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  المستخلص

 وذلك بما توفره ھذه ،تعد المصارف عماد االقتصاد الوطني وال تتقدم الدول إال بواسطتھا
المصارف من إمكانیة لتخطیط مستقبل األجیال وربط حاجات البالد االقتصادیة بخطط التنمیة التي 

 للقصور الذي یعانیھ النظام المحاسبي ھا الدور األبرز، ونظرًا فی أن تؤديالمناص للمصارف إّال
 وما تفرزه الحاجة من ،الموحد المطبق في المصارف العراقیة في القیاس واإلفصاح المحاسبي
 زیادة إلىن البحث یھدف فإمعالجات محاسبیة ترتقي ومتطلبات معاییر المحاسبة الدولیة ذات العالقة، 

ي الموحد المطبق في المصارف العراقیة من خالل معاییر المحاسبة الدولیة فاعلیة النظام المحاسب
المحاسبیة المالئمة وذات ثقة  وبما یجعل من ھذا النظام أكثر قدرة على توفیر المعلومات ،ذات العالقة

ة الذي یھتم بتطویر ین ھذا البحث یسجل في طلیعة الدراسات المحاسبوعلیھ فإمستخدمیھا، عند 
  . IASsلمحاسبي الموحد المطبق في المصارف العراقیة في ضوء معاییر المحاسبة الدولیة النظام ا
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Abstract 
Banks are considered as the main pole for national economy and without them no nation 

can progress, because they support planning for the future generation and link the economic 
needing of a country with development planning with banking play main role in it. Since, the 
shortage seen in the uniform accounting system in Iraqi banking in measurement and disclosure 
accounting. The need of appeal is from an accounting which raise with the international 
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accounting standards. The research however aims to raise the progress of a uniform accounting 
system of Iraqi banking, through the international accounting standards that help the system to 
the progress more and supply more suitable relevant information on accounting for its users. 
The research is on of the premier studies of accounting which interest to development the 
uniform accounting system in Iraqi banking, through the international accounting standards.  

  
  المقدمة

ن القطاع المصرفي    أ نظيمات المهتمة بالنشاط المصرفي على    يتفق الباحثون والت  
 قطاعاَ مهماَ ومؤثراَ في النشاط االقتصادي سواء على المستوى المحلي أواالقليمي            يعد

لتقي فيه األموال بسط صورها بأنها المكان الذي تأ توصف المصارف في ذإأو الدولي، 
طلق الخصوصية التي تتميز بها المصارف مقارنة مع غيرهـا          ومن من  .والطلب عليها 

فقد تطلبت أنظمة محاسبية خاصة تتالءم مع طبيعة نشاطها،          ،من الوحدات االقتصادية  
وهذا ما كان عليه في العراق من استثناء المصارف من تطبيـق النظـام المحاسـبي                

سسات المالية والذي بدأ  أن تم إصدار النظام المحاسبي الموحد الخاص بالمؤإلىالموحد 
، ومن خالل نظرة تحليلية مقارنة بين النظام المحاسبي الموحد          ١/١/١٩٨٨تطبيقه في   

المطبق في المصارف العراقية وبين النشاط المصرفي المتنامي في العراق الذي بـدأ             
ا ي تزداد سعتهيدخل المنظومة االقتصادية العالمية يتبين لنا الفجوة الواضحة بينهما والت  

تأثر بشكل كبيـر بطبيعـة      روف أن نظم المحاسبة المصرفية ت     من المع ف يوماَ بعد يوم،  
سوف نحاول في وهذا . النظام السياسي واالقتصادي السائد في البلد الذي يعمل في ظله      

هذه الدراسة أن نأخذ من معايير المحاسبة الدولية معايير تساعد على تطـوير النظـام           
ي المصارف العراقية بالشكل الذي يجعل من هذا النظـام          المحاسبي الموحد المطبق ف   

 فقـد   لمستخدميها،ةيموثوقالأكثر قدرة على توفير المعلومات المحاسبية المالئمة وذات       
 ت الحاضر والتي هي من نتاج جهـود        في الوق  IASs الدولية   ةأصبحت معايير المحاسب  

 األكثر قبوالَ مـن قبـل       IASc لجنة مهنية دولية متمثلة بلجنة معايير المحاسبة الدولية       
علـى حـد     معظم الهيئات والتنظيمات المهنية في الدول المتقدمة ودول العالم الثالـث          

 المحاسبية على المستوى    ت للممارسا  أساسياً يمكن القول إنها أصبحت مرجعاًَ    اذ  . سواء
بي  واقع النظام المحاس   إلى اإلشارةوعليه سوف تتضمن هذه الدراسة       .المحلي والدولي 

الموحد المصرفي في العراق، ومن ثم استعراض معايير المحاسبة الدولية ذات العالقة            
النظـام   وفي ضوء ما تقدم سوف نـستعرض مجـاالت تطـوير           بالنشاط المصرفي، 

  . لمعايير المحاسبة الدوليةالمحاسبي الموحد المطبق في المصارف العراقية وفقاً
  
  
  
  



  ]٣٣٥[                                                 ...إمكانية تطوير النظام احملاسيب املوحد املطبق يف املصارف العراقية
 

  منهجية البحث
  مشكلة البحث

كلة البحث في القصور الذي يعانيه النظام المحاسبي الموحـد المطبـق            تتمثل مش 
 إلـى المصارف العراقية في القياس واإلفصاح المحاسـبي والـذي يحتـاج              في حالياً

  .معالجات محاسبية ترتقي ومتطلبات معايير المحاسبة الدولية ذات العالقة
  

  هدف البحث
فاعلية النظـام المحاسـبي      زيادة   إلىن البحث يهدف    في ضوء مشكلة البحث فإ    

الموحد المطبق في المصارف العراقية من خالل محاولة استخدام معـايير المحاسـبة             
الدولية ذات العالقة، وبما يجعل من هذا النظام أكثر قدرة علـى تـوفير المعلومـات                

  . لمستخدميهاةيموثوقالمحاسبية المالئمة وذات 
  

  أهمية البحث
جة الملحة لتطوير النظام المحاسبي الموحد المطبق        من الحا  ثتنبع أهمية هذا البح   

ـ    يفي المصارف العراقية لكي يكون في مستوى التحديات المحاسب         نظم ة المعاصـرة لل
ة التي  ين هذا البحث يسجل في طليعة الدراسات المحاسب       وعليه فإ . المحاسبية المصرفية 

ية في ضوء معايير    تهتم بتطوير النظام المحاسبي الموحد المطبق في المصارف العراق        
  .IASsالمحاسبة الدولية 

  
  ثفرضية البح

إن محاولة تبني معايير المحاسبة الدولية ذات العالقة بالقياس واإلفصاح المحاسبي 
ي المصارف العراقيـة    للنشاط المصرفي وفي إطار النظام المحاسبي الموحد المطبق ف        

 وبما يجعل من هذا النظـام       ألثر الواضح في زيادة فاعلية هذا النظام،      سوف يكون له ا   
  .في مستوى النظم المحاسبية المصرفية المعاصرة

  
  ثخطة البح

لفقـرات  علـى ا   وفرضيته فقد تم تقسيمه       وأهميته  لتحقيق هدف البحث   وصوالً
  :اآلتية
  .واقع النظام المحاسبي الموحد المصرفي في العراق: أوالً      

  .العالقة بالنشاط المصرفيمعايير المحاسبة الدولية ذات :       ثانياً
مجاالت تطوير النظام المحاسبي الموحد المطبق في المـصارف العراقيـة         : ثالثاً

  . لمعايير المحاسبة الدوليةوفقاً
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   واقع النظام المحاسبي الموحد المصرفي في العراق-أوالً
 نستعرض واقع ومقومات التنظيم المحاسـبي المـالي         أن  من في هذه الفقرة البد   

  : يتأكما يفي في العراق والمصر
تعتمد المصارف عادة أنظمة محاسبية     :  التنظيم المحاسبي في المصارف العراقية     ١-١

عمـال التـي تمارسـها، ولهـذا اتخـذت      ذات طبيعة خاصة تتفق مع طبيعة األ  
 والـذي   ١/١/١٩٨٨ من   بدأ بها    خاصاً  موحداً  محاسبياً المصارف العراقية نظاماً  

    وزارة المالية بهدف تسهيل اإلجراءات المحاسبية      ي  لة ف شكّوضع من قبل لجنة م
وبالشكل الذي يمكن توفير المعلومـات الـضرورية والمالئمـة           ،في المصارف 

تصف بها  يومن السمات األساسية التي     . لوظائف التخطيط والرقابة واتخاذ القرار    
  )٣٤، ٢٠٠٣ البديري،: (يياتالنظام المحاسبي الموحد للمصارف العراقية ما 

ة للنظام بشكل يقلل من الجدل واالجتهـادات        الوضوح في المصطلحات الرئيس    .١
 .الشخصية عند التطبيق

فة القطاعات التـي تتعامـل معهـا        يشمل النظام كا  ذ  إ ،وحدة النظام وشموليته   .٢
 .المصارف

 .البساطة والمرونة في التطبيق .٣
ل بهـدف   اعتماد الترقيم العشري والتبويب المتسلسل المنطقي لحسابات الـدلي         .٤

 تصنيف وتجميـع    إلىلكتروني بشكل يؤدي    وضع الحسابات على الحاسب اإل    
 . بما يخدم التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات،البيانات تلقائياً

 
نظـام المحاسـبي    ال نإ: ي الركائز األساسية للنظام المحاسبي الموحد المـصرف       ٢-١

 أن مـن    ارف البـد   المحاسبية المستخدمة في المص    األنظمةبوصفه أحد   الموحد  
 : يرتكز على مجموعة من الركائز الرئيسة والتي هي

 هي أولى العناصر للنظـام المحاسـبي الموحـد للنـشاط            : المجموعة المستندية  .١
تداولها المصرف في األقسام والشعب يالمصرفي، إذ تشمل النماذج والمستندات التي 

) الشيكات ووصوالت( اع وأوامر ومنها على سبيل المثال قسائم اإليد،لتنفيذ عملياتها
  .السحب واإلشعارات المدينة والدائنة وغيرها

 وتحليليـاًَ    تسجيلياًَ  يهدف النظام المحاسبي الموحد كونه نظاماًَ      :المجموعة الدفترية . ٢
 المجموعـة  إلـى  تسجيل وتبويب وتحليل البيانات من واقع المستندات ونقلهـا      إلى

أخـر حـسب نـوع العمليـات         إلى مصرف   ية، وتختلف هذه السجالت من    الدفتر
  .وحجمها

حد الركائز األساسية للنظـام المحاسـبي        يعد الدليل المحاسبي أ    : الدليل المحاسبي  .٣
  : لى قسمين هما الحسابات بالدليل عالموحد المصرفي وقد تم تقسيم
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 تصوير المركز المالي للمصرف في نهايـة        إلىتهدف  : حسابات المركز المالي   •

 . الموجودات، والمطلوبات، وحقوق الملكيةإلىية، وهي تنقسم بدورها الفترة المال
نشاط المصرفي عن الفترة الماليـة      ال تصوير نتيجة    إلىتهدف  و: حسابات النتيجة  •

: همـا  مجمـوعتين رئيـسيتين      إلـى من ربح أو خسارة وهي تنقسم بـدورها         
  .المصروفات، واإليرادات

 لطريقـة المجموعـات المترابطـة،       اًَوتم ترميز الحسابات بالدليل المحاسبي وفق     
 إلـى  ١ للتعبير عن اإلجماليات المحاسبية بحيث يرمز رقم         ٤-١واتخذت األرقام من    
 للتكاليف والمصروفات،   ٣ حقوق الملكية والمطلوبات، ورقم      إلى ٢الموجودات، ورقم   

 لإليرادات، ويتم تقسيم هذه اإلجماليات بإضافة أرقام أخرى على يمـين هـذا              ٤ورقم  
، )الحساب المساعد(، وثالثة أرقام عن )الحساب العام(الرقم، ويعبر مستوى رقمين عن 

وحـد  تي اإلطار العام للنظام المحاسـبي الم      واآل). الحساب الفرعي (ة أرقام عن    وأربع
  )٢٨٩، ١٩٨٩،راوي الجز( : في الدليلللمصارف كما ورد

  
  حسابات النتيجة  حسابات المركز المالي

  اإليرادات) ٤(  التكاليف والمصروفات) ٣(   حقوق الملكية والمطلوبات)٢(  تالموجودا ) ١( 
 الموجودات الثابتة        ١١
   مشروعات تحت التنفيذ١٢
   حقوق السحب الخاص١٣
  حسابات االئتمان النقدي ١٤
   االستثمارات ١٥
   المدينون ١٦
   الذهب١٧
   النقود١٨
 الحسابات المتقابلة ١٩

  المدينة

   واالحتياطيات رأس المال٢١
  الخصيصات ٢٢
المخصص للعراق من حقوق ٢٣

  السحب الخاص
   القروض المستلمة ٢٤
   حسابات جارية وودائع٢٥
   الدائنون٢٦
   حسابات عمليات اإلصدار٢٧
   حساب العمليات الجارية٢٨
   الحسابات المتقابلة الدائنة٢٩

   الرواتب واألجور٣١
   المستلزمات السلعية٣٢
  مية المستلزمات الخد٣٣
العمليات  مصروفات ٣٤

  المصرفية
 مصروفات العمليات ٣٥

  التأمينية
   االندثار٣٧
   المصروفات التحويلية٣٨
   المصروفات األخرى٣٩

  نشاط الخدميال إيراد ٤٣
  إيرادالعمليات المصرفية٤٤
   إيراد العمليات التأمينية٤٥
   إيراد االستثمار٤٦
   اإليرادات التحويلية٤٨
   اإليرادات األخرى٤٩

  
 في التطبيق، بهدف تمكين المصارف من        الدليل المحاسبي بالمرونة   هذا وقد اتسم  

  .  المصرفإدارةلتوسع في المستويات لتوفير ماتحتاجه من البيانات لخدمة ا
 المعالجات القيدية جزءاَ مكمالَ لشروحات الدليل المحاسبي،         تعد :المعالجات القيدية  .٤

عتمد النظام المحاسبي الموحد على أساس االستحقاق إذ تمثل الجانب التطبيقي له، وت
في إثبات قيود العمليات المالية التي تحدث في الوحدة االقتصادية وخاصة في نهاية             

  .السنة المالية
ن في المصارف التجارية عند     لك القوائم التي يستخدمها الموظفو     هي ت  : قوائم العمل  .٥

 بإجراء قيود معقدة تستدعي عمليـات      محاسبي كمسودات قبل القيام   ي نظام   تطبيق أ 
  :  ومثالهاأو قبل إعداد التقارير ،حسابية كثيرة
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ميزان المراجعة للتأكد من أن قاعدة القيد المزدوج تم إتباعها لتسجيل األحداث              •
 .اليومية

 . قائمة عمل لتعديل ميزان المراجعة  •
 .مراجعة مجاميع األرصدة قبل الترحيل  •

تعد القوائم المالية والموازنات التخطيطية     : موازنات التخطيطية لقوائم المالية وال   ا .٦
نماذج الموحدة للنظام المحاسبي الموحد للمصارف، والقوائم المالية هي بمثابة          المن  

وتحتاج إليها أطراف متعددة سواء     ،  مرآة تعكس نتائج القياس واإلفصاح المحاسبي     
  .المصرفأكانت داخلية أم خارجية لغرض معرفة نتائج نشاط 

  
نتناول في هذا المحور    :  معايير المحاسبة الدولية ذات العالقة بالنشاط المصرفي       -ثانياً

ة الدولية ذات العالقة بالنـشاط      يوالمعايير المحاسب " ٣٠"المعيار المحاسبي الدولي  
  :المصرفي

 مـصارف اإلفـصاح فـي البيانـات الماليـة لل        " ٣٠" المعيار المحاسبي الدولي   ١-٢
 تحديد السياسات المحاسبية    إلىيهدف هذا المعيار    : مالية المماثلة والمؤسسات ال 

عد هـذا   ؤسسات المالية المماثلة، وي    والم ومتطلبات اإلفصاح المناسبة للمصارف   
 للمعايير األخرى التي تنطبق على البنوك إال إذا نص صراحة على المعيار مكمالًَ

وضح أهم ما جاء مـن      آلتية ت حد المعايير، والفقرات ا   أ استثناء البنوك من تطبيق   
  :أساسيات في هذا المعيار

 ) (IFRSs, 2004, P1154 :مجاالت تطبيق المعيار •
يجب تطبيق هذا المعيار عند إعداد البيانات المالية للبنـوك والمؤسـسات الماليـة              . ١

  .المماثلة
تي المالية ال يعني كافة المؤسسات    و" بنك"غراض تطبيق هذا المعيار، يستخدم لفظ       أل. ٢

 واالستثمار والتي هي    دخاراال قبول الودائع واإلقراض بهدف      يكون نشاطها الرئيس  
 اويعد هذا المعيار مالئم. في نطاق األعمال البنكية أو الخاضعة للتشريعات المشابهة

  .للتطبيق على تلك الوحدات سواء تضمن اسمها لفظ البنك أم ال
 تستفيد من ذإ والمنظمات  د األعمال، األفرا   في عالم  اً ومؤثر اً مهم اًتمثل البنوك قطاع  . ٣

  البنـوك دوراً   ؤديوت. نمقترضوال المودعون و  أهمهاخدمات البنوك جهات عديدة     
في الحفاظ على الثقة بالنظام النقدي من خالل عالقتهـا الوثيقـة بالـسلطات               اًمهم

وك، ومن ثم فهنالك اهتمام عام بضمان سالمة وحسن أداء البن. النظامية والحكومات 
 ما يتعلق بمالءتها المالية ومدى توافر السيولة لـديها ودرجـة المخـاطر              السيماو

في  المحاسبة والتقرير من ثم ومتطلبات التشغيل وشطتها المختلفة النسبية المتعلقة بأن  
 وهـذا المعيـار يعـالج هـذه       . لبنوك تختلف عن غيرها من الوحدات التجاريـة       ا
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لمالحظات واإليضاحات المتعلقة بـبعض      ا كما يشجع عرض  . االحتياجات الخاصة 
  .   مثل إدارة السيولة والمخاطر والرقابة عليها بالبيانات المالية،األمور

 كما ينطبق على البيانات الماليـة       ، ينطبق هذا المعيار على البيانات المالية المستقلة       .٤
نـه  إعمال المـصرفية، ف   الموحدة للبنك، ففي حالة وجود مجموعة تقوم بمزاولة األ        

يجب تطبيق هذا المعيار على تلك األعمال لغرض إعداد البيانات المالية الموحـدة             
   .للمجموعة

  :عالجها هذا المعيارالتي هم المجاالت أو
   السياسات المحاسبية •

 من ثـم  عرض القوائم المالية و   يجب  " ١" لتحقيق االلتزام بالمعيار المحاسبي الدولي     .٥
 فهم األسس التي استخدمت في إعداد القوائم         على ةمساعدة مستخدمي البيانات المالي   

المالية للبنك، فقد تكون هناك حاجة لإلفصاح عن السياسات المحاسبية المـستخدمة            
   :في معالجة البنود التالية

 .ةتحقق اإليرادات الرئيس  . أ
 غرض االتجار م االستثمارات واألوراق المالية لتقيي . ب
نتج عنها تحقق الموجودات والمطلوبات التي التفرقة بين العمليات واألحداث التي ي . ت

تظهر بقائمة المركز المالي والعمليات واألحداث األخرى والتي ال يترتب عليهـا        
 .سوى مطلوبات احتمالية وتعهدات

أسس حساب المبالغ التي يتم تجنبها لمقابلة المخاطر العامـة للبنـك والمعالجـة               . ث
 .المحاسبية لتلك األعباء

المتعلقة بالقروض والسلفيات، وإعدام القروض والسلفيات      أسس حساب الخسائر     . ج
 .غير القابلة للتحصيل

 قائمة الدخل •
ن يتم تبويب اإليرادات والمصروفات في مجموعات أعلى البنك أن يعد قائمة دخل و. ٦

  .بحسب طبيعتها
 .ةنود اإليرادات والمصروفات الرئيساإلفصاح بالقائمة عن مقدار كل بند من ب. ٧
نه يجب اإلفـصاح كحـد      إ ما تتطلبه المعايير المحاسبة الدولية األخرى ف       إلى فضالً. ٨

أدنى بقائمة الدخل أو في صـورة مالحظـات إضـافية عـن بنـود اإليـرادات                 
  .والمصروفات

الخـدمات  تشمل البنود الرئيسة إليرادات البنك من النشاط على الفوائـد، رسـوم             . ٩
   .العموالت ونتائج االتجار

وذلك لمساعدة مستخدمي   ،  ستقل عن كل نوع من هذه اإليرادات      بشكل م اإلفصاح  . ١٠
  .م أداء البنكيالبيانات المالية في تقي
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تشمل البنود الرئيسة لمصروفات البنك الناتجة عن النشاط على الفوائد، العموالت، . ١١
األعباء المترتبة علـى تخفـيض القيمـة الدفتريـة          و ،خسائر القروض والسلفيات  

ت والمصروفات اإلدارية العامة للبنك، وعليه يتم اإلفصاح بشكل مستقل          لالستثمارا
 وذلك لمساعدة مستخدمي البيانات الماليـة فـي    ،عن كل نوع من هذه المصروفات     

  .يم أداء البنكيتق
 مـن   يرادات وبنود المصروفات، ويـستثنى    يجب عدم إجراء مقاصة بين بنود اإل      . ١٢

  :ذلك
  .ن المخاطرالبنود المتعلقة بالتحوط م. أ

  البنود المتعلقة بالموجودات والمطلوبات التي يتم إجراء مقاصة بينهما طبقـاً           .ب
  .من المعيار وجود حق قانوني للمقاصة" ٢٣"للفقرة 

باسـتثناء مـا    (يترتب على عمل مقاصة بين بنود اإليرادات وبنود المصروفات          . ١٣
طلوبات المتقابلة كما جاء يتعلق بالتحوط من المخاطر وما ينتج عن الموجودات والم

عدم تمكن مستخدمي البيانات المالية مـن تقيـيم أداء األنـشطة            ) ٢٣ بالفقرة رقم 
  .ن مجموعات معينة من الموجودات العوائد الناتجة عالمختلفة للبنك ومن تحديد

  : يتأر صافي المكاسب أو الخسائر لما يعند اإلفصاح يتم إظها. ١٤
  .ض االتجار وكذلك التغيرات في قيمتها الدفتريةغربيع األوراق المالية ل. أ

  .بيع االستثمارات في أوراق مالية. ب
  .التعامل في العمالت األجنبية. ت

 وذلـك   ،يتم اإلفصاح عن إيرادات الفوائد ومصروفات الفوائـد بـشكل مـستقل           . ١٥
  .للمساعدة على فهم مكونات صافي الفوائد ومسببات التغير فيها

افي الفوائد على كل من معدالت الفوائـد ومبـالغ االقتـراض            يتوقف مقدار ص  . ١٦
ومن المرغوب فيه أن تقوم اإلدارة بعمل إيضاحات عـن متوسـط             ،واإلقراض

 ومتوسـط المطلوبـات     ، متوسط قيم الموجودات التي تكسب فوائد      ،أسعار الفوائد 
بنوك المحتملة بالفوائد خالل الفترة، تقوم الحكومات في بعض البلدان بمساعدة ال          

 عـن    بمعدالت فوائد تقـل كثيـراً      ائتمانيةعن طريق تقديم إيداعات وتسهيالت      
 تقـوم اإلدارة عـادة بتقـديم       ،في هذه الحـاالت   . معدالت الفائدة السائدة بالسوق   

  . صافي الربحفيإيضاحات عن حجم تلك اإليداعات والتسهيالت ومدى تأثيرها 
(IFRSs, 2004, 1157)  

 الميزانية •
 وأن يـتم تبويـب الموجـودات        ،البنك إعداد قائمة المركـز المـالي      يجب على   . ١٧

  .والمطلوبات بها حسب طبيعتها كما يجب ترتيبها بالقائمة حسب سيولتها
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 ما تتطلبه المعايير المحاسبة الدولية األخرى، يجب اإلفـصاح بقائمـة            عن  فضالً .١٨
لموجودات والمطلوبات المركز المالي أو باإليضاحات المرفقة بالبيانات المالية عن ا  

  )١٧٨، ٢٠٠٦، وآخرونميرزا : (ولكن ال تقتصر عليها بالضرورة، اآلتية
o الموجودات  

 . لدى البنك المركزيواألرصدةالنقد   . أ
 . القابلة إلعادة الخصم لدى البنك المركزياألخرىأذونات الخزانة والسندات  . ب
غـراض  ظ بها أل  األوراق المالية الحكومية وغير الحكومية والتي يتم االحتفا        . ت

 .االتجار
 .الموجودات المودعة لدى البنوك األخرى والقروض والسلف المقدمة لها . ث
 . المالية واالسوق الماليةاألوراقاالستثمارات في  . ج
 .زبائنالقروض والسلفيات الممنوحة لل . ح
o المطلوبات  

 .ودائع من البنوك األخرى  . أ
 .ودائع أخرى من سوق المال . ب
 .اآلخرينين المبالغ مستحقة الدفع للمودع . ت
 .شهادات اإليداع . ث
 .باألوراق المثبتة األخرى وااللتزامات السندات . ج
  .األخرى  المقترضةألموالا . ح

 الفصل بين األرصدة مع البنوك األخرى واألرصدة الناتجة عن التعامل يستفاد من .١٩
مع القطاعات األخرى في السوق النقدية وكذلك أرصدة باقي المودعين في تقديم            

ئمة توضح عالقة البنك ومدى اعتماده على البنوك األخرى والسوق          معلومات مال 
  (IFRSs, 2004, 1157-1158)  :يأتيولذا يفصح البنك عما  .النقدية

  .األخرىاألرصدة لدى البنك المركزي والبنوك . أ  
 . الماليةباألسواقاألموال المودعة أو الموظفة .       ب
 . الماليةواألسواقودائع من البنوك األخرى . ت
 .الودائع األخرى.       ج

 عدم عمل مقاصة بين مبلغ أي بند من بنـود الموجـودات والمطلوبـات               وأيضاً
 إذا كـان     إالّ ،الظاهرة بالميزانية بالخصم من أي بند من بنود الموجودات والمطلوبات         

ن تكون نتيجة المقاصة معبرة عن التوقعـات المتعلقـة          أهناك حق قانوني يبرر ذلك و     
  .حقق أو تسوية البند من الموجودات والمطلوباتبت

  :تية العادلة لجميع المجموعات األربع اآليجب على البنك أن يفصح عن القيمة. ٢٠
o  القروض والذمم المدينة الناشئة عن أعماله المعتادة. 
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o  االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق. 
o   جرةألغراض المتاالموجودات المالية المحتفظ بها. 
o  الموجودات المالية المحتفظ بها ألغراض البيع. 

المطلوبات االحتمالية والتعهدات والبنود خارج الميزانيـة،       : وكذلك اإلفصاح عن  
تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات، تركيز الموجودات والمطلوبـات والبنـود          

، اًضـمان صـفها   بوخارج الميزانية، المخاطر المصرفية العامة، الموجودات المقدمة        
  (IFRSs, 2004, 1159) .المعامالت مع األطراف ذات العالقة

 إلزام  إلىيهدف هذا المعيار    : بيان التدفق النقدي  " ٧" المعيار المحاسبي الدولي     ٢-٢
الوحدات االقتصادية تقديم معلومات عن التغيرات الفعلية في النقدية وما يعادلهـا            

ة إعداد وعرض هذه القائمة المنشأ، ويجب على وذلك بإعداد قائمة للتدفقات النقدية
نشأة  من قوائمها المالية لكل فترة من الفترات التي تقوم الم          اً أساسي اًجزءبوصفها  

حداث المالية التي تهـتم بهـا قائمـة         مالية عنها، ويمكن تقسيم األ    بإعداد بيانات   
  :يأتي  ماإلىالتدفقات النقدية من حيث األهداف 

  (Cash Flow From Financing Activities)أحداث تمويلية   . أ
 (Cash Flow From Investing Activities)أحداث رأسمالية  . ب
   (Cash Flow From Operation Activities)أحداث تشغيلية  . ت

 ،٢٠٠٢ جربوع، حلـس،  ( ةاث تربطها عالقة على مستوى المنشأ       وهذه األحد 
ة التشغيلية باسـتخدام أي مـن    التدفقات من األنشط نة التقرير ع   ويمكن للمنشأ  ،)١٧٤

 أن الطريقة المباشرة هي المفضلة التي يـتم         الطريقتين المباشرة، وغير المباشرة علماً    
هذا ويتيح . بموجبها اإلفصاح عن المبالغ اإلجمالية المحصلة والمدفوعة للبنود األساسية

 بعض األنـشطة    هذا المعيار للمؤسسات المالية التقرير عن التدفقات النقدية الناشئة من         
  )١٧٢-١٧١، ٢٠٠٤ حماد،( :ها تقبل التقارير وهيالشروط المتعلقة بها والتي بموجبو
 وتعكس التدفقات النقدية أنـشطة     زبائنالمقبوضات النقدية الناتجة عن التعامل مع ال       .١

ـ        "زبون وليس أنشطة البنك مثال ذلك     ال  ةقبول وسداد الودائع تحت الطلـب الخاص
 ".بالبنك

المدفوعات النقدية لقبول وإعادة سداد الودائع ذات تـاريخ اسـتحقاق           المقبوضات و  .٢
 .ثابت

المقاصة بين اإليداعات والمسحوبات منها الناتجة من التعامل مع المؤسسات المالية            .٣
 .األخرى

 . البنك وإعادة سدادها لزبائنالسلفيات والقروض النقدية .٤
 السحب على المكـشوف     ويقدم هذا المعيار اإلرشادات فيما إذا كان يجب إدخال        

  .نه اقتراضات أىالتقارير عل في هعد أو يجب ياً نقداًمكونبوصفه المصرفي 
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الهدف : اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة    " ٢٤"المعيار المحاسبي الدولي رقم      ٣-٢
من هذا المعيار هو للتأكد من أن القوائم المالية للوحدة االقتصادية تحتوي علـى              

 احتمال أن المركز المالي والـربح أو        إلىة لجلب االهتمام    االفصاحات الضروري 
. الخسارة للوحدة االقتصادية قد تأثر بوجود عالقة مع األطـراف ذات العالقـة            

)IFRSs, 2004, 1066(  
حدها قادر على التحكم بالطرف اآلخـر أو        وتعد األطراف ذات العالقة إذا كان أ      

 العالقة  ذيومعاملة طرف    .ية أو تشغيلية  هم عليه في اتخاذ قرارات مال     مممارسة تأثير   
تحويل مصادر أو التزامات بين أطراف ذات عالقة بغض النظر عـن كونهـا              بمثل  تت

ة اإلفصاح عن العالقات بين األطراف ذات ويجب على المنشأ،  غير مسعرة    أومسعرة  
أم العالقة عند وجود التحكم بغض النظر عما إذا كان هناك عمليات بين هذه األطراف               

ة معـدة  أوإذا كان هناك عمليات بين األطراف ذات العالقة فان علـى المنـش           . لم يكن 
التقرير اإلفصاح عن طبيعة عالقات األطراف ذات العالقة وكذلك أنـواع العمليـات             

  .وعناصر العمليات الضرورية لفهم القوائم المالية
 إن  :زانية العموميـة  األحداث الالحقة لتاريخ المي   " ١٠" المعيار المحاسبي الدولي   ٤-٢

  )IFRSs, 2004, 691( :الهدف من هذا المعيار هو وصف
 متى يجب على الوحدة االقتصادية تعديل قوائمها المالية لألحداث الالحقة لتأريخ .١

  .الميزانية العمومية
 التي يجب على الوحدة االقتصادية إعطاءها عن تاريخ المـصادقة           االفصاحات .٢

  .لمصدرة وعن األحداث بعد تاريخ الميزانية العموميةعلى قوائمها المالية ا
نه على أية وحدة اقتصادية عدم إعداد قوائمها المالية على           أ ويتطلب المعيار أيضاً  

 دلت األحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية علـى أن فرضـية            إذأساس االستمرارية   
 علىيخ الميزانية العمومية  لتارالحقةلاويمكن تقسيم األحداث . ةاالستمرارية غير مالئم

  :فئتين من األحداث
أحداث الحقة توفر إثباتات إضافية حول أمور كانت قائمة بتـاريخ الميزانيـة              •

  .المطلوباتالعمومية، وهذا ما يوجب تعديل الموجودات و
أحداث الحقة نشأت بعد تاريخ الميزانية العمومية، األمر الذي ال يوجب التعديل         •

  . فقطوإنما إفصاح عن ذلك
يهـدف هـذا    : تقديم التقارير حول القطاعـات    " ١٤" المعيار المحاسبي الدولي     ٥-٢

لتقديم التقارير حـول المعلومـات الماليـة حـسب     " مبادئ" وضع إلىالمعيار  
ة ومختلف أ معلومات حول أنواع المنتجات والخدمات التي تنتجها المنش-القطاع

: يأتستخدمي القوائم المالية بما ي     لمساعدة م  -المناطق الجغرافية التي تعمل بها    
)IFRSs, 2004, 787(.  

  .فهم أفضل لألداء السابق للوحدة االقتصادية.     أ
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  .تقييم أفضل لمخاطر وعوائد الوحدة.    ب
  .تكوين أحكام مدعمة بشكل أفضل بالمعلومات حول الوحدة ككل.    ج

ـ     ويطبق هذا المعيار في المجموعات الكاملة للقوائم المالية        ل  المنشورة التـي تمتث
معايير المحاسبة الدولية، وتشمل المجموعة الكاملة للقوائم المالية ميزانية عمومية وقائمة ب

، يضاحاتاإلظهر التغيرات في حقوق المساهمين و     تالدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة      
  .  عرض القوائم المالية" ١" في معيار المحاسبة الدولية رقمة رد ا وكما هي

 يهـدف هـذا     :التقارير المالية المرحليـة   " ٣٤" المعيار المحاسبي الدولي رقم      ٦-٢
مثلمـا  (اذ القرارات االقتصادية     تقديم معلومات مالئمة ومفيدة التخ     إلىالمعيار  

 عن ذلك يتوقع أن تقدم       فضالً ،) الحال بالطبع في المعلومات المالية السنوية      هو
 والتغير في ات نوعية عن المركز المالي واألداءالتقارير المالية المرحلية معلوم

 إمـا   ،ة، ويكون بصفة عامة هو اعتناق عرض أو إفصاح        المركز المالي للمنشأ  
بتقديم قوائم مالية متكاملة أو معلومات موجزة، هذا ويوضـح المعيـار ثالثـة            

  : للتقارير المالية المرحلية وهيمهمةجوانب 
 حال من األحوال عدم تشجيع      حلية ال يقصد به بأي    التوسع بالتقارير المالية المر   .  أ

 لما ورد في     تقديم مجموعة كاملة من القوائم المالية المرحلية وفقاً        علىة  المنشأ
  .عرض القوائم المالية" ١"المعيار المحاسبي الدولي 

ة ما إضـافة    نه إذا اختارت منشأ   إ ف ،ية الملخصة في حالة القوائم المالية المرحل    .  ب
 القوائم المالية المرحلية الملخصة فـوق الحـد         إلىيضاحات إضافية   بنود أو إ  

ن المعيار لم يمنع ولم يثبـت إضـافة هـذه            فإ ،األدنى المبين في هذا المعيار    
  . الحد األدنى األساسي المطلوبإلىالمعلومات اإلضافية 

إن االعتراف ومبادئ القياس في هذا المعيار ينطبق على المجموعة الكاملـة            .  ج
  . كما ينطبق على القوائم المالية المرحلية الملخصة،وائم المالية المرحليةللق

ة الـشكل   مالية التالية عندما تختار المنشأ    ويلزم المعيار بإظهار مكونات القوائم ال     
  :المختصر
o  الملخصة(الميزانية العمومية المختصرة.( 
o قائمة دخل مختصر . 
o تحليالت حقوق الملكية المختصرة . 
o فقات نقدية مختصرة قائمة تد. 
o إيضاحات تفسيرية مختارة .  

صافي الربح أو الخسارة للفتـرة، األخطـاء         "٨"المعيار المحاسبي الدولي رقم      ٧-٢
 وصف  إلى يهدف هذا المعيار     :الجوهرية، والتغييرات في السياسات المحاسبية    

ل من  عمليات التبويب واإلفصاح والمعالجة المحاسبية لبنود محددة في قائمة الدخ         
عداد وعرض قائمة الدخل على أساس ثابت، ويعزز    فة المنشآت بإ  جل أن تقوم كا   أ
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هذا القابلية للمقارنة مع القوائم المالية للمنشآت لفترات سابقة ومع القوائم الماليـة       
للمنشآت األخرى، وعليه يتطلب هذا المعيار تـصنيف البنـود غيـر العاديـة              

بنود محددة ضمن الربح أو الخسارة عن       جانب اإلفصاح عن     إلىواإلفصاح عنها   
النشاطات العادية، كما يحدد المعيار كذلك المعالجة المحاسـبية للتغيـرات فـي             
التقديرات المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسـبية وتـصحيح األخطـاء           

  )٢٠٥-٢٠٤ ،٢٠٠٢ حلس، وجربوع( .الجوهرية
 يحدد هـذا    :االعتراف والقياس : يةاألدوات المال " ٣٩"المعيار المحاسبي الدولي   ٨-٢

المعيار مبادئ االعتراف والقياس واإلفصاح عن الموجودات المالية والمطلوبات 
، ويكمل هذا المعيـار     طة بما في ذلك المحاسبة عن عمليات التحو       أالمالية للمنش 

 األدوات المالية اإلفصاح والعـرض،      ٣٢ يأحكام اإلفصاح في  المعيار الدول     
تطبيق هذا  ) بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية     (ت  آ المنش ويجب على كافة  

  .المعيار على جميع األدوات المالية
 يقدم هـذا    :اإلفصاح والعرض : األدوات المالية " ٣٢" المعيار المحاسبي الدولي     ٩-٢

 وصفاَ للمتطلبات المتعلقة بعرض األدوات المالية الظاهرة بالميزانية، كما          رالمعيا
 المعلومات التي يجب اإلفصاح عنها فيما يتعلق بـاألدوات الماليـة            يحدد المعيار 

 تدعيم فهم مـستخدمي   إلىسواء كانت ظاهرة بالميزانية أو خارجها، حيث يهدف         
البيانات المالية بأهمية األدوات المالية سواء كانت ظاهرة بالبيانـات الماليـة أو             

 تدفقاتها النقدية، هذا ويجب     ة وأدائها وكذلك  أخارجها بالنسبة للوضع المالي للمنش    
تطبيق هذا المعيار عند العرض واإلفصاح عن المعلومات الخاصة بكافة أنـواع            

  .األدوات المالية، سواء كانت معترف بها أو غير معترف بها
المخصــصات، المطلوبــات المحتملــة، " ٣٧"المعيــار المحاســبي الــدولي ١٠-٢

على االعتـراف بكافـة     " ٣٧"ر تنطبق متطلبات المعيا   :والموجودات المحتملة 
ميـرزا،   (:المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة، باستثناء     

  )٢٧٦، ٢٠٠٦، وآخرون
عقود التنفيذية، باستثناء العقود المثقلة بااللتزامات، ويـشير        التلك الناتجة عن      . أ

جنبهـا  كون فيه التكاليف التي اليمكن ت     ت العقد الذي    إلى باألعباءالعقد المثقل   
كبر من المنافع االقتصادية المتوقع الحصول عليها بموجب        ألتلبية االلتزامات   

 .العقد
 . أخرىتلك التي تغطيها معايير  . ب

     والهدف من هذا المعيار ضمان تطبيق مقاييس االعتـراف وأسـس االعتـراف             
ن يـتم   أالمناسبة على المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجـودات المحتملـة، و         

فصاح عن معلومات كافية في إيضاحات البيانات المالية لتمكين المستخدمين من فهم            اإل
  .طبيعتها وتوقيتها ومبالغها
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 تحديـد   إلـى يهدف هذا المعيار    : اإليراد" ١٨"المعيار المحاسبي الدولي رقم      ١١-٢
المعالجة المحاسبية لإليرادات المترتبة على أنواع معينـة مـن األنـشطة أو             

يجب أن يطبق هذا المعيار للمحاسبة على اإليرادات الناشـئة مـن             و ،العمليات
  )(IFRSs, 2004, 888: اآلتيةالعمليات واألحداث 

   . بيع السلع، وتأدية الخدمات.أ      
استعمال الغير لموجودات الوحدة االقتصادية وما ينتج عنها من فوائد، حقوق           . ب

  .وأرباح األسهم االمتياز
 يهـدف   :الممتلكات والتجهيزات والمعدات  " ١٦"بي الدولي رقم    المعيار المحاس  ١٢-٢

.  وصف المعالجة المحاسبية للممتلكات التجهيزات والمعـدات       إلىهذا المعيار   
 تكوين معلومات واضحة لمستخدمي القوائم المالية حـول اسـتثمارات           من ثم و

 ,IFRSs, 2004) .التجهيزات ومعدات الوحدةوالوحدة االقتصادية في الممتلكات 
826)  

إذ تتمثل أهم الموضوعات التي يتناولها هذا المعيار في تحديد كل مـن توقيـت               
مة التي تـدرج    االعتراف ببنود الممتلكات والمصانع والمعدات في القوائم المالية، والقي        

هذا وبعـد القيـاس األولـي       ،  وكذلك اندثار تلك الممتلكات    ، المالية بها في هذه القوائم   
ن القيمة الدفترية تتحـدد علـى       إف) على أساس التكلفة  (نع والمعدات   للممتلكات والمصا 

 . العادلة التي تعكس القيمة العادلة للموجود في تاريخ إعادة التقويمتهأساس قيم
 يهدف هـذا  :معلومات تعكس آثار تغير األسعار" ١٥" المعيار المحاسبي الدولي   ١٣-٢

لتي تعكس آثار التغير في     ة على عرض المعلومات ا    أ تشجيع المنش  إلىالمعيار  
ويعالج هذا المعيار النظام المحاسبي أو السياسات الواجب إتباعها من          . األسعار

 إذا كانت تلك البيانات معروضة علـى        ة إلعداد البيانات المالية، إالّ    أقبل المنش 
 ويجب تطبيق هذا المعيار عند إظهار آثـار         ،أساس يعكس أثار تغيير األسعار    

على المقاييس المستخدمة لتحديد نتائج أعمال المنشأة ومركزها ألسعار اتغيرات 
  .المالي

آثار التغييرات في أسـعار صـرف العمـالت         " ٢١"المعيار المحاسبي الدولي   ١٤-٢
 ،٢٠٠٢ حلـس، و جربـوع ( :ب ـ  نطاق تطبيق هذا المعيار يتعلق        إن :األجنبية

٣٢٦(  
  .المحاسبة عن المعامالت بالعملة األجنبية .١
ئم المالية للعمليات األجنبية والتي يتم تضمينها في القوائم المالية          ترجمة القوا  .٢

  .ةأللمنش
 بيان المعالجة المحاسبية آلثار تغيـر أسـعار صـرف           إلىويهدف هذا المعيار    

 عملة واحدة من    إلى وكذلك ترجمة هذه البيانات      ،العمالت األجنبية في البيانات المالية    
 تحديـد سـعر الـصرف الواجـب         عن فضالً ،شأةجل دمجها في القوائم المالية للمن     أ
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استخدامه وكيفية االعتراف بأثر التغييرات في أسعار الصرف فـي القـوائم الماليـة،       
تطبيق هذا المعيار في ) بما فيها البنوك والمؤسسات المالية المماثلة(ة أويجب على المنش

ة للعمليـات األجنبيـة     وترجمة البيانات المالي  . المحاسبة عن العمليات بالعملة األجنبية    
المشمولة في القوائم المالية للمنشأة بواسطة التوحيد أو التوحيـد النـسبي أو بطريقـة               

  .  الملكية
حدد المعيار معـالجتين    : تكلفة االقتراض " ٢٣" المعيار المحاسبي الدولي رقم      ١٥-٢

  )٢٥٧ ،٢٠٠٤ حماد،( :إلىلتكاليف االقتراض وتم تصنفها 
  . تكاليف االقتراض ضمن مصروفات الفترة التي تخصهادع: المعالجة القياسية •
القيام برسملة تكاليف االقتراض التـي يمكـن        : المعالجة البديلة المسموح بها    •

  .  للرسملةل حيازة أو إنشاء أو تصنيع األصل المؤهإلىإرجاعها مباشرة 
ـ   : الممتلكات االستثمارية " ٤٠" المعيار المحاسبي الدولي رقم      ١٦-٢ ذا الهدف من ه

للممتلكات االسـتثمارية ومتطلبـات      المعيار هو وصف المعالجة المحاسبية    
ويجب تطبيق هذا المعيار عند االعتـراف والقيـاس          .اإلفصاح ذات العالقة  

واإلفصاح للممتلكات االستثمارية، إذ يتعامل هذا المعيار من بين أشياء أخرى     
 للمستأجر المتحفظ بـه     مع القياس للممتلكات االستثمارية في البيانات المالية      

لممتلكـات  ل ومع القياس في البيانـات للمـؤجر         ،حسب عقد إيجار تمويلي   ب
   )(IFRSs, 2004, 2011 .حسب عقد إيجار تشغيليب ةاالستثمارية المؤجر

يهـدف هـذا    : انخفاض قيمة الموجودات  " ٣٦"المعيار المحاسبي الدولي رقم    ١٧-٢
صادية لضمان  تتبعها الوحدة االقت   بيان اإلجراءات التي يجب أن       إلىالمعيار  

لقابل لالسترداد، وذلـك فـي      ابما ال يزيد عن مبلغها       تسجيل قيمة موجداتها،  
قيمـة التـي يمكـن      الالحاالت التي تزيد فيها القيمة الدفترية للموجود عـن          

استردادها من خالل استخدام الموجود أو بيعه، ويتطلب المعيـار أن تقـوم             
 االنخفاض، كما يحدد كـذلك افـصاحات معينـة          الوحدة باالعتراف بخسارة  

  (IFRSs, 2004, 1376) .للموجودات التي انخفضت قيمتها
ينطبق على جميع العقـود     : عقود اإليجار " ١٧" المعيار المحاسبي الدولي رقم      ١٨-٢

حد طرفي العقد الحق في استخدام موجود يملكـه         أالتي تنطوي على تخويل     
 :إلـى صنف عقـد اإليجـار   تت أن آنشالطرف اآلخر، هذا ويجب على الم

(IFRSs, 2004, 861)  
  :عقد اإليجار التمويلي في الحاالت اآلتية.أ

 المستأجر في نهاية فتـرة      إلى العقد على تحويل ملكية الموجود       غطتذا  إ -
  .العقد

 للمستأجر لشراء الموجود بسعر يتوقع أقـل         اختيارياًَ  إذا تضمن العقد حقاًَ    -
  .عادلة للموجود في تأريخ ممارسة الحقميمة البدرجة جوهرية من الق
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  . فترة اإليجار الجانب األكبر من العمر االقتصادي للموجوديذا تغطإ -
ر  في تأريخ نشأة اإليجار، تكون القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجـا            -

  .  للقيمة العادلة للموجود المستأجرمساوية تقريباَ
ستوفي المعايير الواردة لعقد    ي  ال ذيلك العقد ال  وهو ذ : عقد اإليجار التشغيلي  .  ب

  .التأجير التمويلي
 مجاالت تطوير النظام المحاسبي الموحد المطبق في المصارف العراقية وفقـاً           -ًثالثا

يتناول هذا المحور بالدراسة والتحليل مجاالت تطوير       : لمعايير المحاسبة الدولية  
وذلك في إطار معايير     ،مصارف العراقية  الموحد المطبق في ال    يالنظام المحاسب 

  : يأتالمحاسبة الدولية ذات العالقة وكما ي
 الموحد المطبق في المصارف العراقية      يلنظام المحاسب ل مجاالت تطوير القياس     ١-٣

 تعاريف متعددة لعملية القياس المحاسـبي،       هقدمت:  لمعايير المحاسبة الدولية   وفقاً
 هو التعريف الذي قدمته الجمعية المحاسـبية        داًولكن من أهم هذه التعاريف تحدي     

في قـرن األعـداد     "الذي نص على أن القياس المحاسبي يمثل         ،AAAاألمريكية  
مالحظات ماضية   على    وذلك بناء  ،ة الماضية والجارية والمستقبلية   أبأحداث المنش 

، وفي إطار تفعيل دور     )١١٥ ،٢٠٠٤ مطر،" (أو جارية وبموجب قواعد محددة    
 المطبق فـي    دير المحاسبة الدولية لالرتقاء بالقياس للنظام المحاسبي الموح       المعاي

 يمكن لنا أن نقدم ما      - للمتطلبات األساسية لهذه المعايير     وفقاً -المصارف العراقية 
  :يأتي

 ٣٩ النظام المحاسبي الموحد المصرفي ومتطلبات المعيار المحاسبي الدولي        ١-١-٣
من خالل ما تقدم من أساسـيات هـذا         : ياساالعتراف والق : األدوات المالية 

  : يأتي المعيار وما جاء في النظام بخصوص األدوات المالية يتبين لنا ما
 ق هذا المعيار منها المشتا األساسيات التي جاء بهبعدد منإن النظام لم يأخذ . ١

 تحـوط التـدفق     ،المالي، وأنواع عالقات التحوط من تحوط القيمة العادلة       
 .ط لصافي استثمار في وحدة أجنبيةتحو، النقدي

ن النظام لـم    إضمن المعالجات المحاسبية للموجودات والمطلوبات النقدية ف      . ٢
يمـة العادلـة بعـد      يأخذ بنظر االعتبار إعادة قياس الموجودات المالية بالق       

 إعادة قياس المطلوبات والمشتقات المالية المحتفظ وأيضاًاالعتراف األولي، 
 . لقيمة العادلةبها للمتاجرة با

أوجب المعيار المحاسبي الدولي على ضرورة تخفـيض قيمـة الموجـود            . ٣
كبر من القيمة التقديريـة القابلـة       أإذا كانت القيمة المثبتة للموجود       ،المالي

 وأوصى على إعادة تقييم الموجودات المالية في تاريخ الميزانية، ،لالسترداد
  . المحاسبي الموحد بهذا الخصوصجراء بعيد عن متطلبات النظاموهذا اإل
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 ٣٧ النظام المحاسبي الموحد المصرفي ومتطلبات المعيار المحاسبي الدولي        ٢-١-٣
 تحتـل   :المخصصات، االلتزامـات المحتملـة والموجـودات المحتملـة        

المخصصات وااللتزامات المحتملة والموجودات المحتملة أهمية كبيرة في        
ما قدمه المعيار من أساسيات ومـا       النشاط المصرفي، ومن خالل استقراء      

  :يبه النظام يمكن لنا أن نقدم ما يأتأوج
التخصيصات والذي ) ٢٢(أفرد النظام المحاسبي الموحد المصرفي حساب . ١

األعباء التي يصعب تحديد مبالغها على وجه الدقة والتي يجب          " يعبر عن 
 الحـساب   وقد حلل النظام هـذا     "أن تتحملها نتائج أعمال السنة المختصة     

  :إلى
 ).٢٢١(مخصص االندثار . أ

  ).٢٢٢( مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. ب
 ).٢٢٣(مخصص خدمة تعويض خدمة المنتسبين . ت
 ).٢٢٤ (بمخصص الضرائ. ث
  ).٢٣٥( تخصيصات متنوعة. ج

 . المعيار المحاسبي الدوليالم يأخذ النظام بإعادة الهيكلة التي جاء به. ٢
 حسابات تأخذ على عاتقها معالجـة الموجـودات         إلىام  يفتقر دليل النظ  . ٣

  .والمطلوبات المحتملة
 ١٨ النظام المحاسبي الموحد المصرفي ومتطلبات المعيار المحاسبي الدولي        ٣-١-٣

يرادات التي تمثل    المعالجات المحاسبية لإل   ١٨حدد المعيار الدولي     :اإليراد
ادية، ومن خـالل متابعـة   ن األنشطة العادية للوحدة االقتص  الدخل الناتج ع  

معالجات المعيار وما جاء في النظام بهذا الخصوص يمكن لنا أن نستعرض 
  :   يأتما ي

اإليرادات ليعبر عن إجمالي اإليرادات التـي       " ٤"خصص النظام حساب    . ١
 اإليـرادات    عن فضالًيحصل عليها المصرف من خالل نشاطه العادي،        

األخرى سواء أكانت لها عالقة     العرضية التي يحصل عليها من الجهات       
 ٤٣ الحسابات إلىوقد حلل النظام الحساب المشار إليه . بنشاطه أم لم تكن

 إيـرادات   ٤٦ إيرادات العمليات المـصرفية،      ٤٤إيراد النشاط الخدمي،    
  .  اإليرادات األخرى٤٩ إيرادات التحويلية، ٤٨االستثمار، 

 الموحـد   يم المحاسـب   كبير بـين النظـا      حدٍ إلىبوجه عام ال خالف و    . ٢
المصرفي والمعيار المحاسبي الدولي بخصوص تحديد توقيت االعتراف        

 .باإليرادات
نه إذا تم تأجيل استالم النقدية أو النقديـة         أأكد المعيار المحاسبي الدولي     . ٣

،  المحـددة االسميةة المقابلة تكون أقل من قيمته       ن القيمة العادل  إالمعادلة ف 
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إيراد فوائد، في    والقيمة العادلة بوصفه     االسميةيمة  ويعامل الفرق بين الق   
 .حين أن النظام لم يأخذ بهذه المعالجة

نه في حالة احتفاظ الوحدة االقتـصادية       أأشار المعيار المحاسبي الدولي     . ٤
 األمر  ،ن عملية البيع تعد متحققة ومكتسبة     إ ف ، من العملية  مهمبجزء غير   

، ولكن من المالحـظ أن النظـام ال         الذي يترتب عليه االعتراف باإليراد    
 . هذه المعالجةإلىيشير 

أوصى المعيار المحاسبي الدولي بخصوص العمليات التي تتضمن تأدية          .٥
نه إذا لم تتمكن الوحدة االقتصادية وبطريقة موثوق بهـا مـن            أالخدمات  

ن مقدار اإليراد الذي يعترف به يجـب أن         إتقدير نتائج إحدى العمليات ف    
دود المصروفات المحققة القابلة لالسترداد، وهذا اإلجراء لـم     يكون في ح  

 .يأخذ به النظام
بوصفها  باألتعابنه يتعين على الوحدة االقتصادية االعتراف أأكد المعيار . ٦

 .   عند تقديم العمل الجوهري، وهذا يتوافق مع توجهات النظاماًداإير
 بـين المعيـار     أنه ال خـالف   رباح األسهم نجد    أ ب ففيما يتعلق باالعترا  . ٧

 عنـد اإلعـالن عـن        متحققاًَ ، من حيث أن إيراد االستثمار يعد      والنظام
  . التوزيعات من قبل الشركة المصدرة لألسهم

 ١٦ النظام المحاسبي الموحد المصرفي ومتطلبات المعيار المحاسبي الدولي        ٤-١-٣
 الدوليـة    المحاسـبة  ر قدمت لجنة معـايي    :الممتلكات والتجهيزات والمعدات  

 بهدف وصف المعالجات المحاسـبية للممتلكـات والتجهيـزات          ١٦المعيار  
والمعدات، ومن خالل متابعة أساسيات المعيار مـع مـا ورد فـي النظـام               

  : تيةالمحاسبي الموحد المصرفي بهذا الشأن يمكن أن نقدم التصورات اآل
بيـر عـن    للتع) الموجـودات الثابتـة   ( استخدم النظام المفهوم التقليـدي    . ١

 األدبيات المحاسبية الحديثـة     تالموجودات الثابتة الملموسة، في حين دأب     
 عـن هـذا      استخدام مصطلح الممتلكات والمصانع والمعدات بـدالً       على

  ".١٦"وهذا ما أخذ به المعيار الدولي . المصطلح
 ليشير األول   ،)١٢ و ١١(ن  ضمن إطار دليله الحسابين الرئيسي    قدم النظام   . ٢

 الموجودات الثابتة إلىودات الثابتة قيد االستخدام الفعلي والثاني  الموجإلى
، )تنفيذالمشروعات تحت   (فعلي  ولم تتهيأ لالستخدام ال   ،  التي لم تكتمل بعد   

على ذلك فقد ميز النظـام بـين الموجـودات الثابتـة المـستغلة               وبناء 
خـذ فـي معالجـة اقتنـاء        من ثم أ   و ،والموجودات الثابتة قيد االستغالل   
وهذا ما لم يأخذ به المعيـار الـدولي         . الموجودات الثابتة على مرحلتين   

. تم من خالل مرحلة واحدة    تمن حيث أن عملية االقتناء في المعيار        " ١٦"
وعليه نعتقد أن ماجاء به المعيار ينسجم مع أدبيات المحاسبة المالية أكثر            
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 المـصروفات   أن إلى أدبيات المحاسبة المالية      تشير ذإمما قدمه النظام،    
سـتفادة  الة في سبيل الحصول على الموجود الثابت واأالتي تتحملها المنش 
 تقيد مباشـرة فـي حـساب     رأسماليةها مصروفات   عدمن خدماته يجب    

 . الموجود
يم الموجودات  ي الموحد المصرفي بفكرة إعادة تقي     لم يأخذ النظام المحاسب   . ٣

مة العادلة الذي جاء بـه المعيـار         لمفهوم القي  الثابتة المندثرة دفترياَ وفقاًَ   
 وما يتبع ذلك من احتساب االندثار وفقـاَ للقيمـة           ،"١٦"المحاسبي الدولي 

يم وإثباتها  قييم، واحتساب مكاسب وخسائر إعادة الت     يالعادلة بعد إعادة التق   
 .في السجالت المحاسبية

تة، في ألزم النظام طريقة القسط الثابت في احتساب اندثار الموجودات الثاب. ٤
سمح باستخدام طريقة االنـدثار     " ١٦"حين أن المعيار المحاسبي الدولي      
ثـار  آفصح الوحدة االقتصادية عـن      تالمناسبة لظروف المنشأة على أن      

  .التغير ضمن قوائمها المالية الختامية في حالة التغيير
 ٢١  النظام المحاسبي الموحد المصرفي ومتطلبات المعيار المحاسبي الدولي        ٥-١-٣

 ٢١ يهـدف المعيـار      :آثار التغيير في أسعار صرف العمـالت األجنبيـة        
ترجمة القوائم المالية للعمليات    والمحاسبة عن المعامالت بالعملة األجنبية،      

تـم   ومن خالل مـا   . ةأاألجنبية والتي يتم تضمينها في القوائم المالية للمنش       
ام، يتبين لنا أن    استعراضه من أساسيات هذا المعيار والتمعن في دليل النظ        

  : في األسعار كل من الحساباترفرد لمعالجة آثار التغييأالنظام قد 
 . فروقات تقييم العمالت األجنبية٣٤٤ •
 . مخاطر تقلبات أسعار الصرف٣٤٥٢ •
  . مخصص تقلبات أسعار الصرف٢٢٥٢ •

وعليه نرى أن توجهات النظام في معالجاته المحاسبية لهذا الموضوع ال تلبي 
 معالجات ذ نعتقد أن المعيار قد قدمإ. معيار في الكثير من جوانبه األساسيةمتطلبات ال

 األمر الذي يتطلب ،جادة لمواجهة آثار التغيير في أسعار صرف العمالت األجنبية
 في ظل الوتيرة المتزايدة للتجارة السيماضرورة أن يواكب النظام تلك المعالجات و

  .في الوقت الحاضرالدولية التي تسود االقتصاد العالمي 
 ٤٠ النظام المحاسبي الموحد المصرفي ومتطلبات المعيار المحاسبي الدولي        ٦-١-٣

 وصـفاً ) ٤٠( يقدم المعيار المحاسبي  : المحاسبة عن الممتلكات االستثمارية   
أنها ارض أو مبنى أو جزء من مبنى أو كليهمـا     للممتلكات االستثمارية على    

 الكتساب ،مستأجر بموجب عقد إيجار تمويليالمحتفظ بها من قبل المالك أو ال 
  .امالستفادة من ارتفاع قيمتها الرأسمالية أو كليه، أو لإيراد إيجاري
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   ومن خالل ماتم استعراضه من أساسيات المعيار ومالحظة ما وردت في النظام 
  :يتأي يتبين لنا ماالمحاسبي الموحد من معالجات محاسبية للممتلكات واالستثمارية 

االستثمارات ليشمل حركة االسـتثمارات فـي       ) ١٥(خصص النظام الحساب رقم      .١
 . المصارف

 :تية الحسابات اآلإلى ١٥حلل النظام الحساب  .٢
 . أراضي استثمار، مباني استثمار- ويعبر عن االستثمارات العقارية١٥١-  
 والعالم حسب القطاعات المختلفةب ويعبر عن استثمارات مالية طويلة األجل و١٥٢ -  

 .الخارجي
حـسب القطاعـات المختلفـة      ب ويعبر عن استثمارات مالية قصيرة األجل و       ١٥٣ -  

 .العالم الخارجيو
 إيـرادات   ٤٦١ إيرادات االستثمار الحساب     ٤٦ أفرد النظام ضمن الحساب الرئيس    . ٣

 .                            االستثمارات العقارية
حق لالعتراف قدمة من قبل المعيار بخصوص القياس األإن المعالجات المحاسبية الم. ٤

نموذج و تيار إما نموذج القيمة العادلة أالمبدئي للممتلكات االستثمارية في وجوب اخ  
على أن تطبق تلك السياسة على      ،  سياسة محاسبية للوحدة االقتصادية   التكلفة بوصفه   

ة المتبعة فـي النظـام،       بعيدة عن السياسات المحاسبي    ،جميع الممتلكات االستثمارية  
 المعيار بخصوص حاالت التحول     ا الضوابط التي أورده   إلىوكذلك ال يشير النظام     

  . الممتلكات االستثمارية و االستبعاداتإلىمن و
  النظام المحاسبي الموحد المصرفي ومتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم         ٧-١-٣

 المحاسـبة الدوليـة    قدمت لجنة معايير:انخفاض قيمة الموجـودات  " ٣٦"
بيان اإلجراءات التي يجب أن تتبعهـا الوحـدة االقتـصادية           ل ٣٦المعيار  

لضمان تسجيل قيمة موجوداتها بما ال يزيد عن مبلغها القابل لالسـترداد،            
قيمة التـي   الوذلك في الحاالت التي تزيد فيها القيمة الدفترية للموجود عن           

 يتطلـب أن    من ثم و. د أو بيعه  يمكن استردادها من خالل استخدام الموجو     
وعليه ومن خـالل مـا تـم        . تقوم الوحدة باالعتراف بخسارة االنخفاض    

استعراضه من أساسيات المعيار المحاسبي الدولي المشار إليه، وما وردت          
من معالجات محاسبية للموجودات في النظام المحاسبي الموحد المصرفي،         

شكل يلبات هذا المعيار، فالمعيار     تبين لنا أن النظام بعيد كل البعد عن متط        
 النظام  يقتضي من حالة متقدمة في مواجهة انخفاض قيمة الموجودات التي         

 . ضرورة مواكبتها
  النظام المحاسبي الموحد المصرفي ومتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم         ٨-١-٣

 للمعالجـات    وصفاً ٢٣ قدم المعيار المحاسبي الدولي      :تكلفة االقتراض " ٢٣"
المحاسبية لتكلفة االقتراض، ومن خالل ما تم استعراضـه مـن أساسـيات             
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 وما جاء به النظام المحاسبي الموحد المصرفي يمكن لنا أن نقدم ما             ،المعيار
  :يأتي

 هذا مصروفات العمليات المصرفية، محلالً" ٣٤"فرد النظام وفي إطار دليله حساب أ. ١
الفوائـد المـصرفية    " ٣٤٢" حـساب     عدد من الحسابات الفرعية منها     إلىالحساب  
دفعها المصرف يهذا الحساب يشمل الفوائد التي  على أن    النظام   نص وقد   ،المدفوعة

 وفوائـد   ، كفوائد حسابات التوفير وفوائد الودائع الثابتـة       ،مقابل استالم أموال الغير   
 المكـشوفة والحـسابات الجاريـة    ، وفوائد الحسابات الخارجية ،االقتراض الداخلي 

 ، وفوائد القروض والتسهيالت الخارجيـة     ، وفوائد الودائع بالعمالت األجنبية    ،ائنةالد
  .وفوائد استعماالت حقوق السحب الخاص

 معالجات محاسبية لتكاليف    إلىال يشير   " ٣٤"ن الحساب   إ ف السابقةفقرة  ال إلىإشارة  . ٢
كات والمصانع  الممتل( االقتراض المرتبطة بعملية اقتناء أو إنشاء الموجودات الثابتة       

  هـذه الفوائـد مـصروفاًَ      أخذ النظام بوجهة النظر التي تعد     وعليه فقد   ). والمعدات
 السياسات المحاسبية لتكلفة االقتراض المرتبط بالحـصول علـى          ، متجاهالً ايرادياًَ

 مـن ثـم    و ،موجود مؤهل، وعليه من المفيد أن يساير النظام متطلبات هذا المعيار          
 وعلى وجه الخصوص المعيار الدولي      ، المهنية المحاسبية  االرتقاء نحو التشريعات  

 التي استقرت على رسملة تكاليف الفوائد المرتبطة بالحـصول علـى            المذكور آنفا 
الموجودات الثابتة والتوقف عن عملية رسملة تكاليف الفوائد بمجـرد أن يـصبح             

  .  لالستخدامالموجود معداًَ
 ومتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم     النظام المحاسبي الموحد المصرفي      ٩-١-٣

 المحاسـبية   االفصاحاتوالسياسات  " ١٧" قدم لنا المعيار   :عقود اإليجار  "١٧"
المناسبة للمستأجرين والمؤجرين لتطبيقها فيما يتعلق بعقود اإليجار التشغيلي         
والتمويلي، من خالل متابعة سياسات القياس في النظام المحاسـبي الموحـد            

  :تيةآلهذا الشأن يمكن لنا أن نقدم المالحظات ابو ،المصرفي
استئجار الموجودات الثابتـة ضـمن المـستلزمات        ) ٣٣٥(خصص النظام حساب    . ١

الخدمية ليعبر عن المبالغ المصروفة للغير لقاء استئجار الموجودات الثابتة المملوكة 
 إلى  وقد حلل على المستوى الرباعي،للغير والمستخدمة ألغراض نشاط  المصرف   

 . حساباتةأربع
إيجار الموجودات الثابتة ضمن إيـرادات النـشاط        ) ٤٣٨(خصص النظام حساب    . ٢

حـصل عليهـا المـصرف مقابـل تأجيرهـا          يالخدمي ليعبر عن اإليرادات التي      
 .للموجودات الثابتة للغير

   وهكذا يتبين لنا أن النظام وفي معرض معالجاته المحاسبية لعقود التأجير قـد             
 دون األخذ بأية معالجات محاسبية بخصوص اإليجار  منخل اإليجار التشغيلي،تبنى مد

ن النظام بهذه المعالجات بعيد عن أسس تصنيف عقود اإليجار بين           إالتمويلي، وعليه ف  
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 التصنيف في   أسس من    سابقاً إليه اإلشارة كما تم    ،اإليجار التمويلي واإليجار التشغيلي   
   ".١٧"المعيار المحاسبي الدولي 

 الموحـد المطبـق فـي المـصارف         ي للنظام المحاسب  حإلفصااتطوير   مجاالت   ٢-٣
عد مبـدأ اإلفـصاح مـن المبـادئ         ي : لمعايير المحاسبة الدولية   العراقية وفقاً 

 عند إعداد التقارير المالية، ويستند هذا المبدأ االمحاسبية المهمة الواجب مراعاته
 وال  ،دون تحيـز  كما هي ومـن     وجوب بيان الحقائق     وهي   ، حقيقة أساسية  إلى

ـ  طر إلـى  وإنما يتعـداه     ،يقتصر اإلفصاح على المضمون من المعلومات      ق ائ
وللمعلومـات  ). ١٢٩،  ٢٠٠٦ خـضر، (عرض هذه المعلومات في التقـارير       

جهات المستفيدة من هذه    الالمحاسبية دور مهم في ترشيد المستثمرين كجهة من         
 عـن    فضالً ،وسيع االستثمار الحالي  المعلومات في اتخاذ القرارات المرتبطة بت     

 مجاالت أخرى جديدة، وكذلك إشباع حاجات مـستخدمي         إلىتوجيه االستثمار   
القوائم المالية من البيانات والمعلومات المحاسبية، وكل ذلك يعتمد على مـدى            

مة هذه المعلومات وتأثيرها على سلوك المستثمر، وفي إطار تفعيـل دور            ءمال
 المطبـق   دلدولية لالرتقاء باإلفصاح للنظام المحاسبي الموح     المعايير المحاسبة ا  

 يمكن لنـا أن     -معايير للمتطلبات األساسية لهذه ال     وفقاً -في المصارف العراقية  
  :يتأنستعرض ما ي

 النظام المحاسبي الموحد المصرفي ومتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم         ١-٢-٣
 :ك والمؤسسات الماليـة المماثلـة     اإلفصاح في البيانات المالية للبنو    " ٣٠"

 معلومات مالئمـة    إلىيحتاج مستخدمو البيانات المالية الخاصة بالمصارف       
 وذلك لمساعدتهم في تقييم أداء المصرف ومركـزه         ، وقابلة للمقارنة  موثوقة

ومن هنا يهدف    .مساعدتهم في اتخاذ القرارات االقتصادية     عن    فضالً ،يالمال
سياسات المحاسبية ومتطلبات اإلفـصاح المناسـبة        تحديد ال  إلىهذا المعيار   

 هذا ومن خالل متابعة ما جـاء فـي      .للمصارف والمؤسسات المالية المماثلة   
  : يأتي المعيار ومتطلبات اإلفصاح في النظام يمكن لنا أن نقدم ما

مساعدة مستخدمي البيانات المالية على فهم األسـس التـي           طارإ ركز المعيار في     .١
إعداد القوائم المالية للمصرف على ضرورة اإلفصاح عن السياسات         استخدمت في   

المحاسبية المستخدمة، ولكن من خالل متابعة النظام يتبين عدم اهتمامه باإلفـصاح            
  .السابقةعن السياسات المحاسبية المستخدمة حول معالجة البنود 

يـرادات  ن يـتم تبويـب اإل     أو،  عداد المصارف لقائمة الـدخل    إ أكد المعيار على     .٢
 لهـذا   أساسـية  كما حدد متطلبـات      ،والمصروفات في مجموعات بحسب طبيعتها    

الغرض، ولكن من خالل متابعة متطلبات النظام في عرض نتيجة نشاط المصرف            
  :يأتي يتبين لنا ما
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استخدام وصف حساب األرباح والخسائر والتوزيـع لتحديـد نتيجـة نـشاط               . أ

حت هذا المسمى هو أسـلوب      الرغم من أن أسلوب العرض ت      على   ،المصرف
 .قائمة وليس حساب

التمييز بين إيرادات ومصروفات النشاط الجاري وإيرادات ومصروفات أخرى          . ب
 ).التحويلية(

 ،العمليات الجاريـة   )عجز(مرحلتين، مرحلة فائض    على  تحديد نتيجة النشاط     . ت
 .موزع) عجز(ومرحلة فائض 

لعناصـر حـساب اإلربـاح      ة المتنوعـة    ياستخدام الكشوفات التحليلية التفصيل    . ث
  .والخسائر والتوزيع

 يلزم المعيار المصارف على إعداد قائمة المركز المالي، وأن يتم تبويب الموجودات .٣
  وقـد   ،حسب سـيولتها  بحسب طبيعتها كما يجب ترتيبها بالقائمة       بوالمطلوبات بها   

ة لهـذا   يتوافق ذلك بصفة عامة مع تواريخ استحقاقها كما وقد حدد متطلبات أساسي           
ركـز المـالي    الغرض، ولكن من خالل متابعة متطلبات النظام فـي عـرض الم           

  :يتأي لمصرف يتبين لنا مال
 للميزانية العمومية التي يجب على المصرف إعـدادها         اًنموذجأيعرض النظام     . أ

 وتبويب المطلوبات من ، على تبويب الموجودات من حيث درجة سيولتهامعتمداً
 . والمطلوبات الثابتةحيث المطلوبات المتداولة

 .استخدام الكشوفات التحليلية المتنوعة لعناصر الميزانية العمومية . ب
 المـشار إليهـا     ات األربع عدم االهتمام باإلفصاح عن القيمة العادلة للمجموع       . ت

  .سابقاً
 ائتمانية يلزم المعيار المصارف اإلفصاح عن طبيعة ومبالغ التعهدات بمنح تسهيالت .٤

 دون التعرض لمخاطر تحمل جـزاءات أو         من اء بإرادة المصرف  غير قابلة لإللغ  
مصروفات كبيرة، وطبيعة ومبالغ المطلوبات المحتملة والتعهدات الناتجة عن بنود          

  . مثل هذه االفصاحات المهمةإلىفي حين أن النظام ال يتطرق . خارج الميزانية
 تواريخ اسـتحقاق     يؤكد المعيار على وجوب قيام المصرف باإلفصاح التحليلي عن         .٥

 مجموعات بناء على الفترة المتبقيـة  إلى إذ تقسم كل منها ، والمطلوبات تالموجودا
ويمكن مالحظة مثل هذا اإلجراء في      . من تاريخ الميزانية وحتى تاريخ االستحقاق     

النظام من خالل الكشوفات التحليلية التفصيلية المرفقة ذات العالقـة باسـتحقاقات            
  .باتالموجودات والمطلو

يلزم المعيار المصارف باإلفصاح عن تركيز الموجـودات والمطلوبـات والبنـود      . ٦
 أو قطاعـات النـشاط      زبائن لتوزيعها الجغرافي أو نوعية ال     خارج الميزانية طبقاً  
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وغيرها من تركيز المخاطر، ويمكن مالحظة مثل هذا التوجه في النظام من خالل             
  .ة العموميةالكشوفات التحليلية المرفقة بالميزاني

 من المبادئ التي اعتمدها النظام المحاسبي الموحد المصرفي اسـتخدام الحـسابات        .٧
 الرقم  ، وأعطي  لغرض الرقابة والضبط الداخلي    ،المتقابلة ضمن حسابات الميزانية   

  . للحسابات المتقابلة الدائنة) ٢٩(للحسابات المتقابلة المدينة والرقم ) ١٩(
لموحد المصرفي ومتطلبات المعيار المحاسبي الـدولي        النظام المحاسبي ا   ٢-٢-٣

بيانـات  ) ٧(يلزم المعيار المحاسبي الـدولي  ": بيانات التدفق النقدي  "٧ رقم
التدفق النقدي المنشآت بما فيها المصارف والمؤسسات المالية المماثلة بتقديم          

ئمـة  عـداد قا  إ وذلك ب  ،معلومات عن التغيرات الفعلية في النقدية وما يعادلها       
 التـدفقات مـن     إلـى للتدفقات النقدية مع تقسيم التدفقات النقدية خالل الفترة         

ويوجـب المعيـار الوحـدات      . ةالنشاطات التشغيلية واالستثمارية والتمويلي   
 مـن قوائمهـا     اً أساسي اًجزءبوصفها  االقتصادية إعداد وعرض هذه القائمة      

داد بيانات مالية عنها، ومن ة بإعأالمالية لكل فترة من الفترات التي تقوم المنش
هنا تبرز أهمية أن يراجع النظام المحاسبي الموحد المصرفي وفـي إطـار             

 ،بحيث تشمل القوائم المالية للنظام بيانات التدفق النقـدي        ،  متطلبات اإلفصاح 
جـل التنبـؤ    أوبما يضمن تقديم معلومات مفيدة وذات فائدة للمستخدمين من          

  . حيث المبلغ والتوقيت ونسبة عدم التأكدوتقديم التدفقات النقدية من 
  النظام المحاسبي الموحد المصرفي ومتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم         ٣-٢-٣

 التأكد مـن    إلى) ٢٤( ريشير المعيا :  اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة     ٢٤
أن القوائم المالية للوحدة االقتصادية تحتوي على االفـصاحات الـضرورية           

ة مع األطراف ذات العالقة، ويحتل هذا موضوع أهمية كبـرى           بوجود عالق 
عند عرض المعلومات المحاسبية للمصارف في دولة تسمح بـإجراء تلـك            
المعامالت، ومن خالل متابعة متطلبات اإلفصاح في النظام نجد عدم اهتمـام           
النظام بهذا الموضوع الذي كما أسلفنا يحتل أهمية بارزة في النشاط المصرفي 

مستخدمي القوائم المالية ألغراض    لهذه االفصاحات من خدمة     تقدمه  لما   نظراً
  . اتخاذ القرارات الرشيدة 

" ١٠" النظام المحاسبي الموحد المصرفي ومتطلبات المعيار المحاسبي الدولي٤-٢-٣
 يقدم المعيار المحاسبي الـدولي      :األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية العمومية    

 تعـديل    تقوم به من    أن ما يجب على الوحدة االقتصادية     لحاالت   وصفاً) ١٠(
قوائمها المالية لألحداث الالحقة لتأريخ الميزانية العمومية، االفصاحات التي         
يجب على الوحدة االقتصادية إعطاءها عن تاريخ المصادقة علـى قوائمهـا            
المالية المصدرة وعن األحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية، ويحتـل هـذا            

 من خالل ما تحققه مـن خاصـية المالئمـة فـي             ،ة استثنائية يلمعيار أهم ا
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ة مراعاتها عند تـوفير  أالتي يجب على المنش  ) التزامن(المعلومات المحاسبية   
المعلومات المحاسبية من خالل القوائم المالية الختامية، والمـصارف بحكـم           

 المعيار، وهـذا    كونها منشآت مالية ما يجعلها أن تعطي أهمية استثنائية لهذا         
مـة للمعلومـات المحاسـبية وبـشكل         المالء من شانه زيادة تركيز خاصية    

ولكن من خالل متابعة متطلبات اإلفصاح للنظام النجد اهتمامـات          . جوهري
  .جادة ألسس ومعالجة األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية العمومية

" ١٤"المحاسبي الدولي النظام المحاسبي الموحد المصرفي ومتطلبات المعيار ٥-٢-٣
 من خالل ما تم استعراضه مـن أساسـيات          :تقديم التقارير حول القطاعات   
تقديم التقارير حول القطاعات ومتابعـة      ) ١٤(المعيار المحاسبي الدولي رقم     

النظام المحاسبي الموحد المصرفي بهذا الخصوص، يتأكد لـدينا أن النظـام            
حـسب  ب وتحديد العالقات المالية     المحاسبي الموحد المصرفي قد اهتم بتبسيط     
 االهتمام بإعـداد    دونمن  الخ،  ....القطاعات الحكومي واالشتراكي اإلنتاجي   

تالءم ومتطلبات المعيـار الـدولي فـي نطـاق المؤسـسة            تقارير قطاعية ت  
  . المصرفية

 "٣٤" النظام المحاسبي الموحد المصرفي ومتطلبات المعيار المحاسبي الدولي٦-٢-٣
" ٣٤"استوجب المعيار المحاسبي الـدولي رقـم   : الية المرحليـة  التقارير الم 

فيد فـي  تقديم تقارير مالية مرحلية ت ت الماليةلمنشآالتقارير المالية المرحلية ل
نظـام  الومن خـالل االطـالع علـى        اتخاذ القرارات االقتصادية الرشيدة،     

ود المحاسبي الموحد المصرفي المطبق في المصارف العراقية، نجد عدم وج         
أية توجهات للنظام إلعداد القوائم المالية المرحلية، األمـر الـذي يـستدعي             

  . آنفاًضرورة األخذ بمتطلبات وشروط للمعيار المحاسبي الدولي المشار إليه 
 النظام المحاسبي الموحد المصرفي ومتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم          ٧-٢-٣

اء الجوهرية، والتغييـرات فـي      صافي الربح أو الخسارة للفترة، األخط     " ٨"
 "٨"قدمت لنا لجنة معايير المحاسبة الدولية المعيـار         : السياسات المحاسبية 

وفي هذا اإلطار نؤكد أن المحاسبين ولفترة طويلة اختلفوا حـول مكونـات             
 لنا األدبيات المحاسـبية      أفرزت ذإالدخل وما يجب أن تحتويه قائمة الدخل،        

 مفهوم دخل النشاط الجاري ومفهوم      وهماحاسبي  ن لمكونات الدخل الم   مفهومي
  )٧٧، ١٩٩٦، وآخرونالحاسي ( .الدخل الشامل

 المعايير   ذلك ه في ت  هذا ولقد استقر الرأي المحاسبي في المعايير األمريكية وتبع        
الدولية كمعالجة أساسية أن يشتمل الدخل خالل فترة معينة علـى جميـع اإليـرادات               

الت السنوات السابقة واألخطاء التي لم تكتشف في الفتـرة          والمصروفات باستثناء تعدي  
) غير العادية ( أما فيما يتعلق باألرباح والخسائر االستثنائية        ، التي تخصها   نفسها المالية
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هذا وفي محاولتنـا إسـقاط مـا تـم          . فيجب إظهارها فقرة مستقلة ضمن قائمة الدخل      
  :يأتبي الموحد المصرفي نجد مايعلى متطلبات اإلفصاح للنظام المحاسآنفا استعراضه 

استخدام أسلوب الدمج كل من حساب األرباح والخسائر وحساب توزيع األربـاح         •
  .حساب األرباح والخسائر والتوزيع مسمى الخسائر في حساب واحد تحتو

بين اإليرادات والمصروفات الناتجـة      آنفاًميز النظام ضمن الحساب المشار إليه        •
 .رادات والمصروفات التحويلية واألخرىعن النشاط الجاري واإلي

مـرحلتين،  فـي   على الفقرة أعاله فقد حدد النظام نتيجة نشاط المـصرف       عطفاًً •
 .موزع) عجز(العمليات الجارية ومرحلة فائض  )عجز(مرحلة فائض 

 للتغيرات في   فروقاتمتابعة لدليل النظام النجد أية تبويبات لألنشطة االستثنائية،          •
 . سبية والتغيرات في السياسات المحاسبيةالتقديرات المحا

كما لم تتضمن معالجات النظام تعديالت السنوات السابقة باألسلوب الذي أشـار             •
  .إليه المعيار

 النظام المحاسبي الموحد المصرفي ومتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم          ٨-٢-٣
 للمتطلبات   وصفاَ ٣٢ ر يقدم المعيا  :اإلفصاح والعرض : األدوات المالية  "٣٢"

المتعلقة بعرض األدوات المالية الظاهرة بالميزانيـة، كمـا يحـدد المعيـار          
المعلومات التي يجب اإلفصاح عنها فيما يتعلق باألدوات المالية سواء كانت           

هذا ومن خالل التمعن في متطلبات اإلفـصاح        . ظاهرة بالميزانية أو خارجها   
ية تحليلية لعناصر تمثل األدوات     للنظام نجد أن النظام يستخدم كشوفات تفصيل      

المالية، ولكن نعتقد أن معظم متطلبات اإلفصاح التي قدمه المعيار تمثل حالة            
  : متقدمة عن متطلبات النظام وعلى سبيل المثال وليس حصراً

اإلفصاح عن المقياس المطبق في تحديد متى يتم االعتراف بموجود أو مطلوب      •
  .ى يتم التوقف عن االعتراف بهمالي في الميزانية العمومية ومت

أساس القياس المطبق على الموجودات والمطلوبات المالية عنـد االعتـراف            •
  .المبدئي بها والحقاَ لذلك

األساس المستخدم في االعتراف والقياس لإليرادات والمصاريف الناجمة عـن         •
 .الموجودات والمطلوبات المالية

ـ         • ة والمطلوبـات الماليـة     افصاحات حول تعرض كل من الموجـودات المالي
 :المعترف بها وغير المعترف بها لمخاطر معدل الفائدة بما في ذلك

  . تواريخ إعادة التسعير التعاقدية أو تواريخ االستحقاق أيهما أقرب-
  . أسعار الفائدة الفعلية-

اإلفصاح عن معلومات تمثل القيم العادلة لكـل مجموعـة مـن مجموعـات               •
وبات المالية سواء كانت معترف بها أو غير معترف         الموجودات المالية والمطل  

بها، وإذا كان من غير العملي تحديد القيمـة العادلـة ألحـد الموجـودات أو                
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نه إف. المطلوبات المالية بدرجة يمكن الوثوق بها بسبب عامل الوقت أو التكلفة          
 عـن المعلومـات     يجب اإلفصاح عن تلك الحقيقة مع ضرورة اإلفصاح أيضاً        

  .ة بالخصائص الرئيسية لألداة المالية ذات العالقة بقيمتها العادلةالمتعلق
 النظام المحاسبي الموحد المصرفي ومتطلبات اإلفصاح للمعيار المحاسـبي          ٩-٢-٣

 :المخصصات، المطلوبات المحتملة، والموجودات المحتملة "٣٧"الدولي رقم 
ـ        ٣٧يوضح المعيار    ات  المحاسبة واإلفصاح عـن المخصـصات، المطلوب

 )٢-١-٣( لما تم عرضـه فـي        المحتملة والموجودات المحتملة، واستكماالً   
همـة عنـد    مكد على جملة من االفصاحات ال      أ يمكن لنا أن نؤكد أن المعيار     

اإلفصاح عن المخصصات، والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة، في        
 المالحظ عن النظام تجاهله أية افصاحات بخـصوص المطلوبـات          أن   حين

  .   والموجودات المحتملة
 النظام المحاسبي الموحد المصرفي ومتطلبات المعيار المحاسبي الـدولي          ١٠-٢-٣

  إلـى  ١٥ يهـدف المعيـار   : معلومات تعكس آثار تغير األسعار     "١٥"رقم  
تشجيع الوحدات االقتصادية على عرض المعلومات التي تعكس آثار التغير          

إعـداد   تية عند استخدام الطرق اآل  في األسعار، وأكد المعيار على وجوب       
  :المعلومات التي يتم استخدامها لتعكس آثار تغير األسعار

  . التكلفة الحالية بدالَ من التكلفة التاريخية-    
  .  طريقة القوة الشرائية أو الجمع بين هاتين الطريقتين-    

د أي  هذا ومن خالل متابعة دليل النظام ومتطلبات اإلفصاح له نجد عـدم وجـو             
اهتمام يرتقي ومتطلبات المعيار فيما يتعلق بعرض المعلومات التي تعكس آثار الغيـر             

  .في األسعار
 النظام المحاسبي الموحد المصرفي ومتطلبات اإلفصاح للمعيار المحاسبي         ١١-٢-٣

 :آثار التغييرات في أسعار صـرف العمـالت األجنبيـة          "٢١"الدولي رقم   
 وفيما يتعلق بمتطلبات اإلفصاح التـي       ٥-١-٣ لما تم عرضه في      استكماالً

قدمت من قبل المعيار والذي أكد على ضرورة تضمين القوائم الماليـة أو             
  :يةتالقوائم الملحقة بالعناصر اآل

 .لفترةلمبلغ فروقات الصرف المشمولة في صافي الربح أو الخسارة   . أ
صافي فروقات الصرف المصنفة ضمن حقوق الملكيـة كبنـد منفـصل             . ب

 . لمبلغ فروقات الصرف مابين بداية الفترة ونهايتهاومطابقة
 . سياسة إدارة مخاطر العمالت األجنبية . ت

ة أن  أوعندما يكون هناك تغيير في تصنيف عملية أجنبية مهمة يجب على المنـش            
تأثير التغير في التصنيف علـى       ،تفصح عن طبيعة التغيير في التصنيف، سبب التغير       

افي الربح أو الخسارة لكل فترة سابقة، وهكذا يمكن لنـا   التأثير على ص  ،حقوق الملكية 
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 متطلبـات  إلـى  أن النظام وفي إطار متطلبات اإلفصاح ال يرتقـي      أن نؤكد هنا أيضاً   
  .المعيار المدرجة أعاله

 النظام المحاسبي الموحد المصرفي ومتطلبات اإلفصاح للمعيار المحاسبي         ١٢-٢-٣
 لمـا تـم     اسـتكماالً : والمعـدات الممتلكات والتجهيزات    ١٦الدولي رقم   

فقد قـدم    ١٦ لمتطلبات اإلفصاح للمعيار   متابعةو،  ٤-١-٣استعراضه في   
للممتلكات والتجهيزات والمعدات من     المعيار العديد من متطلبات اإلفصاح    

  :  حيث
اإلضـافات  : التسوية بين رصيد أول المدة ورصيد نهايـة المـدة مبينـاَ            -

  .الت ضم األعمالواالستبعادات واالمتالك في حا
 . القيمة الدفترية اإلجمالية-
 . اإلنشاء وقيمته-
 . وجود قيود على الملكية ومبالغها-
 . المبالغ المقيدة لشراء الممتلكات والتجهيزات والمعدات-
 . السياسات المحاسبية المتعلقة بالتكاليف المقدرة لترميم الموقع-
 . الموجودات المتوقفة لفترة مؤقتة-
  .ودات المعدة للبيع الموج-

ومن خالل متابعة جانب اإلفصاح للنظام بخـصوص الممتلكـات والتجهيـزات            
 االندثار المتراكم لها،  لبيان الموجودات الثابتة مبينا٧ًوالمعدات فقد أفرد النظام الكشف 

وعليه لم يضمن النظام الكثير من متطلبات اإلفصاح المقدم من قبل المعيار وعلى سبيل 
لموجودات المتوقفة لفترة مؤقتة، الموجودات المعدة للبيع، السياسات المحاسبية         المثال ا 

  .المتعلقة بالتكاليف المقدرة لترميم الموقع
 النظام المحاسبي الموحد المصرفي ومتطلبات اإلفصاح للمعيار المحاسبي         ١٣-٢-٣

 للمعالجـة   وصـفاً  ٢٣  يقدم المعيـار   :تكلفة االقتراض  "٢٣"الدولي رقم   
  :يأتسبية لتكاليف االقتراض، فقد حدد المعيار متطلبات اإلفصاح بما يالمحا

  . السياسات المحاسبية المتبعة لتكاليف االقتراض-  
  . مبلغ تكاليف االقتراض المرسلة خالل الفترة-  
  . رسملة المستخدم لتحديد مبلغ تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملةال معدل -  

 إلـى  من أن النظـام ال يتطـرق         ٨-١-٣يحه في    ما سبق توض   إلى   وإشارة  
معالجات محاسبية لتكاليف االقتراض المرتبطة بعملية اقتناء أو إنشاء الموجودات الثابتة 

، يمكن لنا أن نؤكد على أن النظام ال يأخذ بالسياسات           )الممتلكات والمصانع والمعدات  (
  .المشار إليها أعاله

رفي ومتطلبات اإلفصاح للمعيار المحاسبي      النظام المحاسبي الموحد المص    ١٤-٢-٣
 للمـستأجرين والمـؤجرين     ١٧ يبين المعيار  :عقود اإليجار ١٧الدولي رقم 
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 المحاسبية المناسبة لتطبيقها فيما يتعلق بعقود اإليجار        االفصاحاتسياسات  
 توفي إطار متطلبا  ) ٩-١-٣( لما تقدم في      واستكماالً ،التشغيلي والتمويلي 

التمعن في متطلبات اإلفصاح للنظام يتبين أن النظـام         اإلفصاح للمعيار، و  
وضمن حساب األرباح والخسائر والتوزيع يفصح عن استئجار الموجودات         

 في الكشف   تحت بند المصروفات اإلدارية وأيضاً    ) إيجار التشغيلي (الثابتة  
تحت بنـد   ) إيجار التشغيلي (، وإيجار الموجودات الثابتة     ١٦ رقم   يالتحليل

ولكن كل ذلك ال    . ١٨لتحويلية واألخرى والكشف التحليلي رقم      االيردات ا 
خذ النظام لمتطلبـات    أ عن عدم    يرتقي ومتطلبات اإلفصاح للمعيار، فضالً    

 إتباع أسـس للتـصنيف بـين       إلىاإلفصاح التمويلي كون أن النظام يفتقر       
  . اإليجار التشغيلي واإليجار التمويلي

  

  االستنتاجات والتوصيات
  نتاجات  االست-أوالً

  :تيةآل االستنتاجات انستخلص يمكن لنا أن تقدمالتي من خالل الدراسة التحليلية 
 يعود تاريخ إصدار وتطبيق النظام المحاسبي الموحد للمؤسسات المالية في العراق            .١

 هذا الواقع في تكوين فجوة      أسهم، وقد   ١٩٨٨ سنة   إلى  حالياً اوبالصورة التي عليه  
معايير المحاسبة الدولية ذات العالقة مع      ال ومتطلبات   مين النظا  بعد يوم ب   تزداد يوماً 

  .  تعديالت على النظام منذ استحداثهأية إجراء عدم بسببالنشاط المصرفي، 
 ٣٩ الـدولي  ةمحاسـب ال الكثير من األساسيات التي تبناها معيـار         إلى يفتقر النظام    .٢

ل المثال عدم األخذ بنظـر       ونذكر هنا على سبي    ،األدوات المالية االعتراف والقياس   
  وأيضاً،االعتبار إعادة قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة بعد االعتراف األولي

عدم إعادة قياس المطلوبات والمشتقات المالية المحتفظ بها للمتاجرة بالقيمة العادلة،           
  .وعدم إعادة تقييم الموجودات المالية في تاريخ الميزانية

 التي تحتل أهمية استثنائية في النـشاط المـصرفي المخصـصات،             من المواضيع  .٣
والموجودات والمطلوبات المحتملة، ولقد أصدرت لجنة معايير المحاسـبة الدوليـة         

 أن النظـام     نظمت من خالله اإلجراءات المحاسبية بهذا الـشأن، إالّ         ،٣٧المعيار  
القيـاس  المحاسبي الموحد المصرفي قد خال من معالجات محاسـبية بخـصوص            

واإلفصاح للموجودات والمطلوبات المحتملة، كما ولم يتضمن النظام أية معالجـات          
  . فرد المعيار معالجات بشأنهاأبخصوص مخصصات إعادة الهيكلة التي 

 اإليراد في الكثيـر     ١٨توافق سياسة النظام مع متطلبات المعيار المحاسبي الدولي         ت .٤
للمعيار والتي لم يأخذ بها     اآلتية  يد المعالجات   نه تم ترص  أ من أساسيات المعيار، إالّ   

  : النظام
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ن القيمة العادلة المقابلة تكـون     إإذا تم تأجيل استالم النقدية أو النقدية المعادلة ف         •

 والقيمة العادلة االسمية ويعامل الفرق بين القيمة ، المحددةاالسميةأقل من قيمته 
 .إيراد فوائدبوصفها 

ن عملية البيع إم من العملية ف االقتصادية بجزء غير مهاظ الوحدة في حالة احتف •
 . األمر الذي يترتب عليه االعتراف باإليراد،تعد متحققة ومكتسبة

 إذا لم تـتمكن  هنأالعمليات التي تتضمن تأدية الخدمات أكد المعيار  ب فيما يتعلق  •
ـ  ،الوحدة االقتصادية وبطريقة موثوق بها من تقدير نتائج إحدى العمليات          ن إ ف

مقدار اإليراد الذي يعترف به يجب أن يكون في حدود المصروفات المحققـة             
 .القابلة لالسترداد

 تفتقر المعالجات المحاسبية للنظـام المحاسـبي الموحـد المـصرفي بخـصوص              .٥
ـ     إلى) المعداتالممتلكات والتجهيزات و  (الموجودات الثابتة    يم  تبني فكرة إعادة تقي

 لمفهوم القيمة العادلة والذي جاء به المعيار        دفترياً وفقاً موجودات الثابتة المندثرة    ال
 بعد  ،وما يتبع ذلك من احتساب االندثار وفقاَ للقيمة العادلة        ،  " ١٦"المحاسبي الدولي   

ـ يم، واحتساب مكاسب وخسائر إعادة ا     إعادة التقي  يم وإثباتهـا فـي الـسجالت       لتقي
 إلفصاح المقدم من قبل المعيـار     المحاسبية، كما ويفتقر النظام للكثير من متطلبات ا       

  .آنفاًالمذكور 
 آثار التغيير في أسعار صرف العمالت األجنبيـة         ٢١ المعيار المحاسبي الدولي    قدم .٦

معالجات محاسبية جادة لمواجهة آثار التغيير في أسعار صرف العمالت األجنبية،           
ر من جوانبه ولكن سياسات النظام بهذا الخصوص ال تلبي متطلبات المعيار في الكثي

 اإلفصاح   هذا  أن النظام وفي إطار متطلبات     كما يمكن لنا أن نؤكد أيضاً     . األساسية
  . آنفاً ال يرتقي ومتطلبات المعيار

 نجد في إطار المعالجات المحاسبية للنظام المحاسبي الموحد المصرفي بخـصوص            .٧
ليهـا المعيـار   مة أكد ع بية مه الممتلكات االستثمارية تجاهل النظام لمعالجات محاس     

 والمتمثـل بالقيـاس     ، المحاسبة عن الممتلكات االسـتثمارية     ٤٠ المحاسبي الدولي 
نمـوذج  أ لالعتراف المبدئي للممتلكات االستثمارية وفي وجوب اختيار إما          الالحق

 علـى   -سياسة محاسبية للوحدة االقتصادية     بوصفه  القيمة العادلة أو نموذج التكلفة      
 الـضوابط التـي      وأيضاً ، جميع الممتلكات االستثمارية   أن تطبق تلك السياسة على    

 الممتلكـات االسـتثمارية     إلـى  المعيار بخصوص حاالت التحول مـن و       اأورده
  .واالستبعادات

انخفاض قيمة الموجودات حالة متقدمة مقارنـة مـع         " ٣٦"  المعيار الدولي رقم    يعد .٨
  .يارن النظام بعيد كل البعد عن متطلبات هذا المعإ إذالنظام، 

 التشريعات المهنية المحاسبية لتكلفة إلى ال يرتقي النظام المحاسبي الموحد المصرفي .٩
تكلفة االقتراض والتي استقرت " ٢٣" االقتراض ومنها المعيار المحاسبي الدولي رقم
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 والتوقـف   ،على رسملة تكاليف الفوائد المرتبطة بالحصول على الموجودات الثابتة        
  . رد أن يصبح الموجود معداَ لالستخدامعن عملية الرسملة بمج

 من المالحظ أن النظام وفي معرض معالجاته المحاسبية لعقود التأجير قـد تبنـى              .١٠
 دون األخذ بأية معالجات محاسبية بخصوص اإليجار         من مدخل اإليجار التشغيلي،  

ن النظام بعيد عن أسس تصنيف عقود اإليجـار بـين اإليجـار             إالتمويلي، وبهذا ف  
  المعيار المحاسبي الدولي رقـم   امويلي واإليجار التشغيلي وبالمتطلبات التي قدمه     الت
  .عقود اإليجار" ١٧"
 علـى المؤسـسات      حاكمـاً   محاسبياً  قدمت لجنة معايير المحاسبة الدولية معياراً      .١١

اإلفصاح في البيانات المالية للبنوك     " ٣٠" المصرفية المعيار المحاسبي الدولي رقم    
نه يمثل إضافة علمية متميـزة فـي األدب         أفي حين   . المالية المماثلة والمؤسسات  

هذا وقد تم ترصد العديد من النقاط الخالفية بينه وبين متطلبات . المحاسبي المعاصر
 وعلى وجه الخصوص مـا يتعلـق        ،اإلفصاح للنظام المحاسبي الموحد المصرفي    

ركـز المـالي، ومتطلبـات      بمتطلبات إعداد قائمة الدخل ومتطلبات إعداد قائمة الم       
اإلفصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة في معالجة العديد من البنـود التـي             

  .   المعياراتطرق إليه
 النظام المحاسبي الموحد المصرفي بمتطلبات اإلفصاح عن بيانات التدفق          يأخذ لم   .١٢

يـث أن هـذه     عداد قائمة للتدفقات النقدية، ح    إالنقدي التي يمكن أن تقدم من خالل        
  .القاتمة أصبحت في الوقت الحاضر من القوائم المالية األساسية

 متطلبات اإلفصاح عن اإلطراف ذات منخلو النظام المحاسبي الموحد المصرفي    ي .١٣
  . العالقة

لنظام المحاسبي الموحد المصرفي بالسياسات المحاسبية لإلفصاح عن        ا عدم اهتمام    .١٤
  .يزانية العموميةاألحداث الالحقة لتاريخ الم

 اإلفصاح  إلى في إطار خروج النظرية المحاسبية المعاصرة من اإلفصاح التقليدي           .١٥
تقديم " ١٤"  قدمت لجنة معايير المحاسبة الدولية المعيار المحاسبي الدولي    ،اإلعالمي

 أساسيات المعيار يتأكـد لـدينا أن        إلىومن خالل نظرة    . التقارير حول القطاعات  
حسب بسبي الموحد المصرفي قد اهتم بتبسيط وتحديد العالقات المالية          النظام المحا 

الخ، وإعداد التقارير الماليـة علـى       ....اإلنتاجي و القطاعات الحكومي واالشتراكي  
 دون االرتقاء ومتطلبـات المعيـار المحاسـبي          من وع المصرف ولكن  رمستوى ف 

  .تقديم التقارير حول القطاعات" ١٤" الدولي
 خروج النظرية المحاسبية المعاصرة مـن        من  المذكور آنفاً  لى االستنتاج  ع  تأكيداً .١٦

 قدمت لجنة معايير المحاسـبة الدوليـة       ، اإلفصاح اإلعالمي  إلىاإلفصاح التقليدي   
 ومن خالل االطالع على     .التقارير المالية المرحلية  " ٣٤" المعيار المحاسبي الدولي  
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مصرفي نجد عدم وجود أية توجهات      متطلبات اإلفصاح للنظام المحاسبي الموحد ال     
  .للنظام إلعداد التقارير المالية المرحلية

بوصـفه   استقر الرأي المحاسبي في المعايير األمريكية وتبعه في المعايير الدولية            .١٧
معالجة أساسية أن يشتمل الدخل خالل فترة معينة جميع اإليرادات والمـصروفات            

  نفسها  الفترة المالية   التي لم تكتشف في    ألخطاء تعديالت السنوات السابقة وا    باستثناء
فيجـب  ) غير العاديـة  (التي تخصها، أما فيما يتعلق باألرباح والخسائر االستثنائية         

ولكن متابعة لـدليل ومتطلبـات النظـام    . إظهارها فقرة مستقلة ضمن قائمة الدخل   
  :المحاسبي الموحد المصرفي نجد

 للتغيرات في التقـديرات     تقاوفرونائية،  عدم وجود أية تبويبات لألنشطة االستث      •
 . المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية

 .عدم معالجة تعديالت السنوات السابقة باألسلوب الذي أشار إليه المعيار •
 من خالل التمعن في متطلبات اإلفصاح للنظام نجد استخدامه لكشوفات تفـصيلية             .١٨

 اي قدمه لتية، ولكن معظم متطلبات اإلفصاح ا     تحليلية لعناصر تمثل األدوات المال    
اإلفصاح والعرض تمثل حالـة     : األدوات المالية " ٣٢"المعيار المحاسبي الدولي    

  ).٨-٢-٣(متقدمة عن توجهات النظام وكما تم اإلشارة إليها في 
  

  التوصيات -ثانياً
ن أن  ، آملـي  اآلتية يمكن لنا أن نقدم التوصيات       في ضوء االستنتاجات التي تقترح    

 تطوير النظام المحاسبي الموحد المصرفي في إطار معايير المحاسبة الدولية           ساهم في ت
  :ذات العالقة مع النشاط المصرفي

صياغة النظام المحاسبي الموحد     أصبح من الضروري إعادة      ١ الستنتاجا في ضوء    .١
جدة  وفي ضوء المعطيات االقتصادية المست     ،المصرفي بعد هذا التاريخ من التطبيق     

 التي القت   - ذات العالقة    - المحاسبة الدولية  رم معايي ئوالمتغيرة، وبالشكل الذي يال   
 إلى مستنداً ، بعد يوم الرواج على المستويات المحلية واإلقليمية والدوليةوتالقي يوماً

  . تسم بها النظامالمرونة التي ي
 في ضوء ف العراقية    لالرتقاء بالقياس للنظام المحاسبي الموحد المطبق في المصار        .٢

معايير المحاسبة الدولية نرى ضرورة ضبط اإلجراءات المحاسـبية للنظـام مـع             
 األدوات الماليـة االعتـراف      ٣٩  :ر الدوليـة  يياالمتطلبات األساسية لكل من المع    

 ١٦،  اإليـراد  ١٨ بخصوص الموجودات والمطلوبـات المحتملـة،        ٣٧والقياس،  
 آثار التغيير في أسعار صـرف العمـالت         ٢١الممتلكات والتجهيزات والمعدات،    

 انخفـاض قيمـة     ٣٦ المحاسـبة عـن الممتلكـات االسـتثمارية،          ٤٠األجنبية،  
  .   عقود اإليجار١٧ تكلفة االقتراض، ٢٣الموجودات،



  ]٣٦٥[                                                 ...إمكانية تطوير النظام احملاسيب املوحد املطبق يف املصارف العراقية
 

 المطبـق فـي      للنظام المحاسـبي الموحـد     اإلفصاحللمزيد من االرتقاء بمتطلبات     . ٣
اسبة الدولية نـرى ضـرورة االلتـزام        معايير المح ال في إطار  المصارف العراقية 

 اإلفصاح في البيانات المالية للبنـوك والمؤسـسات         ٣٠ :ةالمعايير الدولي بمتطلبات  
 اإلفـصاح عـن األطـراف ذات    ٢٤ بيانات التـدفق النقـدي،   ٧المالية المماثلة،   

 تقديم التقـارير حـول   ١٤ األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية العمومية،   ١٠العالقة،
 صافي الربح أو الخـسارة للفتـرة،        ٨  التقارير المالية المرحلية،      ٣٤عات،  القطا

 بخـصوص   ٣٧اإلفـصاح والعـرض،     :  األدوات المالية  ٣٢األخطاء الجوهرية،   
 آثار ٢١، األسعار تغير آثار معلومات تعكس ١٥الموجودات والمطلوبات المحتملة، 

 والتجهيزات والمعدات،    الممتلكات ١٦التغيير في أسعار صرف العمالت األجنبية،       
  .  تكلفة االقتراض٢٣

  المراجع
   المراجع باللغة العربية-أوالً
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١٩٨٩. 

النـشر، بيـروت،     المتوسطة، دار النهضة للطباعة و     الحاسي، جمعة خليفة، وآخرون، المحاسبة     .٣
١٩٩٦. 

 النظم المحاسبية المتخصصة، جامعة     ، فائزة إبراهيم محمود   ،الغبان و الغبان، ثائر صبري محمود    .٤
 .٢٠٠٢بغداد، 

 ،لشروق للنشر والتوزيع، عمانعبداالله نعمة، محاسبة التكاليف في البنوك التجارية، دار ا جعفر، .٥
 .٢٠٠٢األردن،

، المحاسبة الدولية مع التطبيـق العملـي لمعـايير          حلس، سالم عبداهللا  و جربوع، يوسف محمود   .٦
 .٢٠٠٢ ، األردن،المحاسبة الدولية، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان

لدولية والمقارنة مع    شرح معايير المحاسبة ا    ،موسوعة معايير المحاسبة  : لعبد العا  طارق   ،حماد .٧
 .٢٠٠٣-٢٠٠٢ ،المعايير األمريكية والبريطانية والعربية، منشورات الدار الجامعية، مصر

 ، العـرض  ،مطر، محمد، التأصيل النظري للممارسات المهنية المحاسبية في مجـاالت القيـاس            .٨
 . ٢٠٠٤، ١اإلفصاح، دار وائل للنشر، ط

، عمان،  ةالمركزي التقارير المالية، المطابع     إلعدادة  ، المعايير الدولي  وآخرونميرزا، عباس علي،     .٩
  .٢٠٠٦، األردن
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  األجنبية المراجع باللغة -ثانياً

- International Financial Reporting Standard (IFRSs) – 2004. 


