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Introduction
We have emerged in the last two decades of the twentieth
century case of increasing the urgent need for a system of
international accounting. This need was reflected in the benefits and
the interests arising from the use of international accounting as a
tool to organize and measure the many international business
transactions and arrange disclosure and communicate them to the
beneficiaries. This prompted many researchers and thinkers through
research and study to go to find the general framework of the
principles and standards contained in this system and its practical
applications. So that the system has become the international
accounting during the first decade of twenty-one century constitutes
a separate branch like the rest of the other branches in accounting.
The treatments of International Accounting have been as part of the
financial accounting and management accounting, and the
accounting system became of international subjects independent
taught in the majority of educational institutions in the countries of
the world.

المقدمة
لقد برزت في العقدين األخيرين من القرن العشرين حالة تزايد الحاجة الملحةة للة
وجة ن امةةام للمحا ة ة الدوليةةةو و ةةد تهلةةا حةةة الحاجةةة فةةي المدةةافا والع ا ةةد الداجمةةة ةةن
ا تخدام المحا ة الدولية ب صعها أناة لتدميم وترتيب و ياس المعةامتت التهاييةة الدوليةة

الكثيرة والمتعدنة واإلفصاح دها وليصالها للة الههةات المفةتعيدة مدهةاو األمةر الةة نفةا
العديد من ال احثين والمعكرين من ختل ال حث والديا ة بالت جه للة ليهةان األ ةر العامةة
للم انئ والمعايير التي يتضمدها حةا الدمام وتط يقاته العمليةو بحيث أص ح امام المحا ة ة
الدولية ختل ال عقد األول من القرن الحان والعشةرين يشةكف فر ةا مفةتقت ي ةا ي العةرو
األخةةةري فةةةي المحا ةةة ة ااج أن معالهةةةات المحا ةةة ة الدوليةةةة يااةةةا جةةةز ا يتهةةةزأ مةةةن
المحا ة المالية والمحا ة اإلناييةا و أص ح امام المحا ة الدوليةة مةن المة ان الديا ةية
المفتقلة التي تديس في غال ية المؤ فات التعليمية في نول العالمو
The international accounting system defines as a set of
principles, norms, rules and methods that apply both in the various
countries of the world. When asked system of international
accounting as the subject accounting independently in the literature
accounting notes that there is more than one point of view with
regard to the presentation of topics of international accounting, some
dealing with the international accounting as a set of principles
international accounting must be demonstrated and explained
theoretically and practically, others believe that the themes of the
International Accounting distributed between each of the financial
accounting and management accounting, and there is another team
believes that the division of international accounting topics are
between production of its data and using of these data.
يعةةرن امةةام المحا ة ة الدوليةةة بةاةةه ةةاية ةةن مهم ةةة مةةن الم ةةانئ والمعةةايير
والق ا د والطرق التي تط ق ل حد ا في بلدان العالم المختلعةو وحيدمةا يطةرح امةام
المحا ة الدولية ب صعه م ض محا ي مفتقف في األنبيات المحا ية يتحظ أن حدالك
أيثر من وجهة امر فيما يتعلق بطريقة رض م اضيا المحا ة الدوليةا فال عض يتداول
المحا ة الدولية با ت ايحا مهم ة م انئ محا ية نولية يتعين شرحها وتعفيرحا امريةا
و مليا ا وال عض اآلخر يري أن م اضيا المحا ة الدولية تت ز بين يف مةن المحا ة ة
المالية والمحا ة اإلنايية ا وحدالك فريق آخر يةري أن تقفةيم م اضةيا المحا ة ة الدوليةة
يتم ما بين لاتاج بياااتها من جااب وا تخدام حة ال يااات من الهااب اآلخر و
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Before starting on writing a book of international accounting
has been viewed many of the compositions of Arab and foreign
published after 1990 in the field of international accounting for the
purpose of determining a set of threads methodology of common
interest in these works on according to the curriculum prepared by
the committee sectorial accounting at the Ministry of Higher
Education and Scientific Research Iraq.
ف ال د في تةليف يتاب المحا ة الدوليةة تةم ا ةت لة العديةد مةن المؤلعةات
م فةي مهةال المحا ة ة الدوليةة لتةرض تحديةد0991 العربية واألجد يةة المدشة ية بعةد ةام
مهم ةةة مةةن الم اضةةيا المدههيةةة جات ا حتمةةام المشةةترؤ فةةي حةةة المؤلعةةات ل ة وفةةق
المدهج الة ا دته اللهدة القطا ية للمحا ة في وزاية التعلةيم العةالي وال حةث العلمةي فةي
العراقو
We have been selected list of topics of mutual interest that
can be considered chapters of this book are as follows: Chapter I: Introduction to International Accounting
Chapter II: the evolution and classification of the International
Accounting
Chapter III: Accounting comparison
Chapter IV: reporting and disclosure
Chapter V: accounting for foreign currency translation
Chapter VI: Financial reports and price changes
Chapter VII: International Financial Analysis
Chapter VIII: The consolidated financial statements
لقةةد تةةم اختيةةاي ا مةةة مةةن الم اضةةيا جات ا حتمةةام المشةةترؤ التةةي يمكةةن ا ت ايحةةا
-:فص لهةا الكتاب وحي ياآلتي
 المقدمة الى المحاسبة الدولية:الفصل االول
 تطور وتصنيف المحاسبة الدولية:الفصل الثاني
 المحاسبة المقارنة:الفصل الثالث
 التقرير واالفصاح: الفصل الرابع
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المحاسبة عن ترجمة العمالت االجنبية: الفصل الخامس
 التقارير المالية وتغيرات االسعار: الفصل السادس
 التحليل المالي الدولي:الفصل السابع
القوائم المالية الموحدة:الفصل الثامن
This book is the result of scientific efforts in the search for
solutions to questions by diagnosing some practical problems arising
from the application of international accounting standards in the
various countries of the world, as well as diagnosis of intellectual
content and components and methodology used in the field of
international accounting.
يعت ةةةر حةةةةا الكتةةةاب ومةةةرة الههةةة ن العلميةةةة فةةةي ال حةةةث ةةةن الحلةةة ل المطروحةةةة
للتفةةات ت مةةةن خةةتل تشةةةخيا بعةةةض المشةةايف العمليةةةة الداجمةةةة ةةن تط يةةةق المعةةةايير
المحا ة ية الدوليةةة فةي مختلةةف بلةدان العةةالما فضةت ةةن تشةخيا المحت يةةات والمضةةامين
العكرية والمدههية المفتخدمة في مهال المحا ة الدوليةو
This book explains with a wider field of study of the practical
problems faced by international business and multinational
companies and finding the appropriate accounting treatment
following of what posed by international accounting standards of the
rules and intellectual theory viable by the beneficiaries.
يتداول حةا الكتاب بشكف أو ا مهال نيا ة المشايف العملية التةي ت اجةه األ مةال
الدولية والشريات متعدنة الهدفيات وليهان المعالهات المحا ية المدا ة ت عا لما تطرحةه
المعةةايير المحا ة ية الدوليةةة مةةن ا ةةد امريةةة وفكريةةة ابلةةة للتط يةةق مةةن ةةف الههةةات
المفتعيدةو
Perhaps one of the advantages of this book, it deals with
topics of international accounting bilingual in English and Arabic,
this manner has achieved resounding success of the students who
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study it, and then achieved excellent rates in this test subject taught
fourth class students of accounting department.
ولعةةف مةةن مزايةةا حةةةا الكتةةاب ااةةه يتدةةاول م اضةةيا المحا ةة ة الدوليةةة بةةاللتتين
اإلاهليزية والعربية ا وحةا ا ل ب حقق اهاحا باحرا لةدي الطةتب الةةين ةام ا بديا ةته
اومن وم حقق افب ممتازة في اخت اي حة المانة الديا ةية التةي تةديس لة ل ةة الصةف
الرابا فم المحا ةو
We hope that this book will contribute to its modest form in
supplying the Arab library contemporary subjects enhanced
practical aspects of heavy for serve the researchers and scholars,
professionals and interested and support of scientific programs in
Iraq and in the Arab world in general, We ask God for all .........
اةمةةةف أن يفةةةاحم حةةةةا الكتةةةاب بصةةة يته المت اضةةةعة فةةةي يفةةةد المكت ةةةة العربيةةةة
بالم اضةةيا المعاصةةرة المعةةززة باله ااةةب العمليةةة التزيةةرة خدمةةة لل ةةاحثين والداي ةةةين
والمهديين والمهتمةين ون مةا لل ةرامج العلميةة فةي العةراق وفةي الة ن العربةي بشةكف ةام
افال هللا الت فيق للهميا ووووووووو
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