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 المستخلص                                   
 

القطبين بزعامة أمريكا  رن العشرين ظيور النظام الدولي ذاالقالنصف األول من لقد شيد 
قتصاديين متنافسين، ىما النظام االقتصادي الموجو الذي تديره إفكان ىناك نظامين  ،واالتحاد السوفيتي

يزت أنظمة الدول ذات تمإذ  .قتصاد السوق المستند إلى المبادرة الفرديةإالحكومة المركزية ونظام 
قوتيا التي تكمن في مبادئيا االشتراكية المتعمقة بنشر العدالة  )الدول االشتراكية( في االقتصاد الموجو

عالء شان اإلنسان باعتباره القيمة العميا في المجتمع لقد تم إتباع ىذا  ،االجتماعية وتحقيق الرفاىية وا 
 بيرة تحت ظل التدخل الواسع لمدولة في كل مرافق الحياة،معظم الدول النامية بدرجة كالنظام من قبل 

وعند إتباع ىذا النظام يتم االعتماد عمى األنظمة المحاسبية الموحدة بيدف تامين إتباع الوحدات 
تبويب البيانات والمعمومات المحاسبية وعرضيا وبما و االقتصادية فييا ألسس موحدة في طريقة معالجة 

من البيانات والمعمومات التي تخدم االحتياجات المتنوعة لموحدات االقتصادية،  يحقق توفر قاعدة عريضة
فضال عن تزويد أجيزة التخطيط االقتصادي بما تحتاجو من بيانات ومعمومات وذلك عن طريق ربط 
حسابات الوحدات االقتصادية بالحسابات القومية. إال إن حصاد التطبيق االشتراكي لم يحقق مفردات 

ة والديمقراطية التي تحققت في المجتمعات الغربية )الرأسمالية( والتي تعتمد عمى اقتصاد السوق الرفاىي
ن تتحقق بدرجة أعمى في المجتمعات االشتراكية، وبحدوث الحرب الباردة بينيما أوالتي من المفترض 

ي أوربا الشرقية نتيت في نياية النصف الثاني من القرن الماضي بسقوط المنظومة االشتراكية فإوالتي 
ار النظام الدولي الذي كان قائما، وفي مطمع القرن الواحد والعشرين تأكد ينيإ تمبزعامة االتحاد السوفيتي 

وىنا شيد  ،قتصادي لمواطنيوإالعالم بان النظام االقتصادي المركزي الموجو قد فشل في الحفاظ عمى نمو 
ومنيا العراق،  النسبة القتصادات دول العالم المختمفةمة بمياالقتصاد العالمي تغيرات جذرية ذات آثار 

قتصادات تعتمد آلية إالمركزي إلى  التوجيو، تحول معظم االقتصادات القائمة عمى ومن ىذه التغيرات
 التي تمتاز بتطورىا وتقدميا. السوق

العديدة  زدياد وتيرة العولمة وظيور التكتالت االقتصادية اإلقميميةإ من التغيرات االقتصادية 
التي أدت إلى عولمة التجارة وتحريرىا والتقدم السريع في  ((.W.T.Oاق منظمة التجارة العالمية نبثا  و 

من توزيع مواقع  ي تقوم بو الشركات متعددة الجنسياتتطبيقات التقنيات الحديثة فضال عن الدور الذ
قتصادات الدول التي أخذت بسن إ تجاه تدفقات االستثمار األجنبي المباشر نحوا  عممياتيا اإلنتاجية و 

القوانين والتشريعات الالزمة لغرض توفير البيئة االقتصادية والمناخ االستثماري المناسب لجذب ىذه 
مع ظيور شبكة االنترنيت والتي جعمت العالم كمو يعيش في  لى تطبيق سياسة الخصخصةا  االستثمارات و 
  قرية صغيرة.

 دول العالمفي انعكاسات عمى فعاليات اداء الوحدات االقتصادية  إن التغيرات المذكورة سابقا ليا
ن أ عتبارإعمى  ة ىي المعنية في إبراز تمك التغيرات والتطوراتيمينة المحاسبالن أوبما  ،المختمفة



من أول  يمكن عدهكما  ؤثر ويتأثر بالتغيرات االقتصاديةالمحاسبة عمم من العموم االجتماعية الذي ي
ستمرار لتكون إن تتكيف بألذا ينبغي عمى المحاسبة  ،دمية المنفتحة عمى العالم الخارجيالقطاعات الخ

قميمية حتياجاتوإمتالئمة مع متطمبات االقتصاد المتغيرة وتمبي  ، وعميو فقد نشأت عدة منظمات دولية وا 
لمستوى من الممكن تطبيقيا عمى اعولمة المحاسبة  وأصبحت بيةـالتي شرعت في إعداد معايير محاس

التي  IASsالمحاسبية الدولية ستخدام المعايير إالدول النامية بمختمف الدول بما فييا وبدأت  ،الدولي
  .أصدرتيا لجنة المعايير المحاسبية الدولية أما كمعايير محمية أو كأساس عند إعداد معاييرىا الخاصة

شغال بالصراعات الداخمية ن العراق قد ظل بعيدا عن ذلك منإوعمى الرغم من كل ىذا وذاك، ف
والحروب الخارجية ناىيك عن الصعوبات االقتصادية المفروضة عميو وصوال إلى التحوالت السياسية 

فتح آفاقا جديدة في شتى المجاالت وفي مقدمتيا المجاالت االقتصادية والتي من شأنيا األخيرة والتي 
العراق يعد ف. قتصاد سوقإراقي من حيث تحويمو إلى تتطمب أن يكون ىناك إعادة لييكمية االقتصاد الع

من الدول الذي طالما عانى من تدخل الدولة المباشر في االقتصاد واالضطالع باألنشطة االقتصادية 
وىيمنة القطاع العام عمى حساب إضعاف دور القطاع الخاص والسيطرة عمى التجارة والسوق مما 

ا في القطر ن تغير النظام السياسي الذي حدث مؤخرً أو  اقي.ضعف القدرة التنافسية لالقتصاد العر أ
قتصاد موجو مركزيا إلى نظام إقتصادي من نظام إلستوجب حدوث تغيرات عديدة ومنيا تغير النظام اإ
في الشير الثاني من عام   (.W.T.O)تعد الموافقة عمى منح العراق صفة مراقب فيقتصاد السوق و إ

دخول االستثمارات األجنبية والتكنولوجيا الحديثة من أىم المتغيرات في فتح المجال لبالتالي و  6002
ىيكمية االقتصاد والتي سيترتب عمييا العديد من اآلثار عمى المجتمع بشكل عام وعمى النظام المحاسبي 
بشكل خاص حيث سيتطمب إجراء التغيرات في النظم والتشريعات المحاسبية لغرض مجاراة المتطمبات 

ما ىي اآلثار التي  يمكن أن تطرح في ىذا المجال وىي:ن ىناك مجموعة من التساؤالت إلذلك ف الجديدة،
ستترتب عمى ىذه المتغيرات؟ وما ىي التغيرات الالزمة في التشريعات والتطبيقات المحاسبية في العراق 

اإليجابيات وتالفي وما ىي اإلجراءات التي يجب القيام بيا لمواجية ىذه المتغيرات لغرض االستفادة من 
 السمبيات.

قتصاد العالمي وما ىي إلىذا البحث تكمن في معرفة العالقة التي تربط المحاسبة با أىميةإن 
ولموصول إلى ىدف ، قتصاد السوقإ إلىبالتحول  وبيا عند قيام األخذعمى العراق التغيرات التي يجب 

ولغرض . األطروحة دفوبما يحقق ى ياإلثباتالبحث تم وضع عدد من الفرضيات التي سعت الباحثة 
 األول منيجية البحث والدراسات السابقةتقسيم الدراسة إلى ستة فصول، تناول الفصل  قد تمف ذلك إنجاز

ومن خالل مبحثين، إذ تم التطرق في المبحث األول إلى منيجية البحث وفي المبحث الثاني إلى عدد من 
 راسة.الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الد

ثر التطور االقتصادي عمى المحاسبة ومن خالل ثالثة أىتم ببيان إالفصل الثاني والذي  أما
مع توضيح لمعالقة التي تربط المحاسبة المحاسبة والنظم االقتصادية  األولتناول المبحث  إذمباحث، 

نظمة المحاسبية ويتضمن طبيعة األوالثاني بين المحاسبة في النظم االقتصادية المختمفة باالقتصاد 



المشاكل المحاسبية المترتبة عمى التحول  أىمفتناول  األخيرالمبحث  أماقتصادي إالموجودة في كل نظام 
 .قتصاد السوقإإلى 

لمحاسبية ومن خالل ثالثة نعكاساتيا عمى المعايير اا  وتم التطرق في الفصل الثالث إلى العولمة و 
الحاجة إلى المحاسبة الدولية مع ىا ومتطمباتيا، والثاني ؤ نشو العولمة،  األولتناول المبحث  إذمباحث، 

خصائص المعايير و  وأىميةتناول مفيوم العولمة توضيح سبب ظيور ىذا النوع من المحاسبة، والثالث 
تم ذكر أىم المنظمات المينية التي تيتم بالمحاسبة والتي  إذالمحاسبية الدولية والجيات المصدرة ليا، 

 .ع معايير المحاسبة الدوليةتشجع عمى إتبا
المعايير  األولتطرق إلى الدراسة المقارنة ومن خالل مبحثين، تناول قد في الفصل الرابع ف أما

في حين تناول الثاني الدراسة المقارنة بين القواعد المحاسبية  ،المحاسبية الدولية والجية المصدرة ليا
 .ةالعراقية مع المعايير المحاسبية الدولي

ن الفصل الخامس وصف لمجتمع الدراسة والعينة وتحميل نتائج االستبانة ومن خالل وتضم
ستمارة االستبانة والثاني تضمن تحميل إوصف مجتمع الدراسة والعينة الموزع عمييا  األولمبحثين، تناول 

 ستمارة االستبانة. إلنتائج 
 إليياممية التي تم التوصل االستنتاجات النظرية والع أىمفتضمن  واألخيرالفصل السادس  أما

لرفع المستوى المحاسبي في العراق كي تؤدي التوصيات والمقترحات التي تم الخروج بيا  أىموكذلك 
 قتصاد السوق. إدورىا بالشكل المطموب منيا عند تحول القطر إلى 

  
 
   

 
 


