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خالل الدورة الـ 26 لخبراء معايير المحاسبة الدولية في جنيڤ بمشاركة ممثلين عن »المالية«

»األونكتاد«: انكسار الثقة بين البنوك بعضها البعض ومع المستثمرين
 أدى إلى األزمة المالية العالمية

أجمع احملاضرون في مؤمتر األمم املتحدة 
للتج����ارة والتنمية »االونكت����اد« على ان 
األزمة املالية جاءت نتيجة انكس����ار الثقة 
بني البن����وك بعضها بعض من جهة وبني 
البنوك واملس����تثمرين من جهة أخرى مما 
انعكس على متويل الشركات وانخفاض 

التدفق املالي لها.
وأوصوا بأهمية تعاون احلكومات مع 
بعضها البعض للتغلب على السياس����ات 
االقتصادية واملالية الضعيفة، وإعادة النظر 
في معايير احملاس����بة املالية التي ترتبط 
باإلفصاح واإلبالغ بشفافية مهنية والتأكد 
من وضعها بشكل متكامل لضمان املمارسة 
الس����ليمة للمهنة واقترابها من التطبيق 
والتنفي����ذ الصحيح لها، وحتس����ني إدارة 
الشركات باعتمادها على مبادئ احلوكمة 
لدعم االقتصادات النامية واحلديثة وحتسني 
جودة معايير احملاسبة واملراجعة والتدقيق 
واإلفصاح الدولية، حيث لن تتحقق فائدتها 

إال بالتنفيذ الصحيح لها.
وش����اركت وزارة املالي����ة مبمثلني عن 
الوزارة حلضور الدورة ال� 26 لفريق عمل 
خبراء معايير احملاسبة الدولية خالل شهر 
أكتوبر مبقر هيئ����ة األمم املتحدة مبدينة 

جنيڤ وهم مدير مكتب 
املالية لوزارات  الرقابة 
العامة وإدارة  اخلدمات 
الرقابة املالية للوزارات 
واإلدارات احلكومية قصي 
الدرويش ومديرة مكتب 
املالية للهيئات  الرقابة 
امللحق����ة وإدارة الرقابة 
املالية للهيئات امللحقة 
واملؤسس����ات املستقلة 

مرمي العقيل.
ومتيزت االجتماعات 
السنوية للفريق بدرجة 
عالي����ة م����ن املهني����ة 
الفريدة والشاملة نظرا 
للمستوى العلمي واملهني 
للمحاضرين، حيث يعتبر 

ذل����ك املنتدى، الذي يناقش س����نويا آخر 
املس����تجدات املالية واالقتصادية ملعاجلة 
اجلوانب املالية للقطاع احلكومي والقطاع 
اخلاص وفق معايير احملاسبة الدولية لكل 
منهما، كما يتناول أهم القضايا املستجدة 
للشركات التجارية، فرصة فريدة لتبادل 
اخلب����رات من مختلف أنحاء العالم، حيث 
يتمخض كل اجتماع من اجتماعات فريق 
اخلبراء عن نتاج مميز من االستنتاجات 

والتوصيات.
وميثل املشاركون أطرافا ذات مصالح ومن 
أبرزهم واضعو السياسات في املؤسسات 
واملنظمات املهنية احملاسبية على الصعيد 
الوطني واإلقليمي والدولي وهيئات الرقابة 
املالية العامة ومدققو احلسابات واملراجعون 
املاليون ومؤسسات االستثمار واخلدمات 
املالية والهيئات األكادميية ومؤسس����ات 

املجتمع املدني.

أعضاء المكتب

وخلص االجتماع ال����� 26 لفريق عمل 
خبراء املعايير الدولية للمحاسبة واإلبالغ 
وفقا جلدول األعمال املتفق عليه الذي احتوى 
البند األول منه على انتخاب أعضاء املكتب 
اجلدد ونظرا لوجود مرشح واحد لكل من 
منصب الرئيس ونائب الرئيس � املقرر � 
الى تزكية سيد أسعد شاه رئيسا لالجتماع 
كما متت تزكية نانسي كامب روالندز رئيسا 

لالجتماع.
واشتمل البند الثاني على إقرار جدول 
األعمال وتنظيم العمل حيث مت إقرار جدول 
األعمال وتنظيم العمل، وقد وافق املشاركون 
على تخصيص اليوم األول من الدورة ال� 
26 لعقد ورشة العمل املصاحبة للمؤمتر 
على أن تعقد بعدها اجتماعات استعراض 
وبحث قضايا تأثير األزمة االقتصادية على 

قضايا اإلفصاح املالي.
هذا وقد شارك كل من نيلسون كرافلو 
من 25th session,Chair 2008 وجون هيرتي 
من البنك الدولي وميش����يل ستروات من 
»ISAB« ونيكوالس فيرون وبول توميون 
من »IFAC« بتقدمي احملاضرات وأوراق العمل 

اخلاصة باالجتماع.

دور معايير المحاسبة

املتعلقة  القضايا  وناقش احملاضرون 
بالقياس حيث مت استعراض دور معايير 
احملاس����بة الدولية والعالق����ة مع مفهوم 
احتس����اب القيمة العادلة لألصول في ظل 
األزمة االقتصادية العاملية ومدى تأثيرها 
على معايير اإلفصاح املالي الدولية، حيث 
يسوق املناهضون العتماد واحتساب القيمة 
العادلة لألصول فكرة انها تعمل على تضليل 

املفهوم احملاسبي السابق للمستثمرين.
وشددوا على أن تخفيضات قيم األصول 
الطويل����ة قد س����ببت الرع����ب في نفوس 
املستثمرين، حيث ان ذلك املفهوم قد يكون 
مجديا في ظل أحوال السوق العادية إال أنه 
ال يصلح عند وقوع األزمات املالية، في حني 

يرى مؤيدو املفهوم املش����ار إليه )القيمة 
العادلة( أنه على الرغم من أوجه القصور 
التي تعتري هذا املفهوم إال أنه يتيح مجاال 
أفضل لتعديل األسعار املطلوبة أثناء األزمات 

املالية حتى تكون أقرب للواقع الفعلي.
ومت اس����تعراض دور املجلس الدولي 
ملعايير احملاسبة وجهوده في العمل على 
تطوي����ر املعيار اخلاص باعتماد أس����اس 
القيمة العادلة »معيار 39« واس����تعراض 
النماذج احلسابية املقترحة ألغراض التقييم 
بغية التوصل إلى أسعار مقاربة لألسعار 
املعلنة، وقد شارك في هذه احملاضرات كل 
من فيرونكا بولي من Deloitte، U.K وميشيل 
سيتوارت من »IASB« وكريستني دراير من 
CFA Intitute وفابو دي كوستا من البرازيل 

وجيم اوبازي من نيجريا.
وناق����ش احملاضرون قضاي����ا معايير 
احملاسبة واإلبالغ املالي اخلاصة باملؤسسات 
الصغيرة واملتوسطة حيث استعرض املجلس 
إصدار فريق اخلبراء احلكوميني الدولي التي 
تعتبر معدلة بناء على توصيات للفريق 
االستش����اري في وقت سابق وقد أدرجت 
تلك الوثيقة ضمن جدول األعمال الدورة 
احلالية بعد التنقيح����ات النهائية، حيث 
التوجيهات  تلبي تل����ك 
احتياجات املؤسس����ات 
األصغر حجما والتي ال 
تقوم بإعداد بيانات مالية 

ذات أغراض عامة.
ومتت مناقشة اجلهود 
املبذول����ة للتعرف على 
التطورات التي متت على 
معايير احملاسبة واإلبالغ 
للش����ركات املتوس����طة 
وعل����ى  والصغي����رة، 
البند شارك  هامش هذا 
خبراء ذوو مستوى فني 
ومهني رفيع في مناقشة 
أهمية تبسيط املعايير 
الدولية لإلبالغ اخلاصة 
بالش����ركات املتوسطة 
والصغيرة ليتسنى لهم استعمالها، وأوصوا 
بتقليص اإلقرارات املالية وإعادة صياغة 
هذه املعايير ليسهل ترجمتها بهدف مساعدة 
تلك املؤسسات نحو حتديد مصادر متويلها 
وأوج����ه مصارفها لتعزيز رؤوس األموال 

وبيان تدفقاتها.
وقد أكد اجلميع على أنه ميكن للشركات 
املتوسطة احلجم والصغيرة اعتماد تطبيق 
هذه املعايير الت����ي مت إصدارها في العام 
احلالي 2009 متى انته����ت حكومات تلك 
الش����ركات من إصدار التشريعات احمللية 
اخلاصة بها، كما بني ممثل مجلس معايير 
احملاسبة الدولية IASB انه سيتم نشر هذه 
املعايير ومواد التدريب ليتسنى للشركات 
املهتمة بذلك التطبيق والتنفيذ للوصول 

إلى أفضل مستويات األداء.

نمو االقتصاد

وبني ممثل االحتاد الدولي للمحاسبني 
»IFAC« أن االحتاد يسعى دائما نحو متابعة 
اعتماد معايير احملاسبة واإلبالغ الدولية 
والتأكد من التزام الدول بتنفيذها مبا يتناسب 
مع معايير احملاسبة احمللية )إن وجدت( في 
تلك الدول وذلك لدور الشركات املتوسطة 
والصغيرة في املساهمة في منو االقتصاد 

واخلروج من األزمة االقتصادية.

وأش����ار ال����ى أن املراجع����ني واملدققني 
ملعايير املراجع����ة والتدقيق املعتمدة من 
قب����ل )IFAC( ميثلون التطبي����ق العملي 
الدولية للمحاس����بة واإلفصاح  للمعايير 
املالي على مستوى العالم، وقد أكد اجلميع 
الدولية  على أهمية احملاس����بة واملعايير 
اخلاصة بالشركات املتوسطة والصغيرة 

باإلضافة إلى اإلبالغ املالي.
وش����دد عل����ى أهمية وج����ود التعاون 
املستمر في مجال تطوير املعايير واألنظمة 
احملاسبية والتدقيق وان األزمة االقتصادية 
التي أرست بظاللها على اقتصادات العالم 
قد أدت إلى عرقلة عجلة التنمية في بعض 
الدول وباألخص الفقيرة منها، األمر الذي 
يس����تلزم النظر بجدية بإعادة الثقة إلى 
السوق واملستثمرين واالهتمام بالبيانات 

املالية والتقارير اخلاصة بها. 
وقد عقدت جلس����ة للنظ����ر بجدية في 
اعادة الثقة إلى السوق واملستثمرين حيث 
شارك في هذه اجللسة كل من بول باستر 
 ACCA وريتش����ارد مارت����ن من ISAB من
وساسكيا سلومب من FEE وبول تومبسون 
 ،ESCAVA وفاكسون نكيبي من IFAC من
حيث ناقش احملاضرون احملاور اخلاصة 

بقياس التقدم في األداء لبعض الشركات في 
مجال احملاسبة واإلبالغ وأكدوا على ضرورة 
االهتمام في بناء الق����درات وإعادة النظر 
في معايير احملاسبة ومعايير احلوكمة ملا 
لهذه املعايير من تأثير مباشر على تواصل 
الشركات مع العمالء/ املوظفني/ والشركات 

املنافسة أيضا.

بناء القدرات

وقد ضربوا أمثلة عن الش����ركات التي 
اعتمدت على بناء القدرات في مجال احملاسبة 
 Puma – Adidas – واإلبالغ مثل ش����ركات
Telephonica – Daimler، مؤكدين على أن 
عملية بناء قدرات احملاسبني تكون بتعليم 
البعد األخالقي للمهنة واالهتمام بالتعليم 
والتدري����ب الصارم لهم م����ع وجود دعم 
تكنولوجي مس����تمر وذلك ملا لهذه املهمة 
من أهمية ف����ي املجتمع لتحقيق املصلحة 
العامة واالهتمام بالشركات بجذب املوهوبني 

من هؤالء احملاسبني.
ومت ضمن هذا البند مناقش����ة اجلهود 
املبذولة لبناء القدرات في البلدان النامية 
وقد مت استعراض جهود UNCTAD في هذا 
املجال في س����بيل تنفيذ املعايير اخلاصة 

باحملاسبة واإلبالغ املالي والتدابير املطلوبة 
واملستمرة والتي تعتبر حتديا كبيرا خاصة 
ان هن����اك هوة كبيرة بني ال����دول النامية 

والدول املتقدمة في هذا املجال.
 كما مت استعراض اجلهود املبذولة في 
بناء القدرات في مصر من خالل عرض قام 
به د.اش����رف جمال الدين املدير التنفيذي 
ملركز املديرين املصري وقد شارك في هذه 
اجللسة كل من UNCTAC Secritariant وبيل 
بيهلبز من Carana Corporation وغريغوري 

ايلدرز واشرف جمال الدين.

البند الرابع

وتن����اول البند الرابع من اجللس����ات 
موضوعات أخرى حيث متت مناقشة العالقة 
بني أداء الشركات وإداراتها واملشاكل البيئية 
واالجتماعية، وقد أبرزوا الصلة بني األداء 
وتلك املشاكل املتمثلة في االنبعاثات الغازية 
الناجتة من الصناعات املختلفة كصناعة 
السيارات – النفط – األجهزة االلكترونية 
– الغ����از – الكهرباء – امل����اء – االتصاالت 
والتي تؤثر على املناخ. وبينت الدراسات 
املقدمة من االونكتاد أن نس����بة كبيرة من 
الش����ركات ال تأخذ في االعتبار املسؤولية 

االجتماعية والسياسات 
العام����ة اخلاصة باألمم 
املتحدة املنظمة للمسائل 
اخلاصة باحترام البيئة 
والتغيرات املناخية، وقد 
شارك في هذه احملاضرات 
كل من بول تومبس����ون 
م����ن IFAC وفيكس����ون 
 ECSAVA نكيب����ي م����ن
وساسكا سلومب ولويس 

جيزار.

جدول األعمال

في ختام مناقش����ة 
ج����دول  موضوع����ات 
أعمال املؤمتر مت االتفاق 
على اآلتي: فيما يتعلق 

بالتطبيقات العملية على املعايير الدولية 
لإلبالغ طلب من األمانة العامة لالونكتاد مزيد 
من الدراسات على حاالت التطبيق العملي 
للمعاير الدولية للمحاسبة واإلبالغ واملعايير 
الدولية للتدقيق ISAR، وفيما يتعلق بدليل 
اإلرشادات احملاسبة والتقارير املالية بالنسبة 
للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة احلجم، 
فقد طلب مندوبو الدول من األمانة العامة 
ل� UNCTAD استكمال اإلفادات عن التطبيق 
املنقح املستوى  العملي لدليل اإلرشادات 
3 لكي تس����تخدم لتنقيح الدليل في أقرب 

فرصة باملستقبل.
وفيما يتعلق باجلهود املبذولة في بناء 
القدرات في مجال محاسبة وتقارير الشركات 
وافق املندوبون على إجراء اتصال مع األمانة 
العامة ل� UNCTAD لطلب التعاون التقني 
في املناطق الت����ي تتعامل معها ISAR مع 
النظر في معاجل����ة مثل تلك الطلبات من 
خالل أطراف متعددة في مشاريع التعاون، 
وفيما يتعلق بحوكمة الشركات واإلفصاح 
وتقارير مسؤولية الشركات ووفقا لنتائج 
الدراسات املقدمة بخصوص هذا الشأن فقد 
طلب فريق العمل من ال� UNCTAD االستمرار 
في إجراء مثل تلك الدراسات مع التركيز 
على إعطاء معلومات عملية لصناع السياسة 
واملستثمرين واملساهمني، كما وافق الفريق 

على انه يتطلب من UNCTAD االس����تمرار 
في العم����ل مع أعضاء من مجالس محللي 
االستثمارات وخبراء آخرين لتقدمي أفضل 
مفهوم للعالقة بني االس����تثمار في الدول 
النامية وتطبيقات اإلفصاح لدى املؤسسات 
عن البيئة واملجتمع ومسائل احلوكمة ومت 
اعتماد جدول األعمال املبدئي للمؤمتر السابع 

والعشرين في عام 2009.
وعلى هامش االجتماع����ات مت تنظيم 
ورشتي عمل وذلك على النحو التالي: ورشة 
عمل معايير احملاسبة الدولية احلكومية 
حيث مت تداول احملاور التالية على فترتني 

وفق البرنامج املقرر:
أوال: معايير احملاسبة الدولية للقطاع 
الع����ام وقد مت تداول ومناقش����ة اجلوانب 
التالية: إصدار عدد 26 معيارا محاس����بيا 
دوليا للقطاع العام )احلكومي( والتي تتميز 
باجلوانب التالية: تطوير اإلدارة احلكومية 
في مجال االستثمار واالستفادة من جتارب 
الدول األخرى وتبادل اخلبرات في املجاالت 
املستجدة في علم احملاسبة وتنمية مقومات 

وجوده في اإلبالغ واإلفصاح احملاسبي.

العقبات والمشاكل

ومن أهم املآخذ التي 
تؤخذ عليها أنها ال تغطي 
جميع العقبات واملشاكل 
التي قد تواجه الدول عند 
تطبيق أساس االستحقاق 
وأكدت ظ����روف األزمة 
املالي����ة واالقتصادي����ة 
أهمي����ة مب����دأ اإلفصاح 
عن األوض����اع املالية ملا 
له م����ن تأثير مباش����ر 
وحساس في االقتصاد 
ككل وأهمي����ة االهتمام 

مببدأ الشفافية.
احلكومات  وب����دأت 
املختلف����ة تبني معايير 
الدولي����ة  احملاس����بة 
احلكومية، كم����ا أكدت 
الدول ال� 20 العظمى على ضرورة االهتمام 
بتطويرها حيث أشارت إلى ذلك في اجتماعها 
املنعقد في ش����هر ابريل 2009 ومت االتفاق 
على أهمي����ة تطبيق معايير ال� IPSAS في 
جميع دول العالم بعد التأكد من ترجمتها 
الصحيح����ة والفعلية لضم����ان التطبيق 

الصحيح.
ويعمل البنك الدولي حول العالم على 
دعم وحث الدول دائما لتطبيق معايير ال� 
IPSAS وتعتبر سويسرا من الدول املتطورة 
في تطبيق معايير ال� IPSAS وتسعى دائما 

ملتابعة حتديثها سنويا.
ويدع���و املجلس إل���ى تبني تطبيق 
معايير احملاس���بة احلكومي���ة الدولية 
في احلكومات عل���ى أن يتم التأكد أوال 
من اس���تقاللية التطبيق، كما يدعو إلى 
االهتمام مببدأ الشفافية في عرض البيانات 
املالية سعيا لتالفي أوجه الفساد، وفي 
بداية عام 2000 قامت ال� IPSAS بوضع 
النقدي  معايير احملاسبة وفق األساس 
وم���ن ثم بدأت اعتبارا م���ن العام 2008 
مراجعتها وحتديثها، ومن الدول واجلهات 
التي تتبنى تلك املعايير وفق أس���اس 
االستحقاق: برنامج األمم املتحدة للغذاء، 
حلف الناتو، سويسرا، جنوب أفريقيا، 
كما تس���تعد البرازي���ل والهند والصني 
لالنته���اء من تبني تل���ك املعايير خالل 

اخلمس سنوات القادمة.
ومت استعراض جتارب الدول التالية في 
تطبيق معايير احملاسبة الدولية احلكومية 
فيها: جمهورية تنزانيا � جمهورية السودان 
� جمهورية كينيا، كما تطرق احملاضرون إلى 
كيفية البدء في تبني تطبيق تلك املعايير من 
قبل حكوماتهم واخلطوات التي اتخذت بهذا 
الشأن مع بيان عقبات التطبيق وتوقعاتهم 
بشأن اس����تكمال التطبيق خالل السنوات 

املقبلة.

نشأة »االونكتاد«

جتدر االشارة الى أن هيئة مؤمتر األمم 
املتحدة للتجارة والتنمية »UNCTAD« والتي 
تأسست في عام 1982 تعتبر مبثابة املركز 
الدولي االستراتيجي للتنسيق املهني داخل 
منظمة األمم املتحدة ملعايير احملاسبة الدولية 
للقطاع العام واخلاص وكذلك املوضوعات 
االقتصادية املرتبطة بها وذلك من خالل 
استقطاب أبرز الش���خصيات املهنية في 
العالم بهذا املجال، حيث تعتبر االجتماعات 
الس���نوية لفريق اخلبراء احلكوميني من 
بني أكبر اجتماعات اخلبراء املاليني التي 

تستضيفها »االونكتاد«.
اجلدير بالذكر كذل����ك أن االجتماعات 
الس����نوية لفريق اخلبراء احلكوميني في 
مقر األمم املتحدة جتذب بانتظام عددا كبيرا 
من املهتمني من مختلف القطاعات، وميثل 
املش����اركون من الدول األعضاء في هيئة 
األمم املتحدة النسبة الغالبة من املشاركني 
إضافة إلى املهنيني واملهتمني من مؤسسات 

املجتمع املدني والقطاع اخلاص.

2.5 مليون محاسب حكومي
ضمن االتحاد الدولي للمحاسبين

خلص االحتاد الدولي للمحاسبني الى أن 2.5 مليون محاسب حكومي 
من مختلف دول العالم ضمن االحتاد الدولي للمحاس���بني يعملون على 
دعم التعليم والتدريب والتطوير في مجال احملاسبة كعلم وما يتطلبه 
في تطبيق التحول إلى معايير احملاسبة باجلهات احلكومية وفق أساس 
االستحقاق بدال من األساس النقدي ملا له من أهمية في بيان حقيقة املركز 

املالي ومالءمة البيانات للواقع الفعلي.
هذا ويتكون مجلس معايير احملاسبة الدولية للقطاع احلكومي من 18 
عضوا متطوعا ميثلون نخبة من املهنيني املتخصصني في مجال احملاسبة 
يعملون على متابعة متطلبات وتطورات معايير احملاس���بة احلكومية 

ويجتمعون 3 مرات سنويا لهذا الشأن.
ونظرا لتميز طروحاته���م املهنية في هذا املجال، فقد مت اعتماد دعم 
املجلس الذي ميثلونه ماليا من قبل حكومات كل من سويسرا ونيوزيلندا 

وكندا.
حيث تتبنى هذه احلكومات تطبيق معايير احملاسبة احلكومية في 
أجهزتها، هذا باإلضافة إلى الت���زام كل من هيئة األمم املتحدة واالحتاد 

الدولي والبنك الدولي كمنظمات دولية بتطبيق ذات املعايير.

مرمي العقيل قصي الدرويش

تعاون الحكومات 
الدولية شرط 
أساسي للتغلب 
على السياسات 
االقتصادية والمالية 
الضعيفة التي 
تعصف بالعالم

تخفيضات قيم 
األصول الطويلة 
سببت حالة من 

الرعب والهلع 
في نفوس 

المستثمرين على 
مستوى العالم


