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 يمياإلقل النمو دفع في  الدوليةالمحاسبة معايير أهمية
 

  شيك فونجين: بقلم
  

 
 .بسنغافورةشريك بمؤسسة ايرنست أند يونج   Jen Shek Voon   شيك فونجينيعمل 

 
 

 على مستوى االقتصاديات المحلية من خالل تبسيط القواعد واصالحات السوق،           العولمة تتـزايد درجة     بيـنما 
 على المستوى المحلى    الماليةل بها فى اعداد التقارير       الحاجـة اليجاد نقطة تالقى بين المعايير المعمو        تتـزايد 

 العالمى فى اطار المساءلة   المستوى لتحقيق درجة اكبر من الشفافية على        ولكن.  وبين معايير المحاسبة الدولية   
 الى  باالضافة.   الحر قبل توقع حدوث هذا التوافق      السوقالعالمـى يجـب توافر المؤسسات الالزمة القتصاد         

 ودرجة corporate governance االدارةاج األمر الى توافر ميثاق فعال السلوب ممارسة سلطات ذلك، يحت
 يجب ان يتضمن اطار المساءلة العالمى بعض        واخيرا.   على مستوى مجالس االدارات    االستقالليةاكبـر من    

 مجال المسئولية    حتى تتمكن الشركات من اعداد التقارير حول انشطتها فى         المالـية معاييـر الفعالـية غيـر       
 .الشديدة مع تحديد درجة االفصاح حول المعلومات المالية التى تتسم بالحساسية االجتماعية

 
 العالمـية مـن شأنها أن تؤدى الى موجة جديدة من تخفيف القواعد              الـتجارة  الـتطورات االخيـرة فـى        ان

عمال التى يتوقع لها النمو من       رؤوس أموال اال   على الطلب   أن.   االقتصاديات المحلية  واصالحواالجـراءات   
.   توافق مبادئ المحاسبة العامة المحلية ومعايير المحاسبة الدولية        علىاسـواق رأس المـال الرئيسـية تعتمد         

 الموارد المالية سيحتاجون الى ايجاد توافق بين اسلوبهم         تعبئة مباشر نقول أن هؤالء الذين يسعون الى         وبتعبير
 بها  المعمولمحاسبة الدولية وبين معايير المحاسبة العامة األمريكية وهى المعايير           ال معاييرالمحلى فى تطبيق    

 .فى اعداد التقارير فى اسواق راس المال الرئيسية فى العالم
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 الدولية المحاسبة معايير
 
.  عمال اليكفى لتحقيق نوع النمو االقليمى الذى نتوقعه لال        وحده وضـع واستخدام معايير المحاسبة الدولية        إن
 المحاسبية لسوق راس المال االمريكى سيكون له اثر هائل          المعايير أن توفيق معايير المحاسبة الدولية مع        غير

 األوراق المالية بالعمل مع عدة مؤسسات ومنتديات        لتبادل الهيئة األمريكية    وتقوم.  الرأسماليةعلـى التدفقات    
 . التقارير الماليةالعدادلوضع اطار مقبول عالميا 

 
 تتخذ قرارها االجنبية الماضية، ادركت الهيئة األمريكية لتبادل األوراق المالية ان الشركات           السـنوات  وعبـر 

 بالقوانين والقواعد األمريكية ولكن بعض      معظمهابشأن بيع السندات فى الواليات المتحدة لعدة اسباب ال يرتبط           
القواعد المحاسبية االمريكية كسبب لعدم ادراجها فى     الستخدام   ارتياحهاتلك الشركات االجنبية عبرت عن عدم       

 فى الواليات المتحدة على استخدام معايير       ادراجها فضلت هذه الشركات عدم      وقد.  االمريكيةاسـواق المـال     
 اعدادها طبقا للمعايير تم قد يصبح قبول البيانات المالية التى       وبالتالى.  محاسـبية لـم تشـارك فـى وضعها        

 العامة سببا فى زيادة عدد الشركات االجنبية        االمريكيةلـية دون شـرط التوافق مع المعايير         المحاسـبية الدو  
 .االمريكيةالمدرجة فى اسواق المال 

 
 سبيل  فعلى.   دخول االجانب الى االسواق االمريكية     اعاقة أن هـناك عوامل اخرى يمكنها االستمرار فى          إال 

 ومتطلبات االفصاح العامة    القانونيةم ارتياحها لالجراءات    المـثال، عبـرت بعض الشركات االجنبية عن عد        
 بالطرح  لالحتفاظ قد تتعرض الشركات االجنبية لضغوط محلية        كما.  المصـاحبة لدخولها االسواق االمريكية    

 .االولى لسنداتها فى اسواق البلد األم
 

جنبية بطرح اسهمها الخارجية فى سوق       المالية للشركات اال   االوراق ال تسمح الهيئة األمريكية لتبادل       وحالـيا، 
 مالية مالى يتبع المعايير المحاسبية االمريكية العامة بما ينطوى عليه ذلك من تكلفة              بياننيويورك قبل اصدار    

 المتحدة على   الوالياتتـؤدى الـى تحديـد دخول الشركات االجنبية اسواق المال االمريكية وتعطل حصول               
 بينالسـتثمار الكامن يعتبر حجما هائال اذا اخذنا بعين االعتبار ان من              حجـم ا   ان.  االسـتثمار الخارجـى   

 المسجلة بها فى    الشركات شركة، ال تزيد نسبة      ٢٠٠٠الشـركات االجنبـية الرئيسـية التى يزيد عددها عن           
 الكثيرون ان الواليات المتحدة ستخسر شهرتها العالمية لصالح اسواق          ويعتقد%.  ١٠بورصـة نيويورك عن     

 . وبعض االسواق االوربية االخرى ما لم يتم تعديل السياسة االمريكيةنلندو
 

 التوافق مصدرى االوراق المالية الذين يرغبون فى دخول اسواق رأس المال فى دول مختلفة     على يكـون    إذن
 تغير تلك المتطلبات من سوق الى اخر        ومع.  مع متطلبات كل سوق وهى متطلبات تختلف من سوق الى اخر          

 الهيئة  وتعمل.   اسواق متعددة ويكون هناك عدم كفاءة فى التدفق الرأسمالى عبر الحدود           دخول تكلفـة    تـزيد 
 مع القائمين على التشريعات الخاصة باالوراق المالية فى اماكن متعددة من            الماليةاألمـريكية لتبادل االوراق     

 . على تقليل االختالفات بين التشريعات والقواعدالعالم
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 نحو العالمية قريبا حيث يعمل واضعو القواعد المحاسبية فى جميع انحاء العالم             المحاسبية السياسات    تتغير وقد
( التى تعمل من اجل هذا الهدف اللجنة الدولية للمعايير المحاسبية            الهيئات مقدمة   وفى.  تحقـيق هدف التوافق   

IASC (             مستوى العالم  علىالمحاسبية  التـى تهـدف الى وضع معايير محاسبية تؤدى الى توافق السياسات   .
 العام  خالل لتبادل االوراق المالية عن استعدادها للتوافق مع تلك المعايير بل قامت             االمريكية عبرت الهيئة    وقد

 النقدية وأثر التضخم المفرط     التدفقاتالماضـى بقـبول ثالثة من المعايير المحاسبية الدولية فى مجال بيانات             
 تحقيق تقدم حقيقى فى مجال      قبل يبدو ان االجماع العام مازال يعتقد انه         ولكن.  ةوتسـجيل السندات الخارجي   

 من الموارد والمشاركة الفعالة من قبل االطراف        المزيدالـتوافق، يجـب أن تـتاح لواضعى المعايير الدولية           
 .الرئيسية

 
 عبر الحدود بدأت فى      الكبرى التى تعمل   فالشركات.   ساهمت عدة عوامل فى الوصول الى هذا التوافق        وقـد 

 او المعايير المحاسبية    المحاسبية معاييـرها المحلية باسلوب يتوافق مع معايير اللجنة الدولية للمعايير            تطبـيق 
 راق ويجب   مستوى الى ذلك، يجب أن تكون المعايير المحاسبية المستخدمة على           وباالضافة.  االمريكية العامة 

 واالشكاليات التى قد تنشأ     القضايافهمها وتطبيقها وعلى تحديد وحل      ان يصـاحب ذلك بنية اساسية قادرة على         
 باالستقاللية والقدرة على    تتمتع عناصر تلك البنية األساسية عناصر بشرية        تتضمن.  عن التطبيق بشكل سريع   

وى  الداخلية تتمتع بالكفاءة والفعالية على المست      للمراجعةوضـع معاييـر دقيقة للمحاسبة والمراجعة وشركات         
 . المهنة والقدرة على مراجعة ودراسة وفحص القواعد واالجراءاتمعاييرالعالمى وتتوافق مع 

 
 اإلدارة سلطات ممارسة أسلوب

 
 والهياكل التى تدار االجراءات "على" corporate governance ممارسة سلطات االدارة اسلوب" تعبير يدل

 المساهمين على المدى الطويل من خالل تعزيز االداء         ةفائدمن خاللها اعمال وشئون الشركة من اجل تعظيم         
 حاجة ضرورية لتبنى قواعد فعالة السلوب       وهناك".   مصالح االطراف المختلفة   مراعاةوالمساءلة بالشركة مع    

 . العولمةدرجةممارسة سلطات االدارة مع زيادة 
 

ال بالتعرف على المبادئ التى   أو القيام اجـل وضع واصالح نظم اساليب ممارسة سلطات االدارة يجب            ومـن 
 تلك  وتشمل.  والتى تبنتها الحكومات اعضاء المنظمة    ) OECD(وضعتها منظمة التعاون والتنمية االقتصادية      

 مختلف اصحاب المصالح فى اسلوب ممارسة       ودورالمبادئ حقوق المساهمين والمعاملة المتساوية للمساهمين       
 لتلك المبادئ قدر    العريضة الخطوط   وتوفر.   مجلس االدارة  لياتومسئوسـلطات االدارة والشفافية واالفصاح      

.   بها واصحاب المصالح المختلفة    والمساهمينكبيـر مـن التفاصيل حول وظائف المجلس فى حماية الشركة            
 وأداء  ة االدارة التنفيذي  ومكافأة ذلك عناصر مختلفة مثل استراتيجية الشركة والمخاطر التى تواجهها           ويتضـمن 

 .التقاريردارة الى جانب النظم المحاسبية ونظم اعداد تلك اال
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 العولمة
 

 نموذج  ويعتبر.   والمجتمعات والحكومات غيـرت العـولمة والـتقدم التكنولوجى طريقة تنظيم االعمال            لقـد 
 االعمال الجديد هذا يعد فلسفة للتنظيم البشرى        نموذج.   الجديد من القوى الدافعة وراء هذه التغيرات       االعمـال 

 للطاقات وحفز االفراد وتقليل الفاقد بما فى ذلك تكلفة عدم االستخدام االمثل      الجماعـى عـتمد علـى العمـل       ت
 القديم الفروق فى التصنيف بين نموذج االعمال        أن.  البشـرية وبـناء البنية االساسية الالزمة لخلق المعرفة        

 بجعل العالقات   الدولية المحاسبية   والجديـد قـد تكـون فـروق زائفـة ولكن المهم هنا هو أن تقوم المعايير                
 .والتحالفات االستراتيجية فى الشركات اكثر شفافية

 
 سيكون لها أثر رئيسى على مستوى المعيشة        للعولمة اسـلوب استجابة الدول النامية للقوى الراهنة الدافعة          ان

 تطبيق نموذج االعمال    أن  . التنمية فى تلك الدول فى العقود القادمة       وعملياتومعـدالت النمو ونوعية الحياة      
 مؤسسات راسخة مقاومة أقل من الدول المتقدمة ذات         الىالجديـد سـيقابل فـى الـدول النامـية التى تفتقر             

 .المؤسسات األكثر تطورا ورسوخا
 

 التى تتسم بجمود هياكل ادارة الشركات       الدول سيكون من الصعب تبنى نموذج االعمال الجديد فى فى           وبالطبع
 بشكل اساسى فى المجتمعات التى تشيع فيها الصراعات او          الهياكلكل السياسـية وتنتشر تلك      وجمـود الهـيا   

 من موجات العولمة بدرجة أكبر من       الموجة لذلك ستتخلف تلك الدول عن مالحقة تلك         ونتـيجة .  التوتـرات 
 يمكنها  والتىة   بعض الدول النامية التى تتسم بالمرون      وهناك.  تخلفهـا عـن مالحقـة امواج العولمة السابقة        

 نستطيع  وال.   لهذا التغيير  الالزمةالتكيف بشكل سريع ولكنها قد تواجه صعوبات فى وضع االطر المؤسسية            
 ذلك  يعتمد كـان تطبيق نموذج االعمال الجديد سيؤدى الى استفادة ام خسارة الدول النامية حيث                اذاالفصـل   

 .بشكل كبير على كيفية استجابة حكومات تلك الدول
 
 التنظيمية ولذلك يجب على كثير من الدول        الهياكل اتجاه التغيير فى المستقبل فى مرونة االنتاج ومرونة          مثليت

 التعليمية وهياكل البنية االساسية وبشكل خاص االتصاالت والنقل         النظمالنامـية االستمرار فى تحسين نوعية       
 لبعض  وبالنسبةالسواق المحلية واالقليمية بل      تمكينها من المنافسة بشكل اكثر كفاءة فى ا        فىحيث يساعد ذلك    

 .الصناعات فى االسواق العالمية
 

  االستنتاج
 

 المساءلة العالمى   اطار الواقع يحتاج    ففى.   والمساءلة الشفافية القول ببساطة اننا فى حاجة فى مزيد من          يمكن
حتاج الى براعة اطراف كثيرة      االزدهار فى القرن الواحد وعشرين ي      نا. الى جهود كبيرة من جميع االطراف     

 وعلى بـين انشطة مختلف االطراف على جانب العمالة وايضا على جانب اصحاب االعمال               التنسـيق فـى   
 . الموازنة بين احتياجات اصحاب المصالح المختلفين والحكومات والمشرعين
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