 الةدول مةن  قسةم فةي   Jurisdictions القضةائية الحكوميةة السةلطات  وحاولت

 قبةل مةن مفهومةة تكةون لةن والتةي المحلية لالغراض المحورة تلك او  IFRS كل تطبيق

 . العالم حول راسمال مجهزين او الدوليين المقرضين

  صةةعوبة مةةن سةةتعاني الحجةةم والمتوسةةطة الصةةغيرة المشةةروعات فةةان هنةةا مةةن

 فةي  IASB جهود جاءت وهنا ، الدولي التمويل على الحصول في قدرتها لعدم  التمويل

 تمةةوز فةةي الحجةةم والمتوسةةطة الصةةغيرة للمشةةروعات الدوليةةة المحاسةةبية المعةةايير اصةةدار

 تةم حيةث صةفحة  230 فةي المعةايير هةذه اصةدرت حيث المتطلبات هذه لمواجهة  2009

 تةم كمةا ، والمصةاريف والةدخل والمطلوبةات بةالموجودات الخاصةة القيةاس مبةادئ تبسيط

 تخفةيض وتةم الحجم والمتوسطة الصغيرة الشركات لحاجة المناسبة غير المواضيع حذف

 واصةبحت ، سةنوات ثالثةة كةل المتطلبةات لهةذه المراجعةة سةتتم كمةا ، االفصاح متطلبات

 دوليةا للتطبيق متاحة  الحجم والمتوسطة الصغيرة بالمشروعات الخاصة االصدارات هذه

 اصةب  كمةا ، بالكامةل   العالمية المالي االبالغ معايير التطبق الدولة تلك كانت وان حتى

 مباشرة المعايير هذه بتطبيق المشموله  المشروعات هي من تحديد الدول تلك على الزما

 ( Pacter,2009:1 ) 

 دائةرة فةي والصةادرات الخارجية التجارة دعم ادارة مدير العفيفي اديب اكد ولقد

 الحجةم والمتوسطة الصغيرة المشروعات من%  80 ،ان ظبي أبو في االقتصادية التنمية

 التزامهةةا عةةدم بسةةبب مصةةرفية قةةروض علةةى الحصةةول تسةةتطيع ال االمةةارات دولةةة فةةي

 تطبيةةق أن الةةى ايضةةا أشةةار كمةةا  الدوليةةة، المعةةايير مةةع المتوافقةةة المحاسةةبية بالمعةةايير

 تعزيةةةز علةةةى سةةةيعمل الحجةةةم والمتوسةةةطة الصةةةغيرة بالمشةةةروعات الخاصةةةة المعةةةايير

 المصةدر التةزام مدى مالحظة على كثيرا تركز عالمية ومؤسسات شركات مع الشراكات

 ( .2: 9023، البستيجي)  المعايير  هذه بأستخدام الشريك أو

 االصةةةدارات هةةةذه طبقةةةت التةةةي الةةةدول اول مةةةن افريقيةةةا جنةةةوب دولةةةة وتعتبةةةر

 فةان برطانيةا فةي امةا(   Saica, 2009: 1.)  المجةال هةذا فةي الرائةدة الدولةة واصةبحت

 فقةةد  IFRS نحةو التحةةول سةةتراتيجية مةةن وكجةزء البرطةةاني المحاسةةبية المعةةايير مجلةس

 المتحةدة المملكة في عاما قبوال المقبولة المحاسبية المبادئ استبدال ضرورة المجلس وجد

 يةةتم حيةةث  1-1-2012 الماليةةة السةةنة مةةن اعتبةةارا وذلةةك  IFRS FOR SME s ب

 IFRS SME لمتطلبةات وفقةا لتكون التاريخ ذلك من اعتبارا االفتتاحية الميزانية تحويل
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 ,Baker)  31-12-2013 فةةي لةةذلك وفقةةا الماليةةة القةةوائم مةةن مجموعةةة اول ولتقةةدم  

2010:2   . ) 

 المالية المحاسبية المعايير مجلس من كل انتقد فقد االمريكية المتحدة الواليات في اما

 وذلك القانونيين للمحاسبين االمريكي والمعهد المالية االوراق هيئة و FASB  االمريكي

 مرهقةا المعةايير زيةادة عبةئ كان ولقد االعمال، مجتمع على المعايير من الكثير لعرضهم

  الكافيةةة االقتصةةادية  المةةوارد تمتلةةك ال التةةي الحجةةم والمتوسةةطة الصةةغيرة للمشةةروعات

 يةدعون الةذين اولئةك أن ، السةابقة الهيئةات مةن الصادرة  البيانات لجميع والتطبيق للبحث

  ) Shroeder,2005:14:)  الى يستندون المعايير عبئ بزيادة

 لحاجةات مالئمةة عامةا قبةوال المقبولةة المحاسةبية المبةادئ متطلبةات جميةع ليست 

 .الحجم والمتوسطة الصغيرة المشاريع في المالي االبالغ تقارير

 فانهةا ، مالئمةة  عامةا قبةوال المقبولةة المحاسةبية المبةادئ متطلبات كانت لو حتى 

 .المنفعة – الكلفة قيد بأستمرار ستنتهك

 الحجةم والمتوسةطة الصةغيرة للمشةاريع المحاسةبية المعةايير وضةع عمليةة منتقدي أن

 لحاجةةة اساسةةي بشةةكل وضةةعت عامةةا قبةةوال المقبولةةة المحاسةةبية المبةةادئ بةةأن يؤكةةدون

 تحصةل ال الحجةم والمتوسةطة الصةغيرة المشةاريع مةن العديةد وان ، فقةط المالية االسواق

 محاسةبية لمبةادئ الحاجةة حةول يةدور جةدل هنةاك لةذلك االسةواق، هةذه مةن رأسةمال على

 الصةةغيرة المشةةروعات فةةأن وعليةةه  ، الحجةةم والمتوسةةطة الصةةغيرة بالمشةةاريع خاصةةة

 عامةةا قبةةوال المقبولةةة المحاسةةبية المبةةادئ نتيجةةة التاليةةة االعبةةاء تتحمةةل الحجةةم والمتوسةةطة

 : وهي الكبرى بالشركات الخاصة

 البلةةد فةةي المعتمةةدة المحاسةةبية والمعةةايير المحاسةةبية باالنظمةةة االلتةةزام عةةدم أن  

 .سلبي او متحفض تقرير اصدار الى الحسابات مراقب سيدفع

 يةؤدي ربمةا عامةا قبةوال المقبولةة المحاسةبية المبةادئ بمتطلبةات االلتزام تكلفه أن 

 معلومةةات انتةةاج علةةى قةةدرتها عةةدم الةةى الحجةةم والمتوسةةطة الصةةغيرة بالمشةةاريع

 .اخرى مالئمة

 الحجةم والمتوسةطة الصةغيرة المشةاريع تدقق التي القانونية المحاسبة شركات ان 

 الشةركات تةدقيق عند بموجبها تعمل التي  المتطلبات لنفس مواكبه تبقى ان يجب

 فةي المسةتخدمين المتخصصةين نفةس تةوفير تسةتطيع لن ولكنها ، الكبرى الدولية

 .الكبرى الشركات



 الصغيرة المشروعات لصالح الدولية المحاسبية المعايير تكييف
 محليا   تطبيقها إمكانية ومدى الحجم والمتوسطة

               يحيى حميد عباس د. م.أ
 الحليم عبد قصي صفوان.د.م

 5102/  63العدد  

 

 ISSN (1681-6870)                                 06                            كلية الرافدين الجامـعة للعلوممجلة  
 

 القةوائم اهداف بان يؤمن الدولي المحاسبية المعايير مجلس فأن ذلك من الرغم وعلى

 الصةةةغيرة للشةةةركات مناسةةةبة  framework المفةةةاهيمي أطةةةاره فةةةي المحةةةددة الماليةةةة

  ونةرى ،  IFRS ال كامةل تطبةق التةي للوحدات بالنسبة الحال هو كما الحجم والمتوسطة

 التغيةرات ، ،االداء المةالي الوضةع عةن الماليةة المعلومةات تةوفير هةو المحاسبة هدف بان

 تسةاعد التةي المعلومةات لهةذه المسةتخدمين مةن واسةعة شةريحة تهةم والتي المالي بالمركز

 جةةاءت عليةةه ، الوحةةدات تلةةك حجةةم عةةن النظةةر وبغةةض االقتصةةادية القةةرارات اتخةةاذ فةةي

 االحتياجةةةات تلةةةك تلبةةةي والتةةةي الماليةةةة القةةةؤائم  اعةةةداد الغةةةراض المحاسةةةبية المعةةةايير

 تطبيةةق ضةةرورة متخصصةةون يةةرى حيةةث الوحةةدات، ولكةةل واسةةع بمةةدى للمسةةتخدمين

IFRS  اسةتنادا المطبقةة المعةايير بةين للتمييةز الحاجةة دون هةي كما الوحدات جميع على 

 الصةةغيرة الشةةركات حاجةةة مةةدى حةةول الجةةدل حسةةم وبهةةدف  الشةةركات، تلةةك حجةةم الةةى

 االراء من مجموعة واستطالع اللقاءات من مجموعة عقد تم  خاصة لمعايير والمتوسطة

 (  Marijn p. van , 2010: P 39-46: )  االتي وتبين المجال هذا في للمتخصصين

 والمتوسةطة الصةغيرة للشةركات الدوليةة المةالي االبةالغ معةايير كةون مؤيدي أن 

 حةين في ،% 29 نسبة بلغ اوربا من واسعة مناطق في لالستخدام مناسبة الحجم

 االجابةة يحةدد لةم و مناسةبة غير انها ارائهم استطالع تم الذين من%  21 اعتبر

 .االخرين%  20

 90 بنسةبة الصةغيرة الشةركات بةين فسةتتوزع المعةايير هةذه تطبيةق فائدة عن اما 

 22 %  بنسةةبة الكبيةةرة والشةةركات%  23 بنسةةبة المتوسةةطة والشةةركات% 

 .المعايير هذه فائدة عدم%  9 يرى حين في% 23 بنسبة اخرى وجهات

 سةيزيد الحجةم والصةغيرة المتوسةطة بالشةركات خاصةة دوليةة معةايير تطبيق ان 

 وسةةةيخدم  international comparability الدوليةةةة المقارنةةةه قابليةةةة مةةةن

 هةذه مثةل وجةود اخةرون يؤيةد لةم حةين في ،% 03 بنسبة عامة بصفة الشركات

 الفائةةدة عةةدم او الفائةةدة تحديةةد%  21 البةةاقي يسةةتطع ولةةم ،%  92 بنسةةبة الفائةةدة

 .المتوقعة

 لةةةل وفقةةةا لمعةةةدة المعلومةةةات مسةةةتخدمي امةةةا IFRS ب الخاصةةةة SMEs مثةةةل 

 المعلومةةات مةةن اكثةةر لهةةم مفيةةدة المعلومةةات هةةذه بةةان يعتقةةدون فةةانهم المصةةارف

 فةةانهم االخةةرين%  20 امةةا ،% 21 بنسةةبة المحليةةة GAAP لةةل وفقةةا المعةةدة

 المعلومةات مةن افضل المحلية  GAAP لل وفقا المعدة المعلومات بان يعتقدون

 .افضل ايهما المتبقي يحدد ولم ،SMEs ب الخاصة  IFRS لل وفقا المعدة
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 المعةدة للمعلومةات المعلومةات لمسةتخدمي  بالنسةبة الفائةدة زيةادة%  22 ايد كما 

 ،% 21 الفائةدة هةذه مثةل وجةود يؤيةد ولةم ،SMEs ب الخاصةة IFRS لل وفقا

 حةول تةام اتفةاق وجةود عةدم نالحةظ هنةا مةن منهم،%  0 نسبة االجابة يحدد ولم

 فةةي اال الحجةةم والمتوسةةطة الصةةغيرة بالشةةركات الخاصةةة المعةةايير تطبيةةق فائةةدة

 االجنبةي االسةتثمار زيةادة فةي ستستاهم التي الدولية المقارنات عامل دخول حالة

 .عنه المحلية البيئة تبحث والذي المباشر

 : الحجم والمتوسطة الصغيرة للشركات  عالمية محاسبية معايير اصدار أهمية 1.1

 الخاصةة والمعةايير عامةة بصةفة الدوليةة المحاسبية المعايير تطبيق الهمية المتتبع أن

 زيةةادة فةةي ستسةةاهم المعةةايير هةةذه بةةأن يالحةةظ الحجةةم والمتوسةةطة الصةةغيرة بالمشةةروعات

 وتحسةةين ،  corporate transparency الشةةفافية حوكمةةة خةةالل مةةن المحاسةةبة جةةودة

 األسةةواق وظةةائف علةةى مؤشةةرين العةةامالن هةةذان ويعتبةةر ، comparability المقارنةةه

 كلفةة ، الماليةة األسةواق بسةيولة تةرتبط عوامةل إلةى المؤشرات هذه تحليل يتم وهنا المالية

 بالتةةةأثير السةةةيولة توصةةةف حيةةةث ، firm value االقتصةةةادية الوحةةةدة قيمةةةة ، راسةةةمال

 سةوق فةي بهةا المتةاجرة يةتم التةي للوحةدة السةعرية االسةتجابة مةع يتةزامن والذي السعري

 زيةادة الحةظ مةن هنةاك أن إال األسةواق فةي السةيولة قياس صعوبة من الرغم وعلى فعالة

 بالنسةبة امةا ، تطبقهةا ال التةي الوحدات مع بالمقارنة  IFRS تطبق التي للوحدات السيولة

 تحملهةةم نتيجةةة االسةةهم لحملةةة دفعةةه الواجةةب العائةةد مةةن األدنةةى الحةةد فهةةي الملكيةةة لتكلفةةة

 تكلفةةةة تخفةةةيض فةةةي ستسةةةاهم العاليةةةة الجةةةودة ذات المعةةةايير فةةةأن وبالتةةةالي ، المخةةةاطرة

 العائةةد عةةن المتوقعةةة المخةةاطر تخفةةيض فةةي تسةةاهم النهةةا وذلةةك التمويةةل علةةى الحصةةول

 لفتةةرة ولةةو IFRS تطبيةةق مةةع فسةةتزداد االقتصةةادية الوحةةدة لقيمةةة بالنسةةبة امةةا المسةةتقبلي،

 تطبيةق اهمية اخرى دراسات الحظت كما االعتيادية القيمة لمستوى تعود ثم معينه زمنية

-Marijn,2010:32) االسةةهم وحملةة والحكومةةة المصةارف مسةةتوى علةى المعةةايير هةذه

 بةين المقارنةة علةى ستسةاعد مسةتقر بشةكل المطبقةة العالمية االبالغ معايير ان كما ،( 36

 المسةتثمرين تصةيب أن الممكةن من المحاسبية االختالفات فان هنا من المالية، المعلومات

 فةةةأن وعليةةةه ، والتمييةةةز النظةةةر صةةةعوبة او Obscure بةةةالعمى واالخةةةرين والمقرضةةةين

  والتسةةعير التوزيةةع كفةةاءة  مةةن ستحسةةن  النوعيةة عاليةةة  العالميةةة  الماليةةة االبةةالغ معةايير

 بةل راسةمال مجهةزين على فقط تعود لن الفائدة وهذه ،  Pricing of Capital لراسمأل

 المقارنةةه تكلفةةة سةةتخفض انهةةا حيةةث راسةةمال عةةن seek تبحةةث التةةي الوحةةدات سةةتخدم

 ستحسةن العالميةة المعةايير ان كمةا ، راسةمال بتكلفةة تةرتبط التةي المخاطرة تكلفة وتحذف

 IASB. )  والتعلةيم التةدريب مهةام مةن وتسةهل  Audit Quality التةدقيق نوعيةة مةن

IFRS FOR SMEs , 2009 : 16  )، االبةالغ معةايير تطبيةق فوائةد تقتصةر ال كمةا 

 كةذلك ،بةل  فقةط الماليةة االسةواق فةي اسهمها تتداول  التي الوحدات على  العالمية المالي
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 موحةةدة معةةايير أسةةتعمال مةةن تنتفةةع أن الحجةةم والصةةغيرة المتوسةةطة  للمشةةروعات يمكةةن

 IASB IFRS FOR: )  االتةةي خةةالل مةةن  المشةةروعات هةةذه مسةةتوى علةةى عالميةةا

SMEs , same place : 16 ) 

 مةةن التمويةةل علةةى تعتمةةد الحجةةم والمتوسةةطة الصةةغيرة  المشةةروعات معظةةم أن 

 الماليةة القةوائم علةى المصةارف هةذه تعتمةد حيةث ، الجنسةية المتعةددة المصارف

 .الفائدة سعر معدل وتحديد الشروط وضع وفي  االقراض قرار اتخاذ في

 اخرى دولة في للمشتري المالية المكانه لتقييم المجهزون يسعى. 

 خةارجيين مسةثمرين تمتلك الحجم والمتوسطة الصغيرة الشركات من العديد لدى 

 .بالوحدة الخاصة االدارة تفعل كما بيوم يوما بالمعلومات اليهتمون

 تسةةم  العامةةة االغةةراض ذات الماليةةة للقةةوائم  العالميةةة المحاسةةبية المعةةايير ان 

 غيةر المسةتثمر يكةون عنةدما جةدا مهمةة وهةي ، الوحةدات بةين المقارنةة  باجراء

 .محلي

 مةةن العديةةد تمتلةةك SMEs  القةةوائم وتسةةتخدم العةةالم حةةول خةةارجيين مجهةةزين 

 عالقةات اقامةة علةى وقةدرتهم الماليةة مكانتهم على التعرف في للمجهزين المالية

 .المدى  طويلة  اقتصادية

 التنميةة دائةرة فةي والصةادرات الخارجيةة التجةارة دعم الدارة المدير العفيفي أكد كما

 السةةنوات فةةي متزايةةد اهتمةةام هنةةاك بةةأن( 9:   9029 البسةةتيجي،) ظبةةي بةةأبو االقتصةةادية

 شةركات مسةار علةى بظاللها ألقت والتي ، العالمية المالية االزمة تداعيات نتيجة االخيرة

 حسةاباتها عةرض فةي عالميةة محاسةبية بمعايير التزامها وعدم الشفافية نقص بسبب رائدة

 وضةع الةى والمةالي المحاسةبي بالعمةل المهتمة الدولية الهيئات دفع مما ، المالية وتدفقاتها

 الشةةةركات ومسةةةاعدة المعوقةةةات هةةةذه تةةةذليل اجةةةل مةةةن الدوليةةةة الماليةةةة للتقةةةارير معةةةايير

 وطةرق معةايير واتباع العرض عملية تحسين على الحجم والمتوسطة الصغيرة خصوصا

 .حساباتها في عالمية

 فةةي المحاسةبية المعةةايير اهميةة علةى القةةانونيين للمحاسةبين العربةي المجمةةع  أكةد وقةد

 الوحةدات هةذه اهميةة  على التأكيد عن فضال ، الحجم والمتوسطة الصغيرة الوحدات دعم

 التةزام وأن النسةبة، بةنفس المحلةي بالناتج والمساهمة العاملة االيدي من% 10 تشغيل في

 الحصةول امكانيةة عليهةا يسةهل للمحاسبة الدولية بالمعايير والمتوسطة الصغيرة الشركات

 سةعر تحديةد في جدا مؤثر العامل هذا أن أوض  وقد المصارف، من الالزم التمويل على

 ، المقترضةةة للشةةركات المصةةارف عليهةةا توافةةق التةةي والتسةةهيالت القةةروض علةةى الفائةةدة
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 خفةض خةالل مةن التكلفةة خفةض فةي يسةهم للمحاسةبة الدوليةة بالمعةايير االلتزام بأن وبين

 النمةو لتحقيةق مناسةب منةا  وتةوفير أرباحهةا زيةادة مةن الشركات وتمكين ، الفائدة أسعار

 ( 3:   9029 البستيجي،) والتطور

 التقليةدي المصةدر تشةكل الحجةم والمتوسةطة الصةغيرة المشةاريع فان اخرى جهة من

 واكثةر الخاص االستخدام مجموع  من%   00  من اكثر وتوفر ، الوطني االقتصاد لنمو

 أن بةةةةه المسةةةةلم ومةةةةن ، والخةةةةدمات للسةةةةلع االجمةةةةالي القةةةةومي النةةةةاتج مةةةةن%  30 مةةةةن

 باحتياجاتهةةا تزودهةةا التةةي الصةةغيرة المشةةروعات بةةدون تزدهةةر ال الكبيةةرة المشةةروعات

 ففةي الحجةم والمتوسةطة الصةغيرة المشروعات اهمية تزداد هنا من ،و منتجاتها وتشتري

 حةوالي المشةاريع تلةك فيها تشكل والتي االمريكية المتحدة الواليات ومنها الدول من كثير

 االجمةالي القةومي النةاتج مةن%  33 خلةق فةي وتسةاهم فيها المشاريع اجمالي من%  22

 كنةةدا ،وفةةي فيهةةا المتاحةةة العمةةل فةةرص اجمةةالي مةةن%  01 خلةةق فةةي وتسةةاهم االمريكةةي

%  11 اندنوسةةيا وفةةي%  00 اليابةةان وفةةي العمةةل فةةرص مةةن%  33 تةةوفير فةةي تسةةاهم

 (.  2 :9023، الناصر عبد)

 

 ومددى الحجم والمتوسطة الصغيرة  للمشروعات الدولية المحاسبية المعايير : الثاني  المبحث

 :  الموحد المحاسبي النظام مع انسجامها

 والمعايير العراقية المحاسبية  القواعد و المعايير بين مقارنه تحليلية دراسة   1.1
 الشاملة العالمية المحاسبية والمعايير الحجم والمتوسطة الصغيرة للشركات المحاسبية
 :المالي لإلبالغ

 المعةايير مجلةس مةن الصةادرة العراقيةة المحاسةبية والقواعد المعايير على المطلع أن

  مةدة فةي صةدرت المعةايير هةذه ان يعلةم اآلن لغايةة العراقي والرقابية المحاسبية والقواعد

 جةاءت  أنهةا ،كما الحجم والصغيرة والمتوسطة الكبيرة الشركات بين تميز لم وهي سابقة

 هةةذا فةةي  البةةاحثين مةةن الكثيةةر رأي حسةةب الدوليةةة المحاسةةبية بالمعةةايير متةةأثرة بأغلبهةةا

 لتحةةاول الدراسةةة هةةذه جةةاءت وعليةةه ،( 223: 2223، صةةفوان طةةه آل) ومةةنهم المجةةال

 والقواعةةد اإلجةةراءات لتطةةوير مالئمتهةةا ومةةدى المجةةال هةةذا فةةي الدوليةةة  المعةةايير تحليةةل

 البيئةةة فةةي الدوليةةة المحاسةةبية المعةةايير تطبيةةق أمكانيةةة يةةرى مةةن مةةع نتفةةق ونحةةن المحليةةة

 المعةةايير بةةين المقارنةةة علةةى التحليةةل هةةذا فةةي وسةةنعتمد ، فقراتهةةا مةةن الكثيةةر فةةي المحليةةة

رقةم  التةالي والجةدول .لةذلك وفقةا المحلية التطبيقات و المعايير على والحكم محاور بشكل

 .الشركة حجم حسب و والمحلية الدولية المتطلبات بين المقارن التحليل  يبين (3)
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 الشركة. حجم حسب و والمحلية الدولية المتطلبات بين المقارن التحليل (6رقم ) جدول

 المحور

المعايير المحاسبية 

الدولية للمشروعات 

 الصغيرة والمتوسطة

المعايير المحاسبية 

الدولية الشاملة 

 للمشروعات الكبرى

المعايير والتطبيقات 

 المحلية ) ن.م.م (

 المجال

الوحدات المشمولة هي 

التي تصدر قوائم مالية 

للمستخدمين الخارجيين 

وليس لديها مسائلة 

 عامة.

التي تطبق من الوحدات 

لديها مسائلة عامة 

وموجهة لعدد كبير من 

المستخدمين ويتم تداول 

ادوات الملكية لها 

 باالسواق العامة

تطبق على الوحدات 

الهادفة للربح والممولة 

 ذاتيا.

 

 

 االهداف

توفير المعلومات عن 

الوضع المالي  واالداء 

والتدفقات النقدية 

 بالوحدة .

توفير معلومات مفيدة 

قرارات الغراض 

االستثمار واالئتمان 

وانسيابية النقد والموارد 

 وااللتزامات.

توفير البيانات الالزمة 

للتخطيط 

والتنفيذوالرقابة على 

 مستوى الوحدة

االقتصادية وعلى 

 .المستوى القومي

 التعاريف:

 الموجودات -

وهي الموارد المسيطر 

عليها من قبل الوحدات 

كنتيجة عن احداث 

ل  ان محتم سابقة والتي

 .تولد منافع اقتصادية

 نفس المفهوم السابق

لم يحدد مفهوم خاص 

بالموجودات في ن.م.م. 

وانما تم التطرق مباشرة 

الى انواع الموجودات ، 

وقد يفهم هذا التعريف 

 ضمنا.

 االلتزامات -

هي تضحيات حالية 

للوحدة االقتصادية 

ظهرت نتيجة احداث 

ماضية، وسيتم 

تسويتها مستقبال 

سينتج عنها والتي 

 تدفقات خارجة.

 نفس المفهوم السابق

لم يحدد مفهوم خاص 

بالمطلوبات في ن . م 

. م . وانما تم التطرق 

مباشرة الى انواع 

 المطلوبات
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االعتراف  -

بعناصر 

القوائم 

 المالية

يتم االعتراف بالعنصر 

في كشف المركز المالي 

وكشف الدخل في حالة 

توفر العناصر التالية 

العتراف وهي الالزمة ل

وجود منافع اقتصادية 

محتملة  للتدفق من او 

الى الوحدة االقتصادية 

والناتجة من العنصر، 

وان يكون للعنصر كلفة 

او قيمة يمكن قياسها 

بصورة موثوقه  ،وهنا قد 

تتاخر عملية توفير هذه 

الشروط بعض الوقت لذا 

يتم االعتراف بالعنصر 

حسب نصوص المعايير 

لشروط وعند توفر هذه ا

او يتم االفصاح عنها 

 .مالحظاتبشكل 

نفس متطلبات االعتراف 

 مع التركيز على المادية.

حدد ن .م . م. مفهوم 

البيانات المالية بانها 

البيانات المحاسبية التي 

تنشأ نتيجة التعامل 

والمبادلة مع اطراف 

خارجية ويترتب عليها 

 القياس بوحدات نقدية.

قواعد  -

 القياس

المحاسبة  عادة ما تتم

بالكلفة التاريخية ، مع 

ذلك هناك استثناءات 

يمكن تقييمها بالقيمة 

العادلة كاالدوات المالية 

واالستثمار في الوحدات 

المرتبطة والشركات 

المشتركة واالستثمارات 

العقارية والموجودات 

 الزراعية.

تتضمن قواعد القياس 

التكلفة التاريخية والكلفة 

لة الجارية والقيمة القاب

للتحقق والقيمة الحالية ، 

مع مراعاة االستناد الى 

التكلفة التاريخية ،ومع 

ذلك يتم التقييم بالقيمة 

العادلة لعناصر محددة 

كاالستثمار بالعقارات 

والموجودات البايولوجية 

 واالدوات المالية المحددة

يتم تبني التكلفة 

التاريخية كمبدأ مع 

مالحظة امكانية 

التعديل بالقيمة 

لتقديرية في حالة عدم ا

وجود التكلفة التاريخية 

بحاالت خاصة .) 

ديوان الرقابه المالية : 

9022 ،32) 
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 االفتراضات -

يتم تحضير القوائم 

المالية وفقا الساس 

االستحقاق وعلى 

اساس فرضية 

االستمرارية للعمل 

 بالمستقبل )سنه (

 نفس االفتراضات

 الشخصية المعنوية -

 االستمرارية -

 ثبات قيمة العملة -

 الدورية -

وهي ذات 

 االفتراضات.

 الخصائص النوعية -

ان الخصائص 

االساسية التي تجعل 

القوائم المالية مفيدة 

للمستخدمين هي 

القابلية على الفهم 

والمالئمة والمادية 

والقابلية على التحقق 

وتغليب الجوهر على 

الشكل والدقة 

والتكامل والقابلية 

على المقارنة 

والوقتية والموازنة 

، بين المنفعة والتكلفة

مع التركيز على 

 .المادية

هناك اربع خصائص 

هي القابلية على الفهم 

والمالئمة وامكانية 

التحقق من المعلومات 

والقابلية على  

المقارنه  وتتفرع هذه 

الخصائص الرئيسية 

الى المادية كجزء من 

المالئمة وتغليب 

الجوهر على الشكل 

التكامل والدقة و

كخصائص ثانوية 

للقابلية على التحقق 

أما الوقتية والموازنة 

بين الكلفة والمنفعة 

فهي محددات على 

المالئمة والقابلية على 

 التحقق من المعلومة .

لم تحدد خصائص 

المعلومات المنتجة 

وفقا للنظام المحاسبي 

الموحد ويمكن اعتماد 

الخصائص المذكورة 

وفقا للمعايير 

الدولية  المحاسبية

 الشاملة .
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 العرض العادل -

ان القوائم المالية 

يجب ان تكون عادلة 

وصادقة وتبين 

الوضع المالي العادل 

الداء الوحدة 

والتغيرات بالمركز 

المالي ويمكن 

الوصول الى ذلك من 

خالل تطبيق المعايير 

المحاسبية المناسبة 

للشركات الصغيرة 

والمتوسطة الحجم 

والمبادئ الخاصة 

بخصائص 

المعلومات 

والمذكورة اعاله ، 

ويمكن للشركة 

الخروج من تطبيق 

هذه المعايير اذا 

استنتجت االدارة بان 

تطبيق هذه المعايير 

سيبعد القوائم المالية 

 عن تحقيق اهدافها.

تطابق مع مفهوم 

العرض العادل 

 IFRSبالتطبيق على 

 SME. 

وفقا للنظام 

المحاسبي الموحد 

تم ادراج هذا 

فهوم ضمن الم

مفهوم االفصاح 

الكافي  ويتم ذلك 

من خالل التاشير 

على القوائم المالية 

او باضافة كشوفات 

ملحقة او ضمن 

تقرير االدارة وذلك 

وفقا 

للقواعدالمحاسبية 

 العراقية .

المقابلة  -

Offsetting  or 

matching 

اليسمح بمقابلة 

الموجودات 

والمطلوبات والدخل 

والمصروفات ماعدا 

تسمح بها  التي

 المعايير.

نفس المتطلبات 

بالنسبة للشركات 

 الصغيرة والمتوسطة

نفس االسس 

  ifrs المعتمده في

كماأعتمد ن.م.م. 

على الحسابات 

المتقابلة ضمن 

حسابات الميزانية 

وذلك الظهار 

المركز المالي 

ومسؤوليات 

والتزامات الوحدة 
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بصورة واضحة 

تطبيقا لمبدأ االلتزام 

ات وتأمينا لمؤسس

الرقابة والضبط 

الداخلي وتوفير 

المعلومات المطلوبة 

. 

القوائم المالية  -

financial 

statements  

 االذعان

ان االذعان اليتحقق 

اال عند تطبيق كامل 

 المعايير

 ifrsكما هو عليه في 

sme  ias 1.16 

ان النظام المحاسبي 

الموحد يجب 

االلتزام به كما هو 

او استحصال موافقة 

على  الديوان

 الخروج عنه .

االستمرارية  -

coning concern 

يتم اعداد القوائم 

المالية على اساس 

االستحقاق وتحت 

ة ان الوحدة فرضي

ستستمر بالمستقبل  

 12بما اليقل عن )

شهرمن تاريخ انتهاء 

 القوائم المالية(

Ifrs for smes 

3.4 * 

-iasنفس المتطلبات 

1.25-1.26 

تعتمد فرضية 

ويشير االستمرارية 

الى عدم النية في 

التصفية والحد من 

االعمال مع وجود 

بعض االستثناءات 

لالستمرارية عند 

ارتباط الوحدة 

االقتصادية باهداف 

 محددة .

االنحراف عن  -

المعايير 

departure 

from the 

standard 

تبتعد االدارة عن 

تنفيذ المعايير اذا 

وجدت بان االلتزام 

بها يتعارض مع 

ائم المالية اهداف القو

. 

 iasنفس المتطلبات 

1.-20 

ال توجد مثل هذه 

االشارة من قبل  

ديوان الرقابة المالية 

. 
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المعلومات المقارنة  -

comparative 

information 

تقوم االدارة 

باالفصاح عن 

المعلومات بشكل 

مقارن مع الفترة 

الماضية لجميع 

المبالغ الظاهرة بتلك 

القوائم للسنة 

والظاهرة الماضية 

كذلك في المالحظات 

االفي بعض الحاالت 

التي تسمح بها 

المعايير بعدم 

المقارنة كما في ) 

تسوية الممتلكات 

والمصانع والمعدات 

 ، وغيرها (.

نفس المتطلبات كما 

 ias 1.38في 

يتم االفصاح عن 

المعلومات المقارنة 

في القوائم المالية 

مع عدم اعطاء 

اسثناءات ، او 

لى المبالغ االشارة ا

الظاهرة خارج 

 القوائم المالية .

 

اجزاء القوائم -

المالية 

component 

of financial 

statements 

هناك عدد من القوائم 

المالية هي : قائمة 

المركز المالي ، 

قائمة الدخل الشامل ، 

قائمة التغير في 

حقوق الملكية ، قائمة 

التدفق النقدي ، 

مالحظات حول 

سبية السياسات المحا

المستخدمة 

والمعلومات 

االستثنائية األخرى ، 

وفي ظروف محددة 

يمكن جمع قائمة 

الدخل وقائمة توزيع 

 االرباح .

نفس المتطلبات مع 

امكانية اختالف 

 ias 1.10العناوين 

هناك تحديد لعدد 

كشف ضمن   26

النظام ولم تتم 

االشارة الى اي 

عمليات دمج ، 

وهناك قوائم اساسية 

اساسية واخرى غير 

. 
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قائمة المركز المالي  -

 ) العامة (

ال يوجد نموذج محدد 

نى من بل هناك حد اد

المتطلبات الواجب 

: عرضها هي

الموجودات وتظم 

، النقد ومكافئ النقد

، المدينون

الموجودات المالية، 

المخزون، الممتلكات 

مصانع وال

والمعدات، 

االستثمارات 

، الموجودات العقارية

، غير الملموسة

الموجودات 

البايولوجية، 

االستثمارات 

، الضرائب المرتبطة

، المؤجلة والجارية

اما المطلوبات فتظم 

، : الدائنون

المطلوبات المالية، 

، الضرائب الجارية

، الضرائب المؤجلة

، حقوق االحتياطيات

، االسهم غير الملكية

 المسيطر عليها

هناك عدد من 

العناصر االخرى 

باالضافة للموجود 

كز المالي هي: بالمر

اجمالي الموجودات 

والتي تصنف 

كموجودات محتفظ 

يع والتي توضع بها للب

ضمن مجموعة 

، وكذلك الحال الخردة

بالنسبة للمطلوبات 

المتضمنة في 

مجموعة الخردة 

والتي تصنف 

كمطلوبات محتفظ بها 

الغراض البيع، كما 

يتم االفصاح عن 

االستثمارات 

باستعمال طريقة 

 iasالملكية حسب 

1.54 

حدد ن .م.م 

الميزانية العامة 

بالنموذج االول 

مستخدما مسميات 

مختلفة ولم يشير 

الى بعض الحاالت 

التي تتطلب 

االفصاح وفقا 

 للمتطلبات الدولية .
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قائمة الدخل  -

الشامل 

comprehensi

ve income 

يطلب من الوحدة ان 

تعرض قائمة بالدخل 

الشامل اما بقائمة واحدة 

بقائمتين منفصلتين ، او 

وال يوجد نموذج موحد 

لقائمة الدخل الشامل ، 

ويتاح لالدارة اختيار 

الطريقة الخاصة بعرض 

المصاريف اما على 

اساس الوظائف او حسب 

الطبيعة ، مع ضرورة 

االفصاح عن المصاريف 

على اساس الطبيعة في 

حالة اختيار االفصاح عن 

المصاريف على اساس 

 الوظيفة .

نفس المتطلبات كما 

 ias 1.81-1.83في 

لم تعتمد قائمة 

الدخل الشامل لحد 

االن ، بل يتم 

العرض وفقا 

لقائمة العمليات 

 الجارية.

قائمة التغير  -

بحقوق الملكية 

statement of 

changes in 

equity 

وهي تظهر التسوية في 

الحقوق بين اول واخر 

الفترة ، واالتي العناصر 

القائمة المعروضة في هذه 

: اجمالي الدخل الشامل 

للفترة موزع بين المالكين 

وحملت االسهم غير 

المسيطر عليها ، يتم 

توضيح االثر على كل 

جزء من حقوق الملكية 

وبيان التغير في 

السياسات المحاسبية عليها 

وتعديل األخطاء 

الجوهرية للفترات 

 السابقة.

نفس المتطلبات ، مع 

تحديد المبلغ الموزع 

المالكين الخاص بين 

بالفترة وحصة كل 

سهم وذلك اما في 

قائمة التغير بالحقوق 

او في المالحظات، 

ias 1.107 

لم يتم تحديد قائمة 

ضمن هذا 

 العنوان.
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قائمة التدفق النقدي  -

cash flows 

statement 

وهي تمثل قائمة 

تعرض توليد النقد 

واستخدامه وتصنيفه 

، الى ) تشغيلي

، تمويلي ( استثماري

وخالل فترة محددة 

من الزمن 

7.1,7.3,7.4-7.6 

 iasنفس المتطلبات 

7.10-7.17 

تم تحديد الكشف 

لبيان  7رقم 

التدفقات النقدية 

بالوحدة االقتصادية 

وضمن نفس االطار 

 للتصنيف .

     (Price Waterhouse coopers,2009: 22-70  )المحلي المحور بأضافه وبتصرف. 

 المسةةتوى علةةى المفةةاهيمي اإلطةةار مكونةةات علةةى المقارنةةة فةةي التركيةةز تةةم لقةةد

 تسةةتند واحةةد مفةةاهيمي إلطةةار بالتأسةةيس تبةةدأ األولةةى الخطةةوة الن وذلةةك والةةدولي المحلةةي

 علةةى والتنسةةيق التوحيةةد فهةةي الثانيةةة المرحلةةة امةةا معةةه، منسةةجمة وتكةةون المعةةايير عليةةه

 .المستقبل في للبحث مجال وهي المعايير مستوى

 الشاملة الدولية المحاسبية المعايير بين الرئيسية االختالفات ودراسة تحليل 1.1
 :الحجم والمتوسطة الصغيرة للمشروعات الدولية المحاسبية والمعايير

 الصةةةةغيرة  بالمشةةةةروعات الخاصةةةة المحاسةةةةبية للمعةةةايير التحليليةةةةة النظةةةرة أن

 والمعةةةايير المعةةةايير هةةةذه بةةةين االختالفةةةات مةةةن عةةةدد وجةةةود تظهةةةر الحجةةةم والمتوسةةةطة

 :هي(  الشاملة)  الكبرى بالشركات الخاصة المحاسبية

 :هي المعايير هذه من حذفها تم التي المواضيع:  أوال

 ،الةدفع  IAS 29 العةالي التضةخم معةدل ذات االقتصةاديات فةي الماليةة التقةارير

 IAS 34 المرحليةة المالية التقارير ، IAS 41 الزراعية ، IFRS 2 األسهم أساس على

 ، IAS 14 القطاعيةة التقةارير ، IAS33 الواحةد السةهم أربةاح ، IAS17 اإليجةارات ،

 .التأمين

 تغطيتهةا تةم بل IFRS FOR SMES ضمن التالية المواضيع تغطية يتم لم كما

 :وهي IFRS IN FULL في
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  المحذوفة المواضيع  (4رقم ) جدول

 الموضوع التسلسل

 المتتابعة للموجودات والمطلوبات ) فترة اعادة القياس (التسويات   .1

1.  
الضرررررائم المؤجلررررة المعترررررف بسررررا بعررررد المحاسرررربة عررررن المشررررتريات الرئيسررررية    

Deferred Tax 

 Non- controlling interestsالملكية غير المسيطر عليسا ) حقوق االقلية (   .1

 Step Acquisitionsخطوات االكتساب المتتابعة            .1

  Indemnification Assetsالتعويض المدفوع عن الموجودات   .5

 Share- Based paymentsالدفع على اساس االسسم   .6

   Employee Benefitsمنافع العمال   .7

  Re- acquired Rightاعادة تملك الحقوق   .8

  A business Combinationاندماج االعمال   .9

 Loss of controlفقدان السيطرة   .11

  Transactions with Minoritiesاألحداث مع األقلية   .11

 اإلرشادات عن التأثيرات المسمة   .11

 االستثمارات المشتركة   .11

 خسائر التلف   .11

 األرباح والخسائر من إعادة تقييم األحداث باألدنى او األعلى   .15

  Contractual Arrangementsالترتيبات التعاقدية   .16

 طريقة الملكية في أعداد القوائم المالية الموحدة   .17
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 العمليات للوحدات المشتركة .  .18

 .  Extended Warrantiesتوسيع الضمانات   .19

 .  Barter Transactionالتمييز بين إعالن وعدم اإلعالن عن أحداث المقايضة   .11

 تحويل الموجودات من الزبائن .  .11

 . Non-monetary Government Grantsالمنح الحكومية الغير مالية   .11

 المساعدات الحكومية .  .11

 إعادة دفع المنح الحكومية .  .11

 .  Derivativesالمشتقات   .15

 إعادة التصنيف بين مجاميع األدوات المالية .  .16

 دليل إرشادي تفصيلي عن إعادة  االعتراف بالموجودات المالية .  .17

 العناصر واألدوات المخفية .  Qualifyingتأهيل ووصف   .18

 دليل حول صافي القيمة القابلة للتحقق .  .19

 دليل حول التحويل من والى االستثمارات العقارية .  .11

  Disposalالتخلص   .11

 عدم امكانية تحديد القيمة العادلة المناسبة .  .11

 .  Exchange of Assetsتبادل الموجودات   .11

 الحروب .الحصول على المنح الحكومية عند   .11

 . Revaluation   اعادة التقدير   .15

 .  Value in useدليل عن القيمة المستخدمة   .16

  Corporate Assetsالموجودات المشتركة   .17
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18.  
التعريررف بمنررافع المصررانع والترري يتررويع الخطررر فيسررا بررين عرردد مررن الوحرردات تحرر  

 سيطرة مشتركة .

 .  Assets Ceiling Testاختبار الحد االعلى للموجودات   .19

 دليل ارشادي تفصيلي عن القياس اللتزامات المنافع المحددة .  .11

 . Fair Valueالموجودات الظاهرة بالقيمة العادلة   .11

 اعادة تخصيص الضرائم المؤجلة .  .11

 الضرائم المؤجلة الظاهرة نتيجة اندماج االعمال .  .11

 احداث الدفع على اساس االسسم .الضرائم المؤجلة والجارية الظاهرة نتيجة   .11

 التغير واالختالف نتيجة الضرائم االجنبية المؤجلة على الموجودات والمطلوبات .  .15

 تأثيرات الضرائم على معدالت التغير .  .16

 المنح الحكومية المرتبطة بالموجودات البايولوجية .  .17

 ( . IFRS 6عناصر ومجال كلفة االستكشافات وتقييم الموجودات )  .18

 ( . IFRS 8التقارير القطاعية )   .19

 .  interim financial reporting(  IAS 34التقارير المالية المرحلية )  .51

 . Earnings  per share(  IAS 33العائد على السسم )   .51

                 (Price Waterhouse Coopers,2009: 22-70 ) 

 سةتعمل واإلفصةاح القياس متطلبات في التخفيضات هذه بأن القول يمكن هنا من

 والمتوسةطة الصغيرة المشروعات في الدولية المحاسبية المعايير تبني أمكانية زيادة على

 . العراقية والقواعد والمعايير الموحد المحاسبي النظام تطبيقات من واالقتراب الحجم

 من الحجم والمتوسطة الصغيرة بالمشروعات الخاصة المعايير تبسيط تم كما:  ثانيا
 : خالل

 التطوير تكاليف لرسملة طلب وجود عدم Development Cost  . 
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  العادلةة بالقيمةة او بالكلفةة عليهةا المحاسةبة تةتم ربمةا المشتركة الوحدات إن 

 .الملكية طريقة إلى باإلضافة

 تةرتبط مؤشةرات وجةود خةالل مةن تمكةن المحةل شةهرة فقةدان اختبارات ان 

 .لذلك مؤشرات وجود خالل من شطبها يمكن التي بالقيمة

 تتحقق عندما الزراعية الخسائر أو باألرباح االعتراف يكمن. 

 البايولوجيةةةة والموجةةةودات لالسةةةتثمارات العادلةةةة بالقيمةةةة االعتةةةراف يمكةةةن 

 .السوق سعر عن معلومات توجد عندما

 المالية األدوات لمعلومات تبسيط هناك. 

 واضحة بصورة المعايير معظم في تخفيضه تم قد اإلفصاح حجم إن  . 

 متطلبةةات تخفةةيض الدوليةةة المحاسةةبية المعةةايير مجلةةس غيةةر آخةةرون يقتةةرح كمةةا

 علةى والمحاسةبة ،  Cash Flow Statement النقديةة التةدفقات قائمةة كتحضةير أخةرى

 واالعتةراف ، تشةغيلي إيجةار عمليةة كانةت لةو كمةا  Lease Contracts اإليجةار عقةود

 لالعتةةةراف باإلضةةةافة ، العقةةةد نهايةةةة عنةةةد فقةةةط والخدمةةةة اإلنشةةةاء عقةةةود لكةةةل بةةةاإليراد

 . الضرائب عن للمحاسبة التبسيط بهدف وذلك فقط الجارية بالضرائب

 فةةي كبيةةرة جهةةود IASB الدوليةةة المحاسةةبية والقواعةةد المعةةايير مجلةةس يبةةذل و

 :التالية المقترحات اعتماد خالل من المتطلبات في التخفيضات هذه استيعاب

  واض  بشكل السوق سعر توفر عند اال العادلة القيمة تطبيق عدم. 

   والغيةةر االخةةرى ملموسةةة الغيةةر والموجةودات المحةةل شةةهرة رسةةملة يجةب 

 .العمر محددة

 فقط الحقيقية القيمة اثبات فيجب االسهم اساس على الدفع بخصوص أما. 

 النقدية التدفقات كشف اعداد في المباشرة الطريقة واستبعاد شطب  يجب. 

 الملكيةةة طريقةةة واسةةتبعاد شةةطب  يجةةب Equity Method  المحاسةةبة و 

 الزميلةةةةة الشةةةةركات فةةةةي  Proportional Accounting التناسةةةةبية

Associates  والمشةةتركة Joint Ventures  ، الوحةةدات علةةى ويجةةب 

 .العادلة القيمة أو الكلفة طريقة استخدام
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  انةدماج عنةد المطلوبةات او الموجةودات سةواء المحةتمالت إثبةات يتطلب ال 

 .الشركات

  عةن بةدال والمصةاريف الةدخل قائمة في التأمين وخسائر أرباح إثبات يجب 

 .  والخسائر األرباح

 الصغيرة للمشروعات الدولية المعايير بين المحاسبية المعالجات تباين 1.1
 : المحلية والتطبيقات الحجم والمتوسطة

 بعةض علةى الضةوء تسةليط سيتم التطبيقي الجانب حيث من البحث تعزيز بهدف

 لكةي الماليةة الرقابةة ديةوان قبةل مةن مراجعتهةا بضةرورة نعتقد التي المحاسبية المعالجات

 المعةايير الةى أقرب الموحد المحاسبي والنظام العراقية المحاسبية والقواعد المعايير تكون

 : وكاالتي الحجم والمتوسطة الصغيرة للمشروعات  الدولية المحاسبية

 والمعايير الموحد المحاسبي النظام بين المحاسبية المعالجات تباين -2- رقم جدول

 الصغيرة للمشروعات الدولية المحاسبية والمعايير المحلية المحاسبية والقواعد
 (الباحث إعداد) الحجم والمتوسطة

 والقواعد الموحد المحاسبي النظام المعالجة محور

 المحلية

 المحاسبية المعايير

 للمشروعات الدولية

 والمتوسطة الصغيرة

 الحجم

 بهدددددددا االعتدددددددراف تأجيدددددددل إمكانيدددددددة والتطوير البحث تكاليف

 9 القاعددددددددة حسدددددددب)  كمصدددددددروفات

 ضدنية عالقة وجود حالة في(  المحلية

 وأفدددددرزت مسدددددتقبلية منفعدددددة بوجدددددود

 ضددمن لهددا والتجددارب األبحدداث حسدداب

 . الموجودات حساب

 هدددذه جميدددع معاملدددة يدددتم

 . كمصروفات التكاليف

 المحليددددددة 6 رقددددددم القاعدددددددة سددددددمحت االقتراض تكاليف

 حالدددة فدددي القدددرض تكددداليف برسدددملة

 موجدود علدى بالحصول القرض ارتباط

 .الزمن من طويله ولفترة

 هدددذه جميدددع معاملدددة يدددتم

 . كمصروفات التكاليف

 ضدمن لها االشارة تتم لم . المخزون حساب ضمن تظهر  المستندية االعتمادات

 بددددل المخددددزون حسددددابات

 . بالنقدية ترتبط
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  الملكية استثمارات تقييم

 العقاريدددة االسدددتثمارات بدددين يميدددز لدددم

 ميددددددز بددددددل باألسددددددهم واالسددددددتثمارات

 ولدم ، الوقدت أساس على االستثمارات

 بالقيمدة التقييم إمكانية إلى اإلشارة تتم

 . العادلة

 االسددتثمارات أظهددار يددتم

 او بالكلفددددددددة العقاريددددددددة

 حالدة فدي العادلدة بالقيمة

 بصددورة قياسددها أمكانيددة

 كلفددة وبدددون موضددوعية

 ويددددتم ، عددددالي جهددددد أو

 فدددي بدددالفر   االعتدددراف

 .والخسائر األرباح

 او الثابدددددددت بالقسدددددددط القيددددددداس يدددددددتم  االندثار قياس

 إعدادة او المنتجة الوحدة او المتناقص

 االنددثار علدى التركيدز يدتم ولم التقدير،

 .الجزئي

 بددددين التمييددددز هنددددا يددددتم

 الرئيسددددددددددية األجددددددددددزا 

  مسددتقل بشددكل ورسدملتها

 ، المنفعددة أسدداس وعلددى

 فيددتم االندددثار طريقددة أمددا

 علددددددى بنددددددا ا تحديدددددددها

 مددددن المتوقعددددة المنفعددددة

 . مستقبال الموجود

 

 المحليةةة المتطلبةات بةةين الماليةة القةةوائم فةي اإلفصةةاح درجةه تبةةاين حيةث مةةن امةا

 الخاصةةة  للمعاييرالدوليةةة وفقةةا الةةدخل بيةةان لعةةرض نمةةوذجين وجةةود فةةنالحظ والدوليةةة

 :وكاآلتي والمتوسطة الحجم الصغيرة بالمشروعات

  5104-05-60 في المنهية للسنة – البند وظيفة أساس على الدخل بيان( 0) البديل

 5106 المبلغ 5104 المبلغ اإليضاحات

 Xx Xx اإليرادات

 Xx Xx اإليرادات تكلفة

 Xx Xx الربح مجمل

 Xx Xx التوزيع مصاريف

 Xx Xx وعمومية إدارية مصاريف

 Xx Xx أخرى مصاريف

 Xx Xx تمويل مصاريف

 Xx Xx الضريبة قبل الربح

 Xx Xx الدخل ضريبة مصروف
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 Xx Xx للفترة الربح

 Xx Xx السنة بداية في المدورة األرباح

 Xx Xx الموزعة األرباح

 Xx Xx السنة نهاية في كما المدورة األرباح

 

 5104-05-60 المنتهية المالية للسنة–البند طبيعة على بنا ا البنود عرض( 5) البديل

 5106 المبلغ 5104 المبلغ اإليضاحات

 Xx Xx اإليرادات

 Xx Xx األخرى اإليرادات

 الجاهزة البضاعة مخزون في التغير

 التشغيل تحت والبضاعة

Xx Xx 

 Xx Xx مستخدمة ومستهلكات أولية مواد

 Xx Xx الموظفين ومزايا رواتب

 Xx Xx وإطفا ات استهالكات

 Xx Xx والممتلكات الموجودات تدني

 Xx Xx أخرى مصاريف

 Xx Xx التمويل مصاريف

 Xx Xx الضريبة قبل الربح

 Xx Xx الدخل ضريبة مصروف

 Xx Xx للسنة الربح

 Xx Xx السنة بداية في المدورة األرباح

 Xx Xx األرباح توزيعات

 Xx Xx السنة نهاية في المدورة األرباح

 (07: 5101، طالل ، غزالة ابو)                       

 

 والتوزيةةع والخسةةائر واألربةةاح والمتةةاجرة اإلنتةةاج حسةةاب عةةرض فيةةتم محليةةا أمةةا

 :كاآلتي
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 رقم

 الكشف

 الدليل رقم

 المحاسبي

 السنة الحساب أسم

 الحالية

 بالدينار

 السنة

      السابقة

 بالدينار

 xx xx   الجاري النشاط إيرادات 40-42 07

 xx xx   الجاري النشاط كلفة:  ينزل  

 xx xx  اإلنتاج كلفة 2 09

 xx xx  اإلنتاجية الخدمات كلفة 3 09

 xx xx   بالكلفة التام االنتاج مخزون في التغير 4056 

 xx xx  االنتاج مخلفات عوائد ينزل  

 xx xx  االنتاج كلفة صافي  

 xx xx  البيع بغرض واراضي بضاعة مشتريات 62 

 xx xx  التام االنتاج مخزون في التغير 4055 

 بغدرض وأراضدي بضداعة مخزون في التغير 455 

  البيع

xx xx 

 xx xx   الجاري النشاط كلفة صافي  

 xx xx   الجاري النشاط(  عجز) فائض  

 xx xx  التسويقية الخدمات كلفة:  ينزل 7 09

 xx xx  والمتاجرة اإلنتاج(  عجز) فائض  

 xx xx  دائنة أراضي وإيجار فوائد: يضاف 43 

 xx xx  اإلعانات 47 

 xx xx  والتمويلية اإلدارية الخدمات كلفة:  ينزل 8 09

 xx xx   الجارية العمليات(  عجز)  فائض  

 xx xx  واألخرى التحويلية اإليرادات تضاف  

 xx xx  التحويلية اإليرادات 48 08

 xx xx  األخرى اإليرادات 49 

    واألخرى التحويلية اإليرادات مجموع  

 xx xx   التحويلية المصروفات 68 03

 xx xx  االخرى المصروفات 69 03

 xx xx  واالخرى التحويلية المصروفات مجموع  

 xx xx ( العجز)  الفائض  

 ( 562: 5100، المالية الرقابة ديوان)                   
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 المةةالي بةةالمركز الخةةاص العةةرض نمةةوذج فةةأن المةةالي المركةةز أطةةار فةةي امةةا

 : التالي بالشكل ستكون الحجم والمتوسطة الصغيرة للمشروعات

 السابقة للسنة المبلغ الحالية للسنة المبلغ  اإليضاحات

 xx xx  الموجودات

 xx xx  المتداولة الموجودات

 xx xx حكمه في وما النقد

 xx xx  وأخرى تجارية ذمم

 xx xx  مخزون

 xx xx  المتداولة غير الموجودات

 xx xx شقيقة شركات في االستثمار

 xx xx  الثابتة الموجودات

 xx xx  ملموسة غير موجودات

 xx xx للبيع مملوكة اصول مؤجلة ضريبية موجودات

 xx xx  الموجودات مجموع

 xx xx  الملكية وحقو  االلتزامات

 xx xx  المتداولة االلتزامات

 xx xx  دائنة بنوك

 xx xx  دائنة ذمم

 xx xx  الدخل ضريبة مخصص

 xx xx  الموظفين حقو  متطلبات من المستح  الجز 

 xx xx  التمويلي اإليجار متطلبات من المستح  الجز 

 xx xx  المتداولة غير المطلوبات

 xx xx  قروض

 xx xx  الموظفين حقو  مطالبات من اآلجل طويل الجز 

 xx xx  التمويلي اإليجار مطالبات

 باالصول مباشر بشكل المرتبطة االلتزامات

  البيع بغرض بها المحتفظ

xx xx 

 xx xx  الملكية حقو 

 xx xx  المال رأس

 xx xx  المدورة األرباح

 xx xx  الملكية وحقو  االلتزامات مجموع

 ( 51: 5101، طالل ، غزالة أبو)                       
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 المحاسةةبي النظةةام حسةةب المةةالي المركةةز قائمةةة  فةةي عرضةةه تةةم مةةا أن حةةين فةةي

 : كاآلتي الموحد

 رقم

 الكشف

 الدليل رقم

 المحاسبي

 الحالية السنة الحساب اسم

 بالدينار

 السابقة السنة

 بالدينار

   الموجودات 0 

   الثابتة الموجودات  

 xx xx الدفترية بالقيمة الثابتة الموجودات 00 0

 xx xx المؤجلة اإليرادية النفقات 008 5

 xx xx التنفيذ تحت مشروعات 05 6

 xx xx األجل طويلة ممنوحة قروض 040 4

 xx xx األجل طويلة مالية استثمارات 020 2

 xx xx الثابتة الموجودات مجموع  

   المتداولة الموجودات  

 xx xx بالكلفة المخزون 06 3

 xx xx موجودات لشرا  مستندية إعتمادات 068 3

 xx xx األجل قصيرة ممنوحة قروض 045 4

 xx xx األجل  قصيرة مالية استثمارات 025 2

 xx xx المدينون 03 7

 xx xx النقود 08 8

 xx xx المتداولة الموجودات مجموع  

 xx xx الموجودات مجموع  

 xx xx المتقابلة الحسابات 09 50

   التمويل مصادر 5 

   األجل طويلة التمويل مصادر  

 xx xx المال رأس 50 

 xx xx االحتياطيات 55 9

 xx xx األجل طويلة تخصيصات 56 01

 xx xx األجل طويلة مستلمة قروض 540 4

 xx xx األجل طويلة التمويل مصادر مجموع  

 xx xx األجل قصيرة التمويل مصادر  

 xx xx األجل قصيرة تخصيصات 56 01

 xx xx قصيرةاألجل مستلمة قروض 545 4
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 xx xx دائنة مصارف 52 

 xx xx الدائنون 53 00

 xx xx األجل قصيرة التمويل مصادر مجموع  

 xx xx التمويل مصادر مجموع  

 xx xx المتقابلة الحسابات 59 50

 ( 566: 5100، المالية الرقابة ديوان)                      

 يتطلةةب ممةةا والدوليةةة المحليةةة الكشةةوفات بةةين الواضةة  التبةةاين نالحةةظ هنةةا مةةن

 الحجةةةم الصةةةغيرة بالمشةةةروعات الخاصةةةة للمتطلبةةةات وفقةةةا المحليةةةة الكشةةةوفات تعةةةديل

 . والمتوسطة

 :االستنتاجات

 فةي المستخدمة المعايير تعدد بسبب  المشروعات أحجام تصنيف في تباين هناك .1

 اجمةةةالي او المبيعةةةات معةةةدل او العةةةاملين عةةةدد علةةةى التركيةةةز بةةةين التصةةةنيف،

 . المعايير من وغيرها الموجودات

 والتسةةةويق التمويةةةل أنةةةواع كةةةل جةةةذب فةةةي يسةةةاعد  المشةةةروعات إحجةةةام تبةةةاين .1

 . البيئية المتغيرات من وغيرها والتكنولوجيا واإلدارة

  بالمشةةةةروعات الخاصةةةةة أو الشةةةةاملة الدوليةةةةة المحاسةةةةبية المعةةةةايير تطبيةةةةق أن .1

 خدمةةةه فةةةي  المحاسةةةبة  دور زيةةةادة فةةةي سيسةةةاهم الحجةةةم والمتوسةةةطة الصةةةغيرة

 .الدولية المقارنات وتحسين الشفافية حوكمة خالل من  ذلك ، المجتمع

 المعةةةةايير تطبيةةةةق فةةةةي الحجةةةةم والمتوسةةةةطة الصةةةةغيرة المشةةةةروعات رغبةةةةة أن .1

  930ـبة مبسةطة معةايير إصةدار فةي  IASB قيةام فةي سةاهم الدوليةة المحاسةبية

 الةةى حجمهةةا يصةةل والتةةي الكبيةةرة للشةةركات كانةةت التةةي بتلةةك قياسةةا فقةةط ورقةةة

 .( 2 صفحة للمزيد.)   ورقة 9100

 والمعةةايير العالميةةة المحاسةةبية المعةةايير مةةن كةةل بةةين التحليليةةة المقارنةةة أظهةةرت .5

 المحاسةبية والمعايير الحجم والمتوسطة الصغيرة  لمشروعات الدولية المحاسبية

 األهةداف، المجال،:  منها مختلفة محاور في االختالفات من عدد وجود العراقية

 بةين تشةابه حةاالت ظهةرت حةين فةي...  االفتراضةات القيةاس، قواعد التعاريف،

 النوعيةةةة الخصةةةائص: منهةةةا الةةةدولي الصةةةعيد علةةةى خاصةةةة أخةةةرى مجةةةاالت

 اإلذعةان، محليةة، خصوصةيات وجةود مةع المقابلةة العةادل، العرض للمعلومات،
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 الةدخل قائمة المالية، القوائم أجزاء المقارنه، المعلومات المعايير، عن االنحراف

 .المالية القوائم ضمن اإلفصاح النقدي، التدفق قائمة الشامل،

 الخاصةةةة المعةةةايير أصةةةدارت فةةةي حةةةذفها تةةةم التةةةي المعةةةايير مةةةن عةةةدد هنةةةاك .6

: التاليةةةة المحةةةاور تتنةةةاول وهةةةي الحجةةةم والمتوسةةةطة الصةةةغيرة  بالمشةةةروعات

 علةةى الةةدفع العاليةةة، التضةةخم معةةدالت ذات االقتصةةاديات فةةي الماليةةة التقةةارير

 الواحةد، السةهم أربةاح اإليجارات، المرحلية، التقارير الزراعية، ، األسهم أساس

 .  التأمين القطاعية، التقارير

 بةل  IFRS FOR SMEs اصةدارات ضةمن المواضيع من الكثير تغطية يتم لم .7

 مةن أخةر قسةم تبسيط تم كما ،IFRS IN FULL أصدارات في فقط تغطيتها تم

 .الحجم والمتوسطة الصغيرة للمشروعات الحاجة ليالئم المعايير

 هنةاك يةزال فةال عالميةا، الماليةة القوائم أهداف حول التام االتفاق من الرغم على .8

 والمتوسةطة الصةغيرة  بالمشةروعات الخاصةة المعةايير تطبيةق فائةدة حةول جدل

 األجنبةي االسةتثمار وتحفيةز الدوليةة المقارنةات عامةل دخةول حالةة في إال الحجم

 .حاليا مثله عن المحلية البيئة تبحث والذي المباشر،

 :التوصيات

 . أحجامها حسب الشركات تصنيف عند المتغيرات بجميع األخذ ضرورة .1

 والمتوسةطة الصةغيرة  للمشةروعات الدوليةة المحاسةبية المعةايير تطبيةق تبني أن .1

  المشةةروعات فةةي االسةةتثمارات تحفيةةز فةةي سيسةةاعد المحليةةة البيئةةة فةةي الحجةةم

 .العراقي االقتصاد سيدعم و الحجم والمتوسطة الصغيرة

 الدوليةة المحاسةبية والمعةايير المحليةة التطبيقةات بةين االختالفةات وتحليل دراسة .1

 المعةةةايير مجلةةةس قيةةةام سةةةبيل فةةةي الحجةةةم والمتوسةةةطة الصةةةغيرة  للمشةةروعات

 .الدولية للمتطلبات وفقا المحلية التطبيقات بتغيير العراقي المحاسبية والقواعد

 لتوسةةيع الماليةةة الوحةةدات ومنتسةةبي إلدارات دوليةةة عمةةل وورش نةةدوات عقةةد .1

 .لتطبيقها واآلليات اإلصدارات بهذه المنتسبين إدراك
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 :المصادر

  العربية:  اوال

 الصةغيرة للمنشةات الماليةة التقةارير العةداد الدوليةة المعةايير" ،طةالل ، غزالةة ابو [1]

 . األردن – عمان –   2010 –(  القصاص خليل د)  "،الحجم والمتوسطة

 ومةةةدى الدوليةةةة المحاسةةةبية المعةةايير أبةةةرز" ،الحلةةةيم عبةةد قصةةةي صةةةفوان طةةه ال [1]

 مجلةس وجهةود الجاريةة التطبيقات البرز مقارنه دراسة – محليا للتطبيق مالئمتها

 رسةةالة – بغةةداد جامعةةه "،تطويرهةةا فةةي العراقيةةة المحاسةةبية والقواعةةد المعةةايير

 .1994 – منشوره غير  محاسبة ماجستير

 الصةةةةةغيرة المشةةةةروعات"  ،إيهةةةةةاب ، مقابلةةةةه د ، حسةةةةةن مةةةةاهر د ، المحةةةةروق [1]

 جبةةل – والمتوسةةطة الصةةغيرة المنشةةات مركةةز "،ومعوقاتهةةا أهميتهةةا والمتوسةةطة

 . 2006– الثاني الدوار – عمان

 80 عةن التمويةل تمنةع المحاسةبية المعةايير مخالفةة"  ،نةدوة – يوسف ، البستيجي [1]

 . لإلعالم ظبي ابو شركة -  2013– االتحاد جريدة "،الصغيرة الشركات من% 

 التقةارير العةداد الدوليةة المعةايير " ،القةانونيين للمحاسةبين العربةي المجمةع جمعية [5]

 . األلمانية االردنية الجامعة – غزالة ابو طالل كلية - 2006- "المالية

 – 2011-( الثانيةةة الطبعةةة) "،الموحةةد المحاسةةبي النظةةام"  ،الماليةةة الرقابةةة ديةةوان [6]

 .بغداد

 "صةغيرة مشةاريع أفكةار - والمتوسةطة الصةغيرة المشةاريع، " الناصةر،محمد عبد [7]

2013. 

 المعةايير مةع المةالي المحاسةبي النظام توافق مدى ، "قمان ، عمر و براق ، محمد [8]

 العةالي التعلةيم وزارة  "،والمتوسةطة الصةغيرة المؤسسات بشأن الدولية المحاسبية

 . 2013– الوادي جامعة – العلمي والبحث

 المفهةةةوم الحجةةةم والمتوسةةةطة الصةةةغيرة المشةةةروعات ، "نةةةاجي سةةةيد ، مرتجةةةى [9]

 . 2004- العربية مصر جمهورية – التجارة كلية  "،التطوير وإطار والمشكالت
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Abstract: Almost the local economic entities seek to 

make financial statements according to legality 

requirements and local accounting principles which 

is limited by the uniform accounting system and by 

the standard and rules of the local accounting, but 

the attendant for the issues of IASB notice that it 

adopted since 2009 year the number of standards 

which is appropriate with the ability of small and 

medium entities may be not accord with local issues, 

because the financial auditor council ,although the 

mailto:abbashameed1958@yahoo.com
mailto:SAFWANHALEEM@YAHOO.COM


 الصغيرة المشروعات لصالح الدولية المحاسبية المعايير تكييف
 محليا   تطبيقها إمكانية ومدى الحجم والمتوسطة

               يحيى حميد عباس د. م.أ
 الحليم عبد قصي صفوان.د.م

 5102/  63العدد  

 

 ISSN (1681-6870)                                 45                            كلية الرافدين الجامـعة للعلوممجلة  
 

modifying which making on the uniform accounting 

system in 2011 year ,but it is not making specific 

treatment of the small and medium entities which is 

not making specific treatment of the small and 

medium entities which is not appropriate with the 

IFRS of this kinds of entities, also the council of the 

standards and rules in Iraq can not adopted its 

accounting standards to serve the small and medium 

entities so it is making that the entities not able to 

applicant that standards, so it is reflect for ability of 

entities to getting of the external finance by the 

investors or creditor. 

From this point, we focus about the nature of the 

small and medium entities concepts, properties and 

attributes with the large entities. 

Also making scientific practical appraisal for the 

uniform accounting system which is able to solve the 

local accounting problems according to international 

accounting standards requirement for the small and 

medium size entities. 

The most important conclusion of the search is: 

 The analytical compares between the comprehensive 

global accounting standards and international 

accounting for small and medium entities  and Iraqi 
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accounting rules and uniform accounting system appear 

number of the differences in deferent sides. 

  The simplified and defeat number of the comprehensive 

international accounting standards in frame of special 

standards for the small and medium entities ,it is helper 

leading the increase of harmonization between 

international accounting standards and the local 

accounting applications . 

The most important recommendation of this search 

is: 

 The study and analysis of the differences between the 

local applications and the international accounting 

standards for the small and medium entities leads the 

Iraqi accounting rules and standards boards to changing 

the local applications according for the international 

requirements. 

 It is important to held meeting and international 

workshop for administrator and employers of the 

economic entities to develop employer acknowledgement 

for this issues and the manner to applicant. 

Keywords: international   financial reporting    

standards for   small and medium entities, 

comparability, Global financial reporting standard, 

international accounting standard board. 


