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 مدى توافق البیئة العراقیة مع اإلطار المفاھیمي للمحاسبة المالیة الدولي
 أ.م د. ھاني حمید مشجل السویطي  و علي حسین مھاوش الحمیداوي

 كلیة اإلدارة واالقتصاد/ جامعة واسط

 :المستخلص

اإلطار المفاھیمي للمحاسبة المالیة العنصر الرئیس في النظام المحاسبي واألساس في یعد      
عمل المحاسبي وتحدید توجیھ الممارسات المحاسبیة، كما یعد الركیزة االساسیة في ضمان سیر ال

 االقتصادیةلة للمحاسب فھو مبرر لجمیع اإلجراءات التطبیقیة والمنظم لألحداث ئمستوى المسا
، لذا تتمثل مشكلة البحث بمدى التي تواجھ المحاسبین ما یعد عنصر الموثوقیة في القوائم المالیة

، أذ البیئة العراقیة لإلطار المفاھیمي للمحاسبة المالیة الجدید وانعكاسھ على الواقع العملي استجابة
في ظل التطورات  لمعلوماتھ التي یوفرھا نان النظام المحاسبي لم یعد یلبي متطلبات مستخدمی

ة دولیاً، یھدف البحث إلى ور والتغیرات الحاصلة في المحاسباالقتصادیة الحاصلة ولمواكبة التط
وتم اختبار النظام المحاسبي الموحد مع اإلطار المفاھیمي للمحاسبة المالیة،  معرفة مدى توافق

اإلطار المفاھیمي  فرضیة البحث من خالل مقارنة وتحلیل واقع النظام المحاسبي الموحد مع
للمحاسبة المالیة، وأن من أھم النتائج التي توصل إلیھا البحث أن ھنالك اختالف كبیر بین االھداف 

ً ان النظام اإلطار المفاھیم واألھداف التي  التي حددھا حددھا النظام المحاسبي الموحد وأیضا
 محاسبیة. المحاسبي الموحد لم یعطي اھتمام للخصائص النوعیة للمعلومات ال

Over the Iraqi environment agrees with the conceptual 
framework of the international financial accounting 

Abstract: 

     The conceptual framework of financial accounting is the main element in the 
accounting system and the basis for guiding accounting practices. It is also the main 
pillar in ensuring the accounting process and determining the level of accountability of 
the accountant. It is a justification for all applied and systematic procedures for the 
economic events facing accountants. The problem of research is considering the extent 
of the response of the Iraqi environment to the conceptual framework of the new 
financial accounting, which is reflected on the practical reality, since the accounting 
system no longer meets the requirements of users of the information  provides under 
the current economic developments. In order to cope with the evolution and changes in 
international accounting, the research aims to know the compatibility of the unified 
accounting system with the conceptual framework of financial accounting. The 
research hypothesis was tested by comparing and analyzing the reality of the unified 
accounting system with the conceptual framework of financial accounting. That there is 
a significant difference between the goals set by the framework concepts and objectives 
set by the consolidated accounting system and also that the unified accounting system 
did not give attention to the specific characteristics of accounting information. 
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 مقدمة:

صور التوحید المحاسبي فیحدد بشكل دقیق كافة  النظام المحاسبي الموحد یعد صورة من     

بدًء بدلیل الحسابات وانتھاًء بأعداد الحسابات الختامیة، تعد التأثیرات  جوانب التطبیق المحاسبي

ً مباشراً على المحاسبین في معظم الدول  ً عالمیا الدولیة في المحاسبة التي أصبحت تشكل تحدیا

ابھة التغیرات البیئیة الدولیة في جمیع المجاالت فظھرت العدید من البحوث تھدف إلى مج

المحاسبیة، ولتطویر البیئة المحاسبیة العراقیة علیھا مواكبة ھذه التطورات للنھوض بالواقع 

ألجراء تقویم النظام المحاسبي لیتوافق مع اإلطار المفاھیمي  حاسبي العراقي، یھدف ھذا البحثالم

ى أسھام النظام المحاسبي الموحد في تلبیة احتیاجات مختلف للمحاسبة المالیة الدولي ومعرفة مد

التطرق من خالل ھذا البحث إلى ستفیدة من المعلومات التي یوفرھا، لذا سوف یتم األطراف الم

وم اإلطار المفاھیمي للمحاسبة المالیة وفائدة ھذا اإلطار للجھات التي تصدر المعاییر المحاسبیة مفھ

ذلك اإلطار وأیضا معرفة المكونات التي یتكون منھا اإلطار وكذلك  ومعرفة جوانب القصور في

 معرفة مدى توافق النظام المحاسبي الموحد مع اإلطار المفاھیمي للمحاسبة المالیة.

 :مشكلة البحث

ة البیئة المحلیة في العراق لإلطار المفاھیمي للمحاسب استجابةتتعلق مشكلة البحث اساساً بمدى      

 الحدیث وانعكاساتھ على التطبیقات المحاسبیة العراقیة.المالیة 

 أھمیة البحث:

تتجسد أھمیة البحث من خالل كون اإلطار المفاھیمي یعد الدستور والمرشد في صیاغة      

المعاییر المحاسبیة التي تستند علیھ التطبیقات العملیة، وفائدة تلك المعاییر في توجیھ وتطویر البیئة 

 العراقیة.

 البحث: ھدف

لدور اإلطار المفاھیمي للمحاسبة المالیة في توجیھ واضعي المعاییر  االنتباهلفت  -1

 المحاسبیة.

 بیان كیفیة التي یؤدي بھا اإلطار المفاھیم ھذا الدور. -2

 المفاھیمي في تطویر البیئة العراقیة. اإلطاربیان دور  -3

 .ي للمحاسبة المالیةتوافق النظام المحاسبي الموحد مع اإلطار المفاھیممعرفة مدى  -4
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 فرضیة البحث:

 )النظام المحاسبي الموحد یتوافق مع اإلطار المفاھیمي للمحاسبة المالیة( 

 حدود البحث:

 .تشكل الحدود الدولیة الحدود الواسعة للبحث بینما تشكل البیئة الوطنیة حدوده الضیقة     

 منھج البحث:

 -:یستند البحث على منھجین لتحقیق اھدافھ ھما 

المنھج االستقرائي من خالل الكتب ورسائل واالطاریح والدوریات وشبكة االنترنیت  -1

 لتغطیة الجانب النظري للبحث .

 التطبیقي للنظام المحاسبي الموحدالمنھج الوصفي التحلیلي من خالل دراسة الواقع  -2

 ومقارنتھ مع اإلطار المفاھیمي للمحاسبة المالیة.

 المبحث األول

 المفاھیمي للمحاسبة المالیةطار اإل

 مفھوم اإلطار المفاھیمي للمحاسبة المالیة  1-1

في أي مجال من مجاالت الدراسة أو النشاط بما في ذلك المحاسبة المالیة، ھناك عدد من 

المفاھیمي والتي ھي عبارة عن مجموعة من القواعد العریضة والمبادئ  اإلطاراألسباب لوضع 

(   Miller and Readingاألخرى، وقد كتب  1لة واألفكار االساسیةالتوجیھیة وحقائق مقبو

المفاھیمي وأستشھد  اإلطار) مشروع FASB) مقالة عن مجلس معاییر المحاسبة المالیة (  1986

 :(Miller et al., 1986: 98)وھي                      المفاھیمي اإلطاربثالثة أسباب ألنشاء 

 وصف الممارسات القائمة . -1

 التنبؤ بالممارسات المستقبلیة .  -2

 تعریف المصطلحات شائعة االستخدام . -3

                                                           
 م العوامل حول ذلك الموضوع.االفكار االساسیة : مجموعة من العوامل التي یكتسبھا الفرد حول موضوع معین وتتمثل بأھ - 1
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ً یتألف من أھداف مرتبطة بعضھا البعض  اإلطارأن  المفاھیمي یشیر نظام متسق منطقیا

والمفاھیم األساسیة للنظام التي یمكن أن توجھ المعاییر المحاسبیة المتبعة ووضع قواعد الطبیعیة 

المفاھیمي بمثابة مجموعة من األسس واألھداف  اإلطاریعد       ،ائم المالیةللقیود المحاسبیة والقو

المترابطة  وتعین األھداف، أھداف وأغراض المحاسبة المالیة، في حین تشكل أسس المفاھیم 

 ). 79: 2006(شرویدیر وآخرون،األساسیة التي تساعد على أنجاز ھذه األھداف 

  -وھنالك عدة تعاریف لإلطار المفاھیمي ویمكن بیانھا كما یأتي :

اإلطار المفاھیمي ھو نظام متماسك من األھداف واألسس المترابطة التي من المتوقع أن 

تؤدي إلى معاییر ثابتة والتي تنص على الطبیعة، وظیفة، وحدود المحاسبة المالیة وإعداد التقاریر 

)FASB,NO1, 2008:4(. 

المفاھیمي بأنھ مجموعة من األھداف المترابطة واألسس، األھداف ھي  اإلطاریعرف 

تحدید أھداف وأغراض التقاریر المالیة واألسس ھي المفاھیم األساسیة التي تساعد على تحقیق تلك 

،  احتسابھاالمعامالت واألحداث والظروف لیتم  اختیاراألھداف، وتوفر تلك المفاھیم التوجیھیة في 

 :Stice & Stice, 2014) عنھا  واإلبالغبھا وقیاسھا وكیف ینبغي أن یتم تلخیص  االعترافة یوكیف

24). 

 الحاجة إلى اإلطار المفاھیمي للمحاسبة المالیة  1-2

ھناك حاجة الى أطار مفاھیمي للمحاسبة المالیة والذي یؤدي الى أصدار معاییر أكثر اتساق،       

ً " والتي تطورت  ودستور متمثل بالوجود الفعلي تحت عنوان "مبادئ المحاسبة المقبولة عموما

على مر الزمن لحل مشاكل القیاس المحاسبي الناتجة عن التغیرات في مجال االقتصاد واالعمال 

ً " وذلك من خالل السماح للطرق وكث یراً ما انتقدت ھذه " المبادئ المحاسبیة المقبولة عموما

المحاسبیة البدیلة لنفس المشكلة ، وفي السنوات االخیرة اصدر مجلس المعاییر المحاسبة المالیة 

ة معاییر ھامة وذلك لتقلیل بعض عیوب واالنتقادات الموجھة الى المبادئ، وفي الواقع ان وتیر

ً سریع جداً بالنسبة للمستخدم                    التغیر في المحاسبة ولكشف عنھا قد یكون تقریبا

 ). ,Norbg & Phelps 2014: 18(العادي 

 :  (Stice & Stice, 2014: 25) وتتلخص الحاجة الى االطار المفاھیمي للمحاسبة باألمور اآلتیة

تكون مبنیة على أھداف ومفاھیم أساسیة، من أجل ان تكون المعاییر مفیدة یجب أن  -1

جلس المعاییر وبالتالي وجود أطار مفاھیمي للمحاسبة المالیة  موضوع بشكل سلیم یمكن م
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صدار تصریحات أكثر فائدة ومتسقة مع مرور الوقت، وفي الواقع من االمحاسبیة الدولیة 

بشكل سلیم، ولیس  یجعل عملیة وضع المعاییر وتطویرھا اإلطارالتوجیھات التي قدمھا 

 .على أساس المفاھیم الفردیة التي یضعھا كل عضو في ھیئة وضع المعاییر
نتیجة لوجود إطار مفاھیمي وضعة على نحو سلیم ، ینبغي أن تكون المھنة قادرة على   -2

إلى اإلطار  اإلشارةحل مشاكل الممارسات الجدیدة بشكل أكثر سرعة والناشئة من خالل 

وبمساعدة  2ساسیة، ومع ذلك یجب حل المشاكل من خالل الفھم الرشیدالحالي للنظریة األ

 .اإلطار المفاھیمي المقبول ویمكن الممارسین التركیز على المعالجات المقبولة

 مزایا وعیوب االطار المفاھیمي للمحاسبة المالیة  1-3

المالیة التي تجعلھ ھناك العدید من الممیزات التي یتمیز بھا اإلطار المفاھیمي للمحاسبة 

مفید في عملیة وضع المعاییر المحاسبیة  التي تحكم وتوجھ الممارسات المحاسبیة ، بالمقابل توجد 

 عیوب وانتقادات موجھ الى اإلطار المفاھیمي وكما یأتي :

  : المزایا : 1-3-1

ات األطر المفاھیمة بشكل عام تنظم األھداف والمفاھیم التي تكمن وراء محاسبة الشرك

والمحاسبة المالیة بشكل خاص، ویوفر األساس المفاھیمي لمعاییر المحاسبیة ، ونتیجة لذلك من 

المتوقع أن یساعد على توفیر فھم أفضل لھذه المعاییر وتعزیز أمكانیة التنبؤ في تفسیرھا، وعالوة 

معنویة للبیانات المالیة وینبغي أن  وإعطاءعلى ذلك األطر المفاھیمیة توفر فھم عام للمستخدمین 

یكون لھا أثر في منع التكالیف غیر الضروریة التي یتكبدھا المستخدمین عند محاولة لتفسیر 

 .)Kieso, et al., 2013: 43(المعاییر المحاسبیة 

 Haslam 2012: (31: طار المفاھیمي للمحاسبة المالیة والتي من اھمھاھنالك عدة مزایا یتمیز بھا اإل

&Chow, ( 

 توضیح األسس المفاھیمیة للمعاییر المحاسبیة المقترحة . -1

 تمكین المعاییر الواجب تطورھا على أساس ثابت . -2

 تقلیل الحاجة إلى مناقشة القضایا األساسیة في كل مرة یتم وضع المعاییر أو تنقیحھا . -3

المعاییر وطبیعة تمكین معدي ومستخدمي البیانات المالیة لفھم نھج المجلس في وضع  -4

 ووظیفة المعلومات في البیانات المالیة ألغراض العامة .
                                                           

 الفھم الرشید: استقبال المعلومات تمكن المستخدم من أتخاذ قرارات رشیدة. - 2
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مساعدة المدققین ألجراء وتحلیل الممارسات الجدیدة أو أجراء تحلیل ألي ممارسة في  -5

 حالة غیاب المعاییر المحاسبیة المطبقة .

حیز یسھل أتخاذ القرارات بشأن البنود المثیرة للجدل، عن طریق الحد من نطاق الت -6

 الشخصي والضغوط السیاسیة .

قد یقلل الحاجة إلى العدید من المعایر التفصیلیة للمحاسبین خالل حل القضایا عن طریق  -7

 المبادئ العامة .

 یحدد حدود الحكم ،وبالتالي یزید من القابلیة للمقارنة . -8

 حفظ المحاسبة من التدخل الحكومات . -9

عرض إلى ھجوم في المحاكم إذا كانت یساعد تبریر الممارسات المحاسبیة عندما تت -10

 یمكن أن تظھر أنھا تستمد منھ  وبما یتفق مع اإلطار المفاھیمي .

  العیوب : 1-3-2

رغم وجود عدد من الممیزات التي یتمیز بھا اإلطار المفاھیمي اال أنھ یوجد أیضاً عیوب وقصور 

 :),ACCA 2015: 28- 29(في اإلطار والتي من أھما اآلتي 

من أعداد البیانات المالیة ھو لمجموعة متنوعة من المستخدمین ، وأنھ لیس من الھدف  -1

 المؤكد ان إطار مفاھیمي واحد یتناسب مع جمیع المستخدمین .

ونظراً لتنوع أحتیاجات المستخدمین، قد تكون ھناك الحاجة لمجموعة متنوعة من المعاییر  -2

 ة األساس ) .المحاسبیة، لكل منھا غرض مختلف ( مع مفاھیم مختلف

لیس من الواضح أن األطار المفاھیمي یجعل مھمة أوتنفیذ المعاییر أمر سھل كما في حال  -3

 بعدم وجود إطار.

 مكونات اإلطار المفاھیمي للمحاسبة المالیة: 1-4

طار المفاھیمي من ثالث مستویات یتمثل المستوى األول األھداف األساسیة، وتعني یتكون اإل

طار المفاھیمي ستؤدي إلى ت وفقاً لإلسبة، والمعاییر المحاسبیة التي وضعأھداف وأغراض المحا

تقاریر مالیة أكثر فائدة، أما المستوى الثاني یمثل الخصائص النوعیة التي تجعل المعلومات 

یرادات والمصروفات )، واإل مطلوباتوال الموجوداتالمحاسبیة مفیدة وعناصر القوائم المالیة ( 

عتراف والقیاس المستخدمة في أنشاء وتطبیق المعاییر واألخیر ھو مفاھیم االتوى الثالث والمس

 .والمبادئ والمعوقات التي تعرض لھا البیئة المالیة واالفتراضاتالمحاسبیة، وتشمل المفاھیم 
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 االساسیة األھداف:  األول المستوى -1

 معلومات توفیر ھو تحققھ أن المالیة المحاسبة على ینبغي التي األساسي الھدف

 المحاسبة بھا تقوم التي الوظائف اھم فأن لذا المالیة، القوائم مستخدمي احتیاجات مع تتالئم

 وإیصال وتلخیصھا وتبویبھا قیاسھا وثم وتحلیلھا التجاریة العملیات تحدید ھي المالیة

 أداة المالیة المحاسبة وتعد المالي، ومركزھا المنشأة على تؤثر التي واألحداث العملیات

 تساعد التي والمالئمة المفیدة المعلومات وتوصیل أنتاج ھو األساسي ھدفھا خدمیة

 .)Kevin & Ron, 2010: 3( بالمنشأة تتعلق رشیدة قرارات أتخاذ من المعلومات مستخدمي

 :االساسیة المفاھیم:  الثاني المستوى -2

 للمعلومات النوعیة الخصائص توضح التي المفاھیمیة البنیة الثاني المستوى یوفر

 بین وصل حلقة الثاني المستوى ویشكل المالیة، البیانات عناصر وتحدید المحاسبیة

 45()  المالیة البیانات وعرض القیاس،( الثالث المستوى) االھداف( األول المستوى

:2013Kieso et al., .( 
 الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة: - أ

ترتبط بمجموعة من الخصائص النوعیة التي أن جودة المعلومات المحاسبیة 

، فماذا نقصد للمحاسبة المالیة طار المفاھیميساسیة لإلاأل تشكل جزء من المكونات

بالخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة التي تم التركیز علیھا من قبل مجلس معاییر 

ھو الغرض من وما  IASBومجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة  FASBالمحاسبة المالیة 

ھذه الخصائص ؟، حیث یتم تحقق جودة المعلومات في التقاریر المالیة من خالل 

من خالل الخصائص  -الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة والتي تنقسم الى قسمین :

االساسیة ( الرئیسیة )     (المالئمة والتمثیل الصادق) ومن خالل الخصائص الثانویة 

 :Kallob, 2013)ابلیة للمقارنة، القابلیة للتحقق، الوقتیة، القابلیة للفھم) (التعزیزیة) ( الق

 وتنقسم الخصائص النوعیة إلى قسمین:. (23

 الخصائص األساسیة وتتضمن: -1

ویقصد بھا ھي احدى الخصائص النوعیة االساسیة للمعلومات المحاسبیة  المالئمة: - أ

تؤثر في القرارات المتخذة فإذا كانت المعلومات المحاسبیة غیر  تلك المعلومات التي

 :إلىتنقسم و مؤثرة في القرار تعد معلومات غیر مالئمة للقرار

ن المعلومات تحتوي على قدرة على التنبؤ حیث تمكن أتعني  : القیمة التنبؤیة -1

) یةاحتمالمستخدمي ھذه المعلومات من تقدیر المستقبل وأنشاء صورة تقدیریة (

 .عنھ

117



       د. ھاني حمید مشجل السویطي  و علي حسین مھاوش الحمیداوي مدى توافق البیئة العراقیة مع اإلطار المفاھیم...............   

 
 تساعد المستخدمین على التأكید أو تصحیح : تلك المعلومات التيالقیمة التوكیدیة -2

 .الماضیة أو المستقبلیة تقییماتھم

ً جداً  :االھمیة النسبیة -3 ً وثیقا یمكن القول بأن االھمیة النسبیة ترتبط ارتباطا

ي بالخصائص النوعیة ذات الصلة   وتشیر النسبیة لحجم السھو أو الخطأ ف

و الحكم عن أن القرار الصدار أالمعلومات المحاسبیة التي تجعل من المحتمل 

 .و الخطأأغفال عتمد على المعلومات قد تأثر من قبل األأشخص عاقل 

ساسیة التي تجعل المعلومات ھي الخاصیة الثانیة من الخصائص األ :التمثیل الصادق - ب

القرارات، ویقصد بھا ثقة المستخدم بالمعلومات المحاسبیة بأن  التخاذالمحاسبیة مفیدة 

وصاف تعكس ما ھو موجود فعالً ویشمل تصور كامل لجمیع المعلومات رقام واألاأل

 نقسم:وت للمستخدم لفھم ظاھرة معینة الزمةال

أن تكون المعلومات كاملة بما فیھا الكفایة لضمان أنھا تمثل  ھیقصد ب :االكتمال -1

 .و الصحیح االحداث والظروف التي تقوم علیھعلى النح

لى إمحایدة وخالیة من التحیز لتوصل المعلومات  د بھا أن تكونصویق: الحیاد -2

معین، كما یقصد بھا تقدیم معلومات صادقة دون حذف أو   نتائج معینة أو سلوك 

 .تحیز لمصلحة فئة معینة أو قرار معین

المعلومات المحاسبیة دقیقة من جمیع یعني بالضرورة أن : ال الخلو من الخطأ -3

النواحي وال یعني عدم وجود أخطأ أو سھو أو حذف في وصف ظاھرة اقتصادیة، 

 وانما یتطلب معلومات صحیحة. رة دقیقة تماماً من جمیع النواحيأو أن الظاھ

 

 الخصائص التعزیزیة: وتشمل: -2

ولى والتي ھي نوعیة المعلومات التي تمكن بأنھا الخاصیة التعزیز األ: القابلیة للمقارنة - أ

 ن من الظواھربین مجموعتی واالختالفوجھ التشابھ أالمستخدمین من تحدید 

 .االقتصادیة

لیھا شخص معین عن إیقصد بالتحقق بأن النتائج التي تم التوصل : القابلیة للتحقق - ب

لیھا إل المحاسبي یمكن أن یتوص واإلفصاحسالیب معینة للقیاس ا استخدامطریق 

 .سالیبول عندما یطبق نفس االشخص أخر، یكون مستقل عن الشخص األ

یعني وجود معلومات متوفرة لصانعي القرارات قبل أن تفقد ھذه التوقیت المناسب:  - ت

 .المعلومات قدرتھا على التأثیر في القرارات
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في  : یجب أن تتوفر من بین الصفات االساسیة في المعلومات الواردةالقابلیة للفھم - ث

القوائم المالیة ھو أن تكون المعلومات سھلة ومفھومة من قبل الجھات المستخدمة لھا، 

لیمكنھ من فھم  3كما یجب أن یكون لدى المستخدم مستوى مقبول من المعرفة

 (Stice & Stice, 2014: 27) المعلومات.

 عناصر القوائم المالیة: وتتضمن: –ب 

استثمارات المالك، توزیعات المالك، الدخل الشامل،  (األصول، االلتزامات، حقوق الملكیة،

 اإلیرادات، المصروفات، المكاسب، الخسائر)

 :واإلفصاح والقیاس االعتراف مفاھیم: الثالث المستوى - 3

 الفروض المحاسبیة وتتضمن: - أ

 .(فرض االستقاللیة، فرض الدوریة، فرض االستمراریة، فرض وحدة القیاس النقدي)

 المحاسبیة وتتضمن:المبادئ  - ب

 (القیاس، تحقق اإلیراد، تحقق المصروف، اإلفصاح الشامل)

 المحددات المحاسبیة (القیود) وتتضمن: الكلفة فقط. - ت

 المبحث الثاني

 العراقیة المحاسبیة البیئة

تتمثل البیئة العراقیة المحاسبیة بالنظام المحاسبي الموحد الذي تطبقھ اغلب الشركات 

أذ یعود أصل النظام المحاسبي الموحد العراقي إلى النظام المحاسبي الذي  الھادفة إلى الربح

معتمد على خبرات مصر في مجال  1968-1967أصدرتھ جامعة الدول العربیة خالل عام 

 .1950التوحید المحاسبي الذي بدء فیھا عام 

ً لقرار تنفی 1/4/1972بدء تطبیق النظام المحاسبي الموحد في البیئة العراقیة بتاریخ  ذا

، بعد ذلك 23/8/1971) بتاریخ 5مجلس إدارة المؤسسة العامة لصناعات الغزل والنسیج المرقم (

بناًء على قرار من وزیر الصناعة تم أعمامھ لیطبق بكافة الشركات التابعة للمؤسسات االنتاجیة 

الصناعة بعد ذلك تم أعمامھ على جمیع المؤسسات الصناعیة اإلنتاجیة التابعة إلى وزارة 

 ).4: 1975المستوفي، (

                                                           
المعرفة: ھي إدراك ووعي وفھم الحقائق واكتساب المعلومات عن طریق التجربة أو من خالل التأمل في طبیعة الشيء او من خالل  - 3

 من استنتاجاتھم.االطالع على تجارب اآلخرین واالستفادة 
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  یھدف النظام المحاسبي الموحد العراقي مجموعة من األھداف أبرزھا ما یأتي:

توفیر البیانات األساسیة واألدوات التحلیلیة الالزمة للتخطیط والتنفیذ والرقابة  .1

 على مختلف المستویات لخدمة الجھات الداخلیة والخارجیة.

االقتصادیة بالحسابات القومیة وإتاحة الفرصة لتفاق وجھتي ربط حسابات الوحدة  .2

نظر المحاسب المالي والمحاسب القومي على األسس والقواعد المحاسبیة وكیفیة 

 تحلیل وتبویب البیانات المحاسبیة وأعداد القوائم والحسابات الختامیة.

دات المحاسبیة وتبویبھا وتخزینھا خدمة للوحتسھیل عملیات جمع البیانات  .3

 االقتصادیة واالجھزة التي تضع السیاسات أو تراقب تنفیذھا.

طبقت وزارة التجارة نظام محاسبي خاص بھا وھو یختلف في بعض  1971في عام 

ألغي تطبیق  1979الجوانب عن النظام المحاسبي المطبق في وزارة الصناعة، واال انھ في عام 

 تطبقھ وزارة الصناعة.ھذا النظام وطبق النظام المحاسبي الموحد الذي 

ونظراً لتعدد االنظمة المحاسبیة المطبقة في البلد وعدم وجود جھة مركزیة تقوم باإلشراف 

موحد متكامل في جمیع عناصره یعتمد على تطبیق النظم المحاسبیة وبھدف أعداد نظام محاسبي 

بما یلبي احتیاجات على اسس ومفاھیم موحدة وقابلة للتطبیق في المنشآت القطاع العام والخاص و

اإلدارة واجھزة التخطیط والرقابة من بیانات ضروریة ألداء مھامھا فقد أصدر مجلس قیادة الثورة 

الذي ینص على تشكیل لجنة بأسم اللجنة  5/4/1979بتاریخ  380المنحل آنذاك قراره المرقم 

ُعدّل النظام  1/1/1982 وفي)، 1985:9(دیوان الرقابة المالیة، الرئیسة للنظام المحاسبي الموحد 

ً من قبل اللجنة المذكورة وأصبح تطبیقھ واجب على جمیع  المحاسبي الموحد تعدیالً جوھریا

 ستثناء المصارف وشركات التأمین.ت االقتصادیة العامة والمختلطة باالوحدا

ً عدة اجراءات إداریة وقانونیة وتنظیمیة تستھدف أ عقب  صدور القرار المشار إلیھ أنفا

یعھا تأمین تطبیق النظام المحاسبي في القطاع العام والمختلط وبجمیع تشكیالتھا  الذي یؤمن جم

توفیر البیانات الالزمة التي تخدم االحتیاجات اإلداریة  في الوحدات االقتصادیة في مجاالت 

حتیاجات التخطیط واتخاذ القرارات والرقابة، فضالً عن توفیر المستلزمات الرقابة المالیة وتلبیة ا

 المحاسب القومي.

عن لجنة تنظیم  1983) عام 1وأصدر الجھاز المركزي لتسجیل الشركات تعلیمات رقم (

نصت على وجوب تطبیق  1983لعام  36من قانو الشركات رقم  201التجارة واستنادا إلى المادة 
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الموحد المطبق الشركات المشمولة بقانون الشركات (شركات القطاع الخاص) النظام المحاسبي 

 في القطاع العام والمختلط كمصدر رئیس لتنظیم الحسابات.

وما برز من دور مھم  1988كما صدر نظام خاص بالمصارف وشركات التأمین في عام 

لمجلس المعاییر المحاسبیة والرقابیة العراقي من خالل اصدار مجموع من القواعد المحاسبیة، كما 

المرقم ي المستشفیات الممولة ذاتیاً حسب قرار قیادة الثور المنحل طبق النظام المحاسبي الموحد ف

 . 24/8/1997في  124

لیتماشى مع الوضع  2011وأُجریت تعدیالت على النظام المحاسبي الموحد في عام 

المشاكل المستجدة، وضرورة اتباع المعاییر لمحاسبیة الدولیة واإلطار  لحلالجدید للعراق و

 ي البیئة المحاسبیة العراقیة ومدى التقارب بینھما.المفاھیمي الدولي ف

 المبحث الثالث

 مدى توافق النظام المحاسبي الموحد مع اإلطار المفاھیمي لمحاسبة المالیة الجدید
 من حیث الھدف: -1

توفیر معلومات مفیدة عن الشركة یھدف اإلطار المفاھیمي للمحاسبة المالیة 

للمستثمرین الحالیین والمرتقبین والمقرضین والدائنین اآلخرین على وفق قدرتھم على 

إلى توفیر  فویعد ھذا الھدف عام، اما األھداف الفرعیة فیھد المالالفھم كمزودین لرأس 

تصادیة وكیفیة معلومات عن التدفقات النقدیة ومعرفة الوضع المالي واألداء للوحدة االق

 الحصول على االموال واستخداماتھا.

أما بالنسبة للنظام المحاسبي الموحد فقد یھدف إلى ربط حسابات الوحدة 

 االقتصادیة بالحسابات القومیة الھدف العام، اما األھداف الفرعیة تتمثل بـ:

ط الجاري توحید المفاھیم والمبادئ المحاسبیة كمبدأ االستحقاق ومفھوم اإلنتاج والنشا - أ

والدخول الناجمة عن العملیات اإلنتاجیة، وتوحید التعاریف والمصطلحات بشان 

 الموجودات الثابتة وتكوین رأس المال واالستثمارات ومفھوم االندثار.

وضع معاییر تقویم كفاءة األداء والبرمجة لمختلف األنشطة والقطاعات االقتصادیة بما في  - ب

الیف ومدى أسھام الوحدة االقتصادیة في الناتج المحلي ذلك قیاس معدالت اإلنتاج والتك

 مقارنة باإلنتاج الكلي.

ویالحظ مّما سبق أن ھنالك اختالف بین األھداف التي حددھا اإلطار المفاھیمي للمحاسبة 

 ) یوضح المقارنة بین األھداف :1المالیة وأھداف النظام المحاسبي الموحد، والجدول رقم (
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ح المقارنة بین األھداف وفق كل من اإلطار المفاھیمي والنظام ) یوض1الجدول رقم (

 المحاسبي الموحد

نوع 
 الھدف

األھداف وفق 
اإلطار 

 المفاھیمي

األھداف وفق 
النظام المحاسبي 

 الموحد

تطابق 
 المالحظات االھداف

الھدف 
 العام

توفیر 
معلومات 

 مفیدة

ربط حسابات 
الوحدة االقتصادیة 

مع الحسابات 
 القومیة

غیر 
  متطابق

األھداف 
 الفرعیة

تخمین تدفقات 
 ــــــــــ ـــــــــ النقد

لم یتطرق النظام المحاسبي 
الموحد إلى أھمیة التنبؤ 

 بالتدفقات النقدیة

الوضع المالي 
 واألداء العام

وضع معاییر تقویم 
األداء والبرمجة 
لمختلف األنشطة 
بمافي ذلك قیاس 
معدالت اإلنتاج 

 والتكالیف

  مطابق

كیفیة 
الحصول على 

األموال 
وأسلوب 
 استخدامھا

 ـــــــــ ـــــــ

لم یتطرق النظام المحاسبي 
الموحد إلى ھذا الھدف ولكنھ 

وضع شفاً للموارد 
واالستخدامات وھو ما یمثل 
قائمة بمصادر واستخدامات 

األموال اال أنھا تستند إلى مفاھیم 
 االقتصادیة للثروة واالستثمار

 

) ان ھنالك تباین باألھداف بین اإلطار المفاھیمي والنظام المحاسبي 1الجدول رقم ( یوضح

الموحد أذ ان األھداف في النظام المحاسبي لم تأخذ ما تستحقھ من اھتمام سواء من حیث درجة 

 الوضوح في تحدید ترابطھا، فقد جاءت متناقضة في بعض األحیان ویمكن مالحظة ذلك من خالل

 بط المحاسبة المالیة بالقومیة وتوحید التعاریف والمصطلحات وغیرھا.ما ذكر عن ر

 من حیث الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة: - 2

تمثل ھذه الخصائص الصفات التي یجب أن تمتلكھا المعلومات المحاسبیة وبما یجعلھا تحقق 

األھداف التي قدمت من أجلھا ھذه المعلومات، أن اإلطار المفاھیمي یعد فائدة المعلومات للقرار 
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منھا خاصیتان أساسیتان ھما المالئمة والتمثیل الصادق كما یعد  عھي الخاصیة المھیمنة وتتفر

اإلطار المفاھیمي خصائص القابلیة للمقارنة والتحقق والفھم والتوقیت المناسب من الخصائص 

 .التعزیزیة التي تزید فائدة المعلومات المحاسبیة

، على رغم من تباین الفھم أن المعلومات التي یوفرھا النظام المحاسبي الموحد مفھومة ومفیدة 

رار، إال إنھ من المنطقي القول أنھ طالما كانت والفائدة حسب أثر ھذه المعلومات على الق

ً عل إنجاز ھذه األھداف مّما قد  المعلومات موجھة لتحقیق أھداف معینة فإن فائدتھا تتركز أساسا

یجعلھا غیر مفھومة أو مفیدة لتحقیق أھداف أخرى، أما مالئمة المعلومات فإن المعلومات التي 

بشكل عام على التنبؤ والتغذیة العكسیة مع تباین مدى یوفرھا النظام المحاسبي الموحد تمتلك 

 توفرھا بحسب نوع المعلومات المطلوبة.

في حین ركز النظام المحاسبي الموحد على خاصیتین الثبات والمقارنة من حیث االولویة على 
ة المالئمة والتمثیل الصادق وذلك انطالقا من الھدف العام للنظام اال وھو ربط الحسابات المالی

تحقق خاصیة المقارنة على توافر كل من خاصیة الوحدة االقتصادیة بالحسابات القومیة، یعتمد 
الثبات في اتباع السیاسات المحاسبیة فضالً عن إیجاد مستوى من التوحید یساعد على االعتماد 

 ) یوضح المقارنة بین الخصائص2على األرقام المحاسبیة في أجراء المقارنات، والجدول رقم (
 التي جاء بھا اإلطار المفاھیمي والنظام المحاسبي الموحد:

) یوضح المقارنة بین الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة حسب ما جاء 2الجدول رقم (
 لمفاھیمي والنظام المحاسبي الموحدفي اإلطار ا

نوع 
 الخصائص وفق اإلطار المفاھیمي الخاصیة

الخصائص وفق 
النظام المحاسبي 

 الموحد

تطابق 
 المالحظات الخصائص

 االساسیة

 المالئمة: -1
 القیمة التنبؤیة -

القیمة  -
 االسترجاعیة

 األھمیة النسبیة -
 التمثیل الصادق: -2

 االكتمال -
 الحیاد -

 الخلو من الخطأ -

 غیر مطابق ــــ
اقتصر النظام 
المحاسبي على 

خاصیتین ھما الثبات 
والمقارنة فقط ولم 
یتطرق إلى بقیة 

الخصائص االساسیة 
والتعزیزیة للمعلومات 

 المحاسبیة
 التعزیزیة

 القابلیة للمقارنة -
 القابلیة للتحقق -
 التوقیت المناسب -

 القابلیة للفھم

 غیر مطابق ــــ

) أن النظام المحاسبي لم یھتم بالخصائص النوعیة للمعلومات 2یبین الجدول رقم (

المحاسبیة وأقتصر فقط على  الثبات والمقارنة لكي تكون المعلومات مفیدة وھذا اختالف كبیر بین 
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الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة حسب ما جاءت في اإلطار المفاھیمي للمحاسبة المالیة 

 المحاسبي الموحد.والنظام 

 حیث عناصر القوائم المالیة:من  – 3

) ھذه 3حدد اإلطار المفاھیمي عشرة عناصر أساسیة للقوائم المالیة وبین الجدول رقم (

 یقابلھا من تسمیات لعناصر القوائم المالیة في النظام المحاسبي الموحد. العناصر وما

یوضح عناصر القوائم المالیة بموجب اإلطار المفاھیمي للمحاسبة  : )3الجدول رقم (
 المالیة وما یقابلھا من عناصر بموجب النظام المحاسبي الموحد

عناصر القوائم المالیة كما 

 حددھا اإلطار المفاھیمي
 العناصر المقابلة كما حددھا النظام المحاسبي الموحد

 الموجودات األصول

 االلتزامات

 المطلوبات
 حقوق الملكیة

 استثمارات المالك

 توزیعات المالك

 الفائض (او العجز) من المرحلة الثانیة الدخل الشامل

 اإلیرادات
عدا حـ/إیرادات تحولیة متنوعة، حـ/ إیرادات الموارد (

 أخرى)

 المصروفات
االستخدامات (عدا حـ/مصروفات عرضیة، حـ/ خسائر 

 رأسمالیة)

 حـ/إیرادات تحولیة متنوعة، حـ/ إیرادات أخرى)( المكاسب

 حـ/مصروفات عرضیة، حـ/ خسائر رأسمالیة)( الخسائر

جمیع الفقرات ) مجموعة من األمور أھمھا أن الموجودات تشمل 3یبین الجدول رقم (

المعروفة في المحاسبة المالیة اال انھ أضیفھ حسابین ألغراض الحسابات القومیة وھما مشروعات 

ت التنفیذ والحسابات المتقابلة المدینة، بالنسبة للحساب األخیر لیس لھ تأثیر على الحسابات لوجد تح

حسابات متقابلة دائنة یتم أقفال بعضھما ببعض، اما حساب مشروعات تحت التنفیذ فقد أوجد لیمثل 

 مرحلة وسیطة لغایة المباشرة باستخدام الموجود الثابت.

موحد كل من مصادر تمویل الموجودات المملوكة كانت أو اعتبر النظام المحاسبي ال
المقترضة تمثل مطلوبات (التزامات) مترتبة على الوحدة االقتصادیة وبھذا فإن حقوق الملكیة 
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التي تعد جزء مقتطع من  لالحتیاطیاتسوف لن تظھر في المیزانیة بعنوان مستقل، كذلك بالنسبة 
 لمیزانیة بالشكل اآلتي:وبالنتیجة سوف تصبح معادلة ا األرباح

 
 

فحین أن التبویب بحسب مفھوم حقوق الملكیة یعني إظھار حقوق الملكیة بصوة مستقلة 

 وواضحة بالشكل اآلتي:

 

عرض المعلومات عن حقوق المالكین مّما یعد ھذا التبویب أكثر وضوحاً وفائجة من حیث 
 یساعد على تركیز أنتباه مستخدم التقاریر المالیة.

 من حیث الفروض المحاسبیة: – 4
حدد اإلطار المفاھیمي للمحاسبة المالیة مجموعة من الفروض التي تستند علیھا القواعد 

االستمراریة، ثبات وحدة ومن أھم ھذه الفروض (الوحدة االقتصادیة، واإلجراءات المحاسبیة، 
، فرض الشخصیة المعنویةالنقد، الدوریة) فیحین حد النظام المحاسبي الموحد الفروض بـ (

، وھي ال تختلف عما حددھا اإلطار المفاھیمي للمحاسبة ثبات قیمة العملة، الدوریة، االستمراریة
 المالیة.
 من حیث المبادئ المحاسبیة: – 5

 الجدول وبین یُستند علیھا في التطبیق العملي مبادئ محاسبیة أربعة المفاھیمي اإلطارحدد 
 المحاسبي النظام فيللمبادئ المحاسبیة  تسمیات من یقابلھا وما مبادئال ھذه) 4( رقم

 .الموحد
یوضح المبادئ المحاسبیة التي حددھا اإلطار المفاھیمي للمحاسبة المالیة  )4الجدول رقم (

 النظام المحاسبي الموحدوما یقابلھا من مبادئ في 
المبادئ المحاسبیة  
كما حددھا اإلطار 

 المفاھیمي

المبادئ المحاسبیة المقابلة كما 
 حددھا النظام المحاسبي الموحد

 تطابق المبدأ

 غیر مطابق مبدأ الكلفة التأریخیة مبدأ القیاس

 مطابق مبدأ االعتراف باإلیراد مبدأ تحقق اإلیراد

مبدأ تحقق 
 غیر مطابق مبدأ مقابلة المصروف

مبدأ اإلفصاح 
 غیر مطابق مبدأ اإلفصاح الكافي الشامل

 غیر مطابق مبدأ االستحقاق 

 غیر مطابق مبدأ الثبات 

 غیر مطابق مبدأ البیانات المالیة 

 غیر مطابق مبدأ األدلة الموضوعیة 

 مجموع الموجودات = مجموع المطلوبات

 مجموع الموجودات = مجموع المطلوبات + حقوق الملكیة
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یبین الجدول أعاله أن اإلطار المفاھیمي إعطاء حریة اختیار طریقة القیاس المناسبة  

المتمثلة بالكلفة التأریخیة أو القیمة العادلة حسب تحقق األھداف المشروعة للوحدة االقتصادیة بینما 

اس، النظام المحاسبي حدد الوحدات االقتصادیة باعتماد الكلفة التأریخیة كطریقة الوحیدة للقی

اما مبدأ تحقق المصروف غیر مطابق، وكذلك بخصوص مبدأ تحقق اإلیراد فھنالك تطابق بینھما،  

یتطلب اإلطار المفاھیمي للمحاسبة اإلفصاح الشامل عن جمیع المعلومات الضروریة للمستخدم 

تخدم بینما النظام المحاسبي یعتمد على اإلفصاح الكافي للمعلومات المحاسبیة التي یحتاجھا المس

فقط ، ونجد أیضا ان النظام المحاسبي قد بالغ باالعتماد على مبدأ االستحقاق في أثبات أغلب 

العملیات االقتصادیة على وفق قواعد النظام المحاسبي الموحد الذي تتطلب تسجیل قید استحقاق 

یث كلفة حتى وأن كانت العملیة نقداًن لذلك فإن ھذه المعالجة قد تكون بحاجة إلعادة نظر من ح

 وفائدة ھذه المعالجة.

 المحددات المحاسبیة: من حیث – 6

حدد اإلطار المفاھیمي للمحاسبة المالیة محدد واحد وھو كلفة المعلومات المحاسبیة 

والموازنة بینھا وبین الفائدة التي من الممكن الحصول علیھا من المعلومات المتوفرة، بینما 

عة من المحددات وھي (الحیطة والحذر، األھمیة فقد حدد مجمو النظام المحاسبي الموحد

النسبیة، تغلب الجوھر االقتصادي على الشكل القانوني) والتي تعد من ضمن الخصائص 

 النوعیة للمعلومات المحاسبیة التي جاء بھا اإلطار المفاھیمي للمحاسبة المالیة.

 المبحث الرابع 

 االستنتاجات والتوصیات

 أوالً: االستنتاجات:

یوجد تعارض بین األھداف التي وضعھا اإلطار المفاھیمي للمحاسبة المالیة واألھداف  -1

التي وضعھا النظام المحاسبي الموحد، أذ یسعى ھذا األخیر إلى توفیر معلومات محاسبیة 

على المستوى القومي، وقد عن الوحدة االقتصادیة تساعد على ربط حساباتھا بالحسابات 

مین الخارجیین من المقرضین والمستثمرین وحملة األسھم ال تؤخذ تبین أن أھداف المستخد

بنظر االعتبار عن أعداد التقاریر المالیة على وفق قواعد وإجراءات النظام المحاسبي 

كذلك تبین أن أھداف النظام المحاسبي الموحد لم تأخذ ما تستحقھ من اھتمام سواء ، الموحد

حیث ترابطھا فقد جاءت متناقضة في بعض من حیث درجة الوضوح في تحدیدھا أومن 

 األحیان.

126



    2017   السنة الثانیة        4العدد     المجلد األول                  Al-Kut Univ. College Journalمجلة كلیة الكوت الجامعة 
                                                                                         ISSN: 2414 – 7419                                             

 

 
 

 

فیما یتعلق بالخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة للنظام المحاسبي الموحد فقد تبین ان  -2

تحدید مدى توافرھا یخضع للتقدیر الشخصي، حیث ظھر أثر أھداف النظام المحاسبي 

بوصف خاصیتي الثبات  یتعلق منھا الموحد سواء على درجة توافر ھذه الخصائص او ما

والمقارنة خاصتین رئیسیتین ألغراض التوحید والمطابقة في حین أن اإلطار المفاھیمي 

 .زیتانیعدھما تعزی

أظھر البحث ان عناصر القوائم المالیة غیر مصنفة بصورة تساعد على تحقیق أھداف  -3

المستخدمین، فإذا أستعرضنا قائمة المیزانیة مثال نجد أنھا غیر مبوبة بحسب مفھوم حقوق 

بشكل مستقل وواضح وإنما موزعة على عدة الملكیة مّما یعني عدم إظھار حقوق الملكیة 

 حسابات.

ً لتعاریف عناصر القوائم المالیة و أعطى  لم یعِط النظام -4 ً كافیا المحاسبي الموحد اھتماما

تعاریف خاطئة لبعض العناصر أو تركت دون تعرف كما ھو الحال للموجودات 

 والمطلوبات.

 ثانیاً: التوصیات:

النظر فیھا، على أن تأخذ  ةاجراء عملیة مراجع ألھداف النظام المحاسبي الموحد واعاد -1

جعة ھذه بنظر االعتبار مصالح كافة الجھات المعنیة بتطبیقھ واالفادة من عملیة المرا

م المستثمرین والمقرضین وحملة األسھمخرجاتھ ومن بینھم المستخدمین الخارجیین من 

وغیرھم، حیث یتم صیاغة ھذه األھداف بدرجة من الوضوح والترابط یتطلب المشاركة 

 لمحاسبة في العراق.الفعالة من جمیع الجھات المعنیة بشؤون ا

واعد وإجراءات النظام المحاسبي الموحد على الخصائص النوعیة وتحلیل أثر قدراسة  -2

 حتاجھا المستخدمون وبما یضمن توفر معلومات مفیدة لھم.ی يللمعلومات المحاسبیة الت

ً لقواعد وإجراءات النظام المحاسبي الموحد وعناصر  -3 االھتمام بالقوائم المالیة المعّدة وفقا

القوائم المالیة والفصل بین حقوق الملكیة والمطلوبات إلعطاء صورة واضحة ومفھومة 

 للمستخدم. 

لیة االھتمام بتعریف عناصر القوائم المالیة بما یتوافق مع اإلطار المفاھیمي للمحاسبة الما -4

 لمواكبة التطور في المحاسبة دولیاً.
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 :المصادر

 العربیة  المصادراوالً: 

 دار ،"المالیة المحاسبة في متقدمة دراسات" ،)2004( الفتاح، عبد وصفي المكارم، أبو -1

 .مصر القاھرة، والتوزیع، للنشر رافعة

التجاریة في "تصمیم نظام لتقویم األداء بالمصارف )، 2012جبارة، سید محمد علي، ( -2

أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلیة  ضوء مخرجات نظم المعلومات المحاسبیة"،

 اإلدارة واالقتصاد، قسم المحاسبة، الجامعة المستنصریة.

، "المحاسبة المالیة")، 2014الججاوي، طالل محمد علي و المسعودي، حیدر علي، ( -3

 دار الكتب الموزعون والناشرون، كربالء، العراق.

منشورات األكادیمیة العربیة "أصول المحاسبة المالیة"، )، 2007الحیالي، ولید ناجي، ( -4

 المفتوحة، الدنمارك.

، الطبعة األولى، الدار "النظام المحاسبي الموحد")، 1985دیوان لرقابة المالیة العراقي، ( -5

 العربیة للطباعة، بغداد، العراق.

" ترجمة " نظریة المحاسبة )م  2006، ( شرویدر رتشارد ، مارتل كالرك ، جاك كاثي  -6

خالد علي احمد كاجیجي ، أبراھیم ولد محمد فال ، دار المریخ للنشر ، الطبعة االولى ، 

 .الریاض المملكة العربیة السعودیة

) " نظریة المحاسبة " الطبعة االولى ، ذات السالسل ،  1990الشیرازي ، عباس مھدي ، ( -7

 الكویت .

، الطبعة األولى، دار "النظام المحاسبي الموحد")، 1975المستوفي، صاحب حمید، ( -8

 الحریة للطباعة، بغداد، العراق.
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