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كلمة العدد :
خطوة اخرى الى االمام  ،التحول من مؤسسة مهنية الى مؤسسة معرفة.
بدأت منذ بدايات القرن العشرين عمليات الدمج بين المؤسسات المهنية عبر العالم وبمختلف النشاطات  ،بدأت شركات المحاسبة تتجمع في ما بينها
لتشكل شركات محاسبية تقدم الخدمات المحاسبية عبر العالم تحت اسم دولي واحد  ،الحقا بدأت شركات المحاماة تندمج ايضا مع شركات المحاسبة
لتشكل شبكات وتحالفات اقوى في محاولة لتوحيد الجهود ورفع المستوى المهني للخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات  .في منتصف القرن
العشرين و بعده انضمت شركات البرامجيات واستشارات تكنولوجيا المعلومات لتنضم الى هذه المؤسسات وخدمات الجودة ( االيزو ) الى ان تحولت
هذه الشبكات الى اقرب بالتحالفات بين االف المهنيين بينهم ضد تحالفات اخرى .
بدأ ايضا ما يسمى بالتدريب واالستشارات المهنية المتخصصة وهي تتخصص بتقديم التدريب المهني المركز على نشاط معين وتمنح المتدرب شهادة
مهنية تشير الى خبرته المهنية في نشاط محدد  ،هذه المؤسسات التي تمنح هذه الشهادات عادة تكون مؤسسات عالمية مرموقة وشهاداتها
المهنية معترف بها حول العالم وتكون ذات رصانة عالية المستوى من الجانب المهني و الفني .
نحن في الجبوري وشركاؤه قررنا خوض هذه التجربة ( التدريب واالمتحانات المهنية المتخصصة ) وقررنا اال نكتفي بالخدمات االستشارية المحاسبية
والقانونية التي تقدمها مجموعتنا بل والتطور لتقديم خدمات استشارات معايير التقارير المالية الدولية  IFRSواستشارات المالية االسالمية التي
تتخصص بالخدمات االستشارية للمصارف االسالمية وشركات التامين االسالمية  .لم يقف االمر عند هذا الحد بل قمنا بتوقيع اتفاقيات لفتح مراكز
تدريب لعدد من الشهادات الدولية في العراق على ان يكون المركز االمتحاني في العراق .
لقد وجدنا إننا و بسبب هذه الخطوة ال بُد من ان نؤسس قسم لـ تكنولوجيا المعلومات و إننا يجب ان نتواصل مع بعض المؤسسات الدولية في مجال
االمتحانات عن بُعد أو الـ( ، )onlineو االستجابة الى متطلبات جديدة في تقنية المعلومات  ،وبالفعل بدأنا بهذه الخطوة التي ربما تأخذ بعض الوقت
قبل الحصول على نتائج ومخرجات لها إال إنها خطوة ضرورية ال بد منها إذا فكرنا في دخول هذا المضمار.
ان فتح هذه النوافذ للشباب العراقي الراغب بتطوير قدراته المهنية امر مهم ويعطي لهم وسيلة لتطوير انفسهم مهني ًا وهو تحول مهم من
مؤسسة استشارية الى مؤسسة معرفة تساعد المؤسسات على تطوير انفسها من خالل االطالع على اخر االصدارات في هذه المجاالت ومالحظة
التطور الذي تشهده االنشطة المحددة  ..اننا في الخطوات االولى لهذا المركز المهني حيث اننا قد تواصلنا مع بعض المؤسسات الدولية التي تقدم
الشهادات المحاسبية والمالية لتمثيلها في العراق وفتح مراكز تدريبية وامتحانية لها في العراق وسنركز في الفترة االولى على االمتحانات التي
تتم باللغة العربية حيث اننا ندرك ان هناك ضعفا كبيرا في العراق حول اللغة االنكليزية  ،هذا اليعني اننا لن نحاول توطين بعض الشهادات الدولية
باللغة االنكليزية اال اننا في سنة  2017وسنة  2018سنركز على الشهادات المهنية المحاسبية والمالية باللغة العربية .

ُ
لمعرفة تفاصيل أكثر عن الشركات التي تم التعاقد معها أو عن االمتحانات المتوفرة  ،يرجى زيارة
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جين ستيفنس واحدة من اهم  10شخصيات محاسبية في العالم طوال السنوات العشرة السابقة و هي الرئيس التنفيذي لشركة
 RSMإنترناشونال  -وهي شبكة عالمية من شركات التدقيق والضرائب واالستشارات المستقلة التي لها مكاتب في  120دولة.
ولدت جين ودرست في الواليات المتحدة ،وهي محاسب قانوني معتمد ولديها درجة الماجستير في المالية .انتقلت جين من
الواليات المتحدة إلى لندن في عام  1997للعمل في مكاتب  RSMالدولية ودعيت لتكون الرئيس التنفيذي للشبكة اعتبارا من
يناير .2006
 من طموح  RSM'sمضاعفة حجم أعمالها الحالي من  5,1مليار دوالر الى  8مليارات بحلول عام  .2020كيف ستتمكن RSMمن تحقيق هذا الهدف؟
يشير النمو العالمي الذي حققته  RSMعلى مستوى العالم بنسبة ( ٪7.6سنة  2016في ديسمبر) إلى أن الشبكة تشهد تحسنا
مطردا بما يتماشى مع استراتيجيتنا العالمية ،والنجاح الذي حققناه في كل من مناطقنا دليل على ذلك .وهذا النمو هو األبرز
في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ( 18في المائة) ،والشرق األوسط وشمال أفريقيا ( 7في المائة) واألمريكتين ( 20في المائة).
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وقد ركزنا على تنمية قدراتنا االستشارية التي أثبتت في
الوقت المناسب بالنظر إلى المشاهد االقتصادية الصعبة
الذي أحدثته األحداث السياسية األخيرة للشركات في السوق
المتوسطة.
كما كان هناك العديد من عمليات االندماج واالستحواذ
الناجحة التي ال تنمي أعمالنا فحسب ،بل تضيف أيضا مجاالت
متنوعة من الخبرة ،مثل االندماجات مع شركات  RSMفي
إسبانيا وهولندا والمملكة المتحدة وبولندا وأيرلندا .ويسرنا
أيضا أن نرحب بالعديد من الشركات الممتازة في الشبكة في
أنحاء مختلفة من العالم؛ وكان آخرها في غواتيماال وجبل
طارق وصربيا وموزامبيق ومالوي.
لقد كان قدرا كبيرا من نجاحنا ونمونا األخير ممكنا بفضل
العالمة التجارية العالمية القوية التي أطلقتها الشركة في
أكتوبر  .2015ونحن نعمل اآلن تحت نفس االسم والشعار
والرسائل ،وبالتالي فإن جهودنا التعاونية سواء التسويق
أو العالقات العامة أو تطوير األعمال  ،وتحقيق النجاحات
التراكمية لجميع شركات  .RSMومع ذلك ،نحن لم نُغير
مجرد األلوان في شعارنا ،نحن التزمنا باستراتيجياتنا العالمية
والمحلية ،إلى بعضها البعض ،وإلى اإلجراءات التي من شأنها
أن تجعلنا أكثر نجاحا معا.
زبائننا يزدادون عالمي ًا  ،ويرغبون بالعمل مع مستشارين
عالميين  -مع  RSMأنهم يحصلون على هذا ،وقد ساعد
في ذلك توحيدنا للشركات على أساس وطني وكذلك على
الصعيد العالمي .نحن اآلن نشعر بالتغيير ورؤية فوائد هويتنا
الجديدة والعالمة التجارية بعد احتضانها لمدة عامين
تقريبا.
كيف يرى  RSMالمنافسة في شركات المحاسبة الدولية
األعلى واألقل تصنيفا مثل ( BDOالترتيب رقم  )5و غرانت
ثورنتون (الترتيب رقم )7؟
نحن ال نركز اهتمامنا على المنافسة ،وبدال من ذلك نركز
على احتياجات عمالئنا .ما هي الخدمات التي يحتاجونها،
أين هم في حاجة إليها وكيف يمكننا أن نحدث فرقا في
أعمالهم؟ بطبيعة الحال ،ال ينبغي تجاهل حركات المنافسين
ولكن مساحة  RSMفي السوق هي عالمة واضحة وتركيزنا
راسخ.

المحلية واإلقليمية؛ فهم على دراية تامة بالقوانين
واللوائح ومتطلبات األعمال الفنية ،ويتحركون بسرعة لتوجيه
العمالء من خالل هذه المياه المضطربة .واحدة من أعظم
ألمزايا من كونك لست 'كبير ًا جد ًا' هو أن يكون لدينا عالقات
وثيقة عبر الشبكة ،وهذا يعني أننا يمكن أن ننظر لبعضها
البعض لصالح جميع شركات  RSMوعمالئنا.
 معظم الشركات األربعة الكبار لديها اآلن مجاالتمتخصصة داخل شبكتها األصلية مثل القانونية وتكنولوجيا
المعلومات ،و مكتب خدمات التأمين  .هل سيعمل نظام
 RSMعلى تطوير قدرات متخصصة أكثر شمولية؟
لدينا استراتيجية قوية وطموحة طويلة األجل التي تنطوي
على زيادة أجزاء كبيرة من أعمالنا إلى جانب نهج يركز على
القطاع .وقد رحبنا بالفعل بخدمات قانونية وتكنولوجية
متخصصة في بعض البلدان ،ونحن نبحث دائما عن شركات
جديدة لالنضمام إلى الشبكة في المناطق التي يكون فيها
تمثيلنا أقل أو حيث نحتاج إلى تنمية خبرتنا من أجل ضمان
امتالكنا القدرات التي يحتاجها عمالؤنا .
وهناك اتجاه ،ليس فقط لـ  ،RSMولكن في جميع المهن،
هو زيادة بروز الخدمات االستشارية المتخصصة  .هذا ال
يعني أن خطوط الخدمة األخرى تصبح أقل أهمية  -التدقيق
سيكون دائما واحد ًا من الخدمات األساسية لدينا  -ولكن
الخدمات ذات القيمة المضافة هي ضرورة عند العمل مع
العمالء.
االعمال التجارية هي شيء غير مستقر في معظم األوقات ،
لذا كونك استباقي ًا وغير متفاعل لتغييرات األعمال والمشهد
المالي العالمي سيكون المفتاح لتوفير الخدمات المتخصصة
التي يطلبها عمالئنا.
 على مدى العامين الماضيين ،ركزت شبكة  RSMعلىعمليات الدمج القطرية .ما هي الفرص التي تراها أمام
الشركات األعضاء في هذا المجال؟
قد علمتنا عالمتنا التجارية العالمية أن التوحيد يجلب العديد
من الفوائد بما في ذلك خفة الحركة والكفاءة والفعالية.
وهذه تتيح لشركاتنا المزيد من الوقت للتركيز على خدمات
العمالء بدال من القضايا التشغيلية الداخلية .كما تجمع
عمليات االندماج األشخاص معا وتساعد على بناء وتعزيز
عالقات العمل الوثيقة التي تعتبر حيوية في بيئة الشبكة.
وقد تم بناء نظام إدارة األصول على أساس قوي من الجودة
والثقة التي ال تزال جزءا حيويا من رؤيتنا ونحن نشجع
االندماجات واالستحواذ التي لن تساعد فقط على نمو RSM
ولكن أيضا لدعم وتعزيز رؤيتنا العالمية مع زيادة خدماتنا
المقدمة للعمالء.

 أخصائيّ اإلعالم في المحاسبة يصفون المشهد الدوليللمراجعة بشكل متكرر على أن «االثنين الكبار» في السوق
(  )PWC + Deloitteوثاني االثنين الكبار (، ) EY + KPMG
بسبب الفجوة الكبيرة في ايراداتهم السنوية .هل سيستمر
هذا االتجاه في مقاربة األربعة الكبار مع باقي شبكات
المراجعة الدولية؟
كان هناك دائما فرق كبير في الحجم بين أعلى  4وشبكات
الترتيب المتوسط ،وأنا ال أرى هذا التغيير .ومع ذلك ،فإننا
جميعا نواجه نفس التحديات بما في ذلك تقلبات أسعار
الصرف ،وقضايا التدفق النقدي ،وتخفيض قيمة العملة .كما
يبدو (في الوقت الحاضر على األقل) انتشار التجارة الحرة
والعولمة قد انخفض مما يجعل األعمال التجارية الدولية
أكثر صرامة .ومع ذلك فأن القدرة على التكيف مع التغيير
أمر بالغ األهمية .ولدى شركاتنا فهم عميق القتصاداتها

 كونك الرئيس التنفيذي أنت في سفر دائم لـ جميع أنحاءالعالم لمالقاة الشركات األعضاء في  .RSMهل نتوقع أن
تزور العراق في المستقبل القريب؟
أحب زيارة العراق .لقد كان بلد ًا مهم ًا و ساحر ًا بالنسبة لي
لسنوات عديدة ،وهكذا ،نعم ،أنا أخطط للزيارة حالما أكون
قادر ًا على ذلك  ،وأنا أتطلع كثير ًا لهذه الزيارة .
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المحامي
أيمن ألجبوري
law.firm@aljuboori.net

مستقبل الخدمات القانونية في ظل االبتكار والتكنولوجيا

ً
لطالما ُعرفت مهنة املحاماة على أنها مهنة تقليدية وغري قابلة للتغري ،وتعتمد يف عملها على إرثها السابق بدال من االبتكار .ومع ذلك ،وعلى
ً
متأخرا باملقارنة مع ما حدث يف غريه من املهن واملجاالت األخرى ،إال أن نطاق ووترية االبتكار
الرغم من حقيقة أن االبتكار القانوين قد ظهر
والتكنولوجيا يف الصناعة القانوني�ة قد حقق خطوات كبرية خالل السنوات األخرية.
وتتعرض شركات املحاماة يف جميع أحناء العالم لضغوط هائلة للتكيف مع سوق يزتعمه عمالء مهتمون باألسعار بشكل مزتايد (هم أنفسهم
حتت ضغط داخلي هائل خلفض التكاليف) ،وتقني�ات مبتكرة بأسعار معقولة ،إىل جانب مجموعة مزتايدة من مزودي اخلدمات الذين ال
تعتمد نماذج أعمالهم على تقديم خدمات تقليدية يتم حتصيلها بالساعة .والنتيجة هي أن االبتكار والتكنولوجيا يدفعان إىل تغيري سريع يف
الطريقة اليت يتم بها تقديم اخلدمات القانوني�ة وطبيعة من يقوم بذلك.
ً
مؤخرا بعنوان «بن�اء محاماة املستقبل» «Building the Law Firm of the
وقد استضافت نقابة املحامني الدولية حلقة دراسية يف لندن
 - »Futureواليت ناقشت الشكل املختلف الذي ستكون عليه مكاتب املحاماة خالل  5إىل  10سنوات.
وقدمت جلنة كبار املستشارين الداخليني دراسة حول الفجوة املزتايدة باستمرار بني نماذج شركات املحاماة التقليدية وتوقعات عمالئها،
واليت حتمل عنوان «العمالء من املريخ ،وشركات املحاماة من الزهرة  -لماذا تقودهم الدين�اميكيات اليت تقود العمالء إىل اإلصرار على مزيد من
االبتكار ،وكيف يمكن للشركات القانوني�ة االستجابة».
وناقشت الدراسة الفجوة بني النموذج التقليدي لتقديم اخلدمات القانوني�ة ومتطلبات عمالء الشركات اليوم ،والتغيريات الداخلية الكبرية
اليت يقوم بها العديد من عمالء الشركات ملعاجلة هذه الفجوة.
والنتيجة الواضحة اليت ظهرت هي أنه كان هناك حتول كبري فيما يتعلق بتوقعات العمالء من محاميهم؛ حيث يتوجه العمالء ً
حاليا إىل مكاتب
املحاماة لزتويدهم بما يلي:
· القدرة على التنبؤ والشفافية فيما يتعلق باجلداول الزمني�ة والرسوم :خيضع ترتيب الرسوم بالساعة على أساس الضغوط اليت يتعرض
لها العمالء ،كما أن «ترتيب�ات الرسوم البديلة» ( - )AFA›sاليت تشمل ترتيب�ات الرسوم الثابت�ة ،تكتسب ً
زخما وتصبح أكرث شعبي�ة لدى
بعض عمالء الشركات .حيث أن عمالء الشركات يف جميع املجاالت هم أنفسهم حتت ضغط هائل للعمل يف حدود املزياني�ات الضيقة ،واحلفاظ
على اخنفاض التكاليف  ،مع طلب توفري خدمات قانوني�ة ذات قيمة مضافة.
ً
· املحاماة االستب�اقية التعاوني�ة بدال من املحاماة التفاعلية :وتعىن ان يكون لدى املحامني القدرة على توفري حلول جتارية استب�اقية لقضايا
ً
عملهم احلالية واملحتملة ،بدال من تقديم املشورة القانوني�ة التفاعلية بشأن املشكالت اليت نشأت بالفعل .فبصفتن�ا محامني ،نتفاعل مع
العديد من العمالء يف نفس املجال ،ويتوقع عمالؤنا االستفادة من ذلك (دون اإلخالل باحلفاظ على السرية) ،من خالل تزويدهم برؤى ثاقبة
حول كيفية قيام اآلخرين بمواجهة التحديات نفسها أو املشابهة لما يتعرضون له ،وما هي التقني�ات اليت يستخدمها الالعبون اآلخرون يف مجال
عملهم  .وما إىل ذلك.
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ً
· النصيحة التجارية مقابل املشورة القانوني�ة :انطالقا من
النقطة السابقة ،فإن العمالء من الشركات يبحثون بشكل مزتايد
عن محامني يمكنهم مساعدتهم يف قيادة أعمالهم .أي خرباء يف
ً
مجال الصناعة بدال من خرباء يف مجال املمارسة القانوني�ة؛ او
محامني ذوي فطنة جتارية ومعرفة بصناعة العميل ومتطلباته.
وكجزء من هذا التحول ،هناك أيضا زيادة يف الرتكزي على
التكنولوجيا والتأثري الذي أحدثت�ه يف جميع املجاالت ،على الصناعة
القانوني�ة (وليس فقط على العالقة بني العميل واملحايم) .فقد
غريت التكنولوجيا الطريقة التقليدية اليت كانت مكاتب املحاماة
تقدم بها اخلدمات القانوني�ة .وأدى هذا بدوره إىل إضفاء الطابع
ً
الديمقراطي على الصناعة ،وأدخل أشكاال جديدة من املنافسة
للبحث عن طرق أفضل وأكرث فعالية لتقديم اخلدمات القانوني�ة.
ويتبىن املزيد من العمالء من الشركات نماذج جديدة لتوصيل
اخلدمات القانوني�ة مثل:
· زيادة الفريق القانوين الداخلي للشركة ،واحلفاظ على املزيد
من العمل الداخلي.
· زيادة شراء اخلدمات من مزودي اخلدمات القانوني�ة البديلة،
مع نماذج تسليم ختتلف عن نموذج شركة املحاماة التقليدية،
واليت ً
غالبا ما ُينظر إليها على أنها متوافقة بشكل أفضل مع عملية
حتمل مخاطر الشركة وأهداف املشاريع من شركات املحاماة.
وهناك رغبة مزتايدة لشراء اخلدمات من مزودي اخلدمات
القانوني�ة البديلة (مثل « ، »4 Bigوغريها من الشركات منخفضة
ً
رسوما ثابت�ة ومستن�دات نموذجية)،
التكلفة ،اليت توفر لعمالئها
ً
وغالبا ما تكون
وتكون قادرة على تبين هياكل رسوم أكرث تن�افسية،
أقرب إىل األعمال األساسية للعمالء.
· استخدام التكنولوجيا والعمليات الالزمة الختي�ار «الشخص
املناسب للمهمة املناسبة» ،لتعزيز الكفاءة ،وختفيف املخاطر ،
وتقليل التكلفة.
· رفض االعتقاد القديم بأن املحامني فقط هم القادرون
والذين جيب أن يقوموا باملهام «القانوني�ة» .وينظر إىل املشاكل
القانوني�ة بشكل مزتايد على أنها حتديات يف مجال األعمال ،وهو ما
يؤدي بدوره إىل إثارة القضايا القانوني�ة.
وملعاجلة هذه القضايا ،بدأت الشركات الدولية االستثمار يف هذه
ُ
التغيريات وتنفيذها ،وأصبحت أكرث رغبة يف تبين نهج مبتكرة
لتقديم خدماتها.
وتقوم العديد من الشركات العاملية اليوم بتخصيص «فرق
ابتكار» يتم تكليفها بالنظر يف التقني�ات اجلديدة ،وتوفري
اسرتاتيجيات االبتكار ملستقبل الشركات .وتستخدم تطبيقات
التقني�ة القانوني�ة يف العديد من العمليات ً
بدءا من تسريع عمليات
البحث عن املستن�دات ،إىل املساعدة يف التنبؤ بنت�اجئ الدعاوى
القضائي�ة ،وكذلك إدارة عمليات االستحواذ واالندماج املعقدة عرب
احلدود ،من خالل نشر أدوات وبرامج إدارة املشاريع .وتعد العقود
ً
الذكية مثاال على مجال تستثمر فيه الشركات  -كأداة لتوفري
التكاليف والوقت ،وضمان القدرة على التنبؤ واتساق النت�اجئ.
وتدرك شركات أخرى أن مجموعات املحامني الذين يتمتعون

باملهارات اجلديدة ستكون مطلوبة لتلبي�ة متطلبات العمالء.
ً
وغالبا ما يكون املحايم الذي لديه خربة تكنولوجية أكرث قيمة
ملكتب املحاماة يف املستقبل من املحايم التقليدي .وملعاجلة هذا،
هناك اجتاه مزتايد بني الشركات الدولية لتسجيل شركاء يف دورات
الرتمزي ،حبيث يتعلمون كيفية صياغة العقود والوثائق القانوني�ة
األخرى.
يشهد قطاع التجزئة اخلاص بالصناعة القانوني�ة طفرة يف
«التقني�ة املدمرة» ،وهو مصطلح يعين تقني�ة جديدة تغري تماماً
الطريقة اليت تتم بها األشياء .وما يعني�ه هذا ببساطة هو أن
التغيريات حتدث يف الغالب يف الطرف األدىن من السوق ،حيث
تسمح التكنولوجيا واالبتكار بإدخال عمالء جدد يف السوق ،من
خالل توفري سهولة الوصول إىل اخلدمات القانوني�ة بتكاليف أقل
وكفاءة أعلى.
تأيت التكنولوجيا املدمرة بأشكال وأحجام عديدةً ،
بدءا من شركات
مثل  LegalZoomو  Axiomو  Legal Geekوغريها إىل
ً
خصيصا مثل ، LegalZoom .على
برامج وتطبيقات مطورة
سبي�ل املثال ،فإن شركة تكنولوجيا قانوني�ة عالية التصنيف مع ما
يقدر بـ  3ماليني عميل ،ستستخدم التكنولوجيا بنجاح لتحسني
الوصول ،وتعزيز الكفاءة ،وختفيض تكلفة اخلدمات القانوني�ة.
كما أن الشركة قادرة على جلب عمالء جدد إىل السوق ،وإنشاء
نماذج لكيفية وموعد ومستوى اخلدمة الذي يتطلبه املحامون
للقيام بمهام ووظائف مختلفة.
 Lex Machinaهي أداة برمجية قانوني�ة حتليلية توفر بي�انات
تسمح للشركات وشركات املحاماة بتطوير االسرتاتيجيات والفوز
بالقضايا .فمن خالل استخدام محرك  ،Lexpressionsفإن
التطبيق قادر على إزالة الغموض وتفسري البي�انات من املاليني
من صفحات التقايض ،والوصول إىل معلومات حول القضاة
واملحامني واألطراف املعني�ة وموضوعات الدعاوى القضائي�ة.
وبالتسلح بهذه البي�انات  ،يستطيع املحامون التنبؤ بالسلوك
والنت�اجئ اليت ستنتجها االسرتاتيجيات القانوني�ة املختلفة.
وقد طورت شركات املحاماة األخرى تكنولوجياتها اخلاصة
«املدمرة» الستخدامها يف كيفية تقديم خدماتها واملنصات اليت
تستخدمها .على سبي�ل املثال ،أنشأت هذه الشركات مراكز
قانوني�ة «منخفضة التكلفة» يف اخلارج ،واستطاعت هذه املراكز،
من خالل اعتماد وتطبيق تقني�ات مبتكرة ،أن تصبح مصدر رحب
للشركات .وتشمل املبادرات األخرى قيام الشركات بتوفري ترتيب�ات
قانوني�ة مرنة ،مثل املحامني ،للعمالء و  /أو املشاريع ،على أساس
اإلعارة املؤقتة.
اخلالصة :

تستثمر العديد من شركات املحاماة بكثافة يف التكنولوجيا
القانوني�ة .وستوفر شركة املحاماة لعمالئها يف املستقبل
إمكاني�ة الوصول إىل منصات التكنولوجيا ،لتمكينهم من
مراقبة التقدم باستمرار ،واحلصول على حتديث�ات منتظمة
حول مسائل التقايض وملفات العمل اخلاصة بهم.

7

متابعة ..

االستشاري القانوني :
مثنى الجبوري
مدقق شرعي مجاز من هيئة المحاسبين والمراجعين
للمؤسسات المالية االسالمية ( ايوفي )aljuboori1@aljuboori.net

ركن المالية االسالمية

المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية يطلق بالتعاون مع البنك الدولي أول منشور مشترك
بعنوان « ممارسات حوكمة الشركات في المصارف اإلسالمية لعام 2017
أطلق املجلس العام للبنوك واملؤسسات المالية اإلسالمية بالتعاون مع البنك الدويل أول منشور مشرتك بعنوان «ممارسات
حوكمة الشركات يف املصارف اإلسالمية لعام  »2017يف املنامة ،مملكة البحرين خالل االجتماع اخلامس للمجموعة
االستشارية لألعضاء.
ً
هذا ويعمل املجلس العام والبنك الدويل معا بشكل وثيق لتطوير صناعة التمويل اإلساليم وذلك بموجب مذكرة تفاهم تم
توقيعها يف يوليو .2015
وقد قام املجلس العام بنشر موجز عن احلوكمة اإلدارية للمؤسسات المالية اإلسالمية يف مارس ، 2016حيث سلط هذا
املوجز الضوء على أهم التطورات يف هذا املجال يف السنوات األخرية ،واحلاجة إىل حتديث معايري احلوكمة اإلدارية للمؤسسات
المالية اإلسالمية ملراعاة تلك التطورات.
وتتيح الدراسة اليت قام عليها هذا التقرير املشرتك األول فتح مجاالت جديدة يف ممارسات حوكمة الشركات يف املصارف
اإلسالمية .حيث اعتمدت الدراسة على منهجية أكاديمية يمكن قراءة نت�اجئها بسهولة ،مما جيعل لها آثار واضحة على اإلدارة
اليومية للمصارف اإلسالمية.
ً
وعلق االستاذ عبداإلله بلعتيق ،األمني العام للمجلس العام خالل إطالق املنشورقائال »:اتفق املجلس العام للبنوك
واملؤسسات المالية اإلسالمية والبنك الدويل على وجود حاجة إىل حتليل دقيق ملمارسات حوكمة الشركات احلالية يف صناعة
ً
الصريفة اإلسالمية .ومن شأن هذا التحليل أن يكون أساسا ملزيد من العمل يف مجال حوكمة الشركات من خالل وضع
توصيات يف مجال السياسات العامة واليت من شأنها أن تسفر عن خطوات عملية لتعزيز مجاالت حوكمة الشركات اليت
أتضح أنها ضعيفة يف الوقت الراهن».
وتعليقا على إطالق املنشور ،قال السيد أبايويم األودي  ،رئيس وحدة التمويل اإلساليم واملمارسات العاملية املعني�ة بالتمويل
واألسواق يف البنك الدويل« :حنن يف البنك الدويل نأمل يف أن يقرأ هذا التقرير على نطاق واسع يف القطاع المايل اإلساليم،
من قبل املؤسسات اليت تسعى إىل حتسني ممارسات حوكمة الشركات  ،والهيئ�ات التنظيمية اليت تتطلع إىل تعزيز األنظمة
ً
المالية اليت تشرف عليها ،كما أنن�ا نأمل أيضا أن يقرأ هذا التقريرعلى نطاق واسع خارج القطاع المايل اإلساليم .وسيكون
ً
ُ
التقرير أيضا بمثابة مرجع للعمل يف املستقبل والذي يمكن قطاع الصناعة من متابعة ما يرز فيه من تقدم وال سيما يف
ً
املجاالت اليت تم حتديدها على أنها األكرث حاجة إىل مزيد من التحسين�ات».

8

إنعقاد الجلسة االستراتيجية ألعضاء المجلس العام في كوااللمبور ماليزيا
ينظم املجلس العام للبنوك واملؤسسات المالية اإلسالمية املظلة الرسمية للمؤسسات المالية اإلسالمية حول العالم
اجللسة االسرتاتيجية ألعضاء املجلس يف كواال ملبور ،مالزييا.
وقد استضاف كل من بنك معامالت مالزييا وجمعية املؤسسات املصرفية اإلسالمية مالزييا اجللسة االسرتاتيجية ألعضاء
املجلس العام باإلضافة إىل أعضاء املجلس العام وأصحاب املصلحة يف مالزييا ،وقد افتتح اجللسة الداتو حج محمد رضا شاه
عبد الواحد الرئيس التنفيذي لبنك معامالت ورئيس جمعية املؤسسات املصرفية اإلسالمية يف مالزييا ،وبعد ذلك حتدث
السيد عبد اإلله بلعتيق األمني العام للمجلس العام عن أهم وأحدث نشاطات املجلس ،وقد خرجت اجللسة بنقاشات غني�ة
بني املجلس العام وأعضائه وأصحاب املصالح املختلفة من الصناعة المالية اإلسالمية يف مالزييا.
وقد حتدث األمني العام للمجلس العام للبنوك واملؤسسات المالية اإلسالمية السيد عبد اإلله بلعتيق خالل اجللسة عن
ً
ً
ً
أهمية منطقة جنوب شرق آسيا قائال « :تلعب مالزييا دورا رائدا يف قطاع اخلدمات المالية اإلسالمية على مستوى العالم،
ويسعدنا يف املجلس العام تواجد الداتو حج محمد رضا شاه عبد الواحد الرئيس التنفيذي لبنك معامالت ورئيس جمعية
املؤسسات املصرفية اإلسالمية يف مالزييا يف مجلس إدارة املجلس العام للبنوك واملؤسسات المالية اإلسالمية»
ً
وقد أضاف السيد بلعتيق قائال »:من املهم لنا احلصول على استجابات وردود فعل الصناعة المالية اإلسالمية يف مالزييا فيما
ً
يتعلق بمبادرات املجلس العام ،كما أنه من املهم أيضا احلصول على املشورة االسرتاتيجية ألصحاب املصلحة ،مما يساعدنا يف
الرتكزي على مهمتن�ا وأولوياتن�ا املستقبلية»
هذا وقد اختتمت اجللسة االسرتاتيجية ألعضاء املجلس العام بمأدبة غداء باستضافة بنك معامالت وجمعية املؤسسات
املصرفية اإلسالمية ،وقد أعرب املجلس العام عن سروره بإتاحة الفرصة لعقد هذه اجللسة يف كواالملبور والدعم الذي تلقاه
من أصحاب املصلحة املحليني هناك ،هذا وسيواصل املجلس العام جلساته ونقاشاته مع الصناعة واجلهات املنظمة وذلك
ملواكبة التغريات السريعة اليت تمر بها الصناعة.

َّ
ومنظمة ( )ACCAالدولية للمحاسبين القانونيين المعتمدين يوقعان مذكرة تفاهم نوعية
أيوفي
وقعت هيئ�ة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية (أيويف) وجمعية املحاسبني القانونيني املعتمدين ()ACCA
الدولية –اليت يقع مقرها يف لندن -مذكرة تفاهم نوعية ،وذلك صبيحة يوم الثالثاء  4صفر 1439هـ يوافقه  24أكتوبر 2017م يف
مقر أمانة أيويف بمملكة البحرين.
ُ ُّ
ومصدرة للمعايري يف
�ة
ي
مهن
دولية
منظمة
أول
وعراقة
خربة
بني
جتمع
إنها
حيث
نوعها؛
من
وت َعد مذكرة التفاهم هذه فريدة
ِ
مصدرة إلحدى أهم وأعرق الزماالت املهني�ة املحاسبي�ة حول
الصناعة المالية اإلسالمية (أيويف) ،وبني منظمة دولية عريقة
ِ
العالم واليت يمتد تاريخها ألكرث من مائة عام؛ حيث تتضمن هذه املذكرة مجموعة من اجلوانب واألنشطة الفني�ة واملهني�ة
ً
ً
محل التعاون ،كما تعكس رغبة الطرفني يف تعزيز املصالح املشرتكة يف التنمية املستدامة ملهنة املحاسبة إقليميا ودوليا؛
وتعزيز املهني�ة واالحرتافية ،واالرتقاء باملعايري األخالقية يف مهنة املحاسبة؛ وتوسيع فرص املهنيني يف مجال املحاسبة للحصول
ً
ً
على الزماالت املهني�ة املعتمدة دوليا لتعزيز فرصهم الوظيفية ،وهو ما سينعكس إجيابي�ا على مهنة املحاسبة خصوصا وعلى
ً
االقتصاد عموما.
وبهذه املناسبة علقت السيدة لين�ديس دجيويف دي نونككويس -رئيس منطقة الشرق األوسط ،يف جمعية املحاسبني
القانونيني املعتمدين -بعد توقيعها االتفاقية“ :تقدر جمعية املحاسبني القانونيني املعتمدين الدور الكبري الذي تلعبه أيويف
يف تطوير املعايري للصناعة المالية اإلسالمية ،كما تقدر مساهمة أيويف يف التطوير املهين للمحاسبة المالية اإلسالمية .كما
ً
إن توقيع مذكرة التفاهم هذه يرتجم عمليا رغبتن�ا يف التعاون مع أيويف يف نطاق أعمالنا ومواطن قوتن�ا لالرتقاء وإفادة جميع
األطراف ذات العالقة”.
كما اعترب د.حامد مرية -األمني العام أليويف -توقيع هذه املذكرة خطوة إجيابي�ة كبرية أليويف وللصناعة المالية اإلسالمية
ً
عموما ،وأضاف“ :حنن سعداء بهذه الشراكة املهني�ة املتمزية ،واليت تزداد أهميتها من خالل النمو الكبري والتوسع يف الصناعة
المالية اإلسالمية على مستوى العالم ،واالعرتاف واالهتمام املزتايد من البنوك املركزية والسلطات الرقابي�ة بالصناعة
ُّ
والتوجه ملزيد تنظيمها وحوكمتها على مستوى العالم؛ مما جيعل اإلقبال على الزماالت املهني�ة املتمزية يف
المالية اإلسالمية
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الصناعة المالية اإلسالمية يف تصاعد؛ وبذلك يكون التعاون والتكامل بني أيويف و( )ACAAيف هذا املجال له آثاره اإلجيابي�ة
الكبرية عامليا “.
ُ
تهدف مذكرة التفاهم إىل تعزيز التعاون والتكامل بني الزمالة املهني�ة املحاسبي�ة التخصصية اليت تصدرها أيويف (شهادة
املحاسب اإلساليم القانوين املعتمد “ )”CIPAوبني الزمالة املهني�ة الدولية ( ،)ACCAومن أوجه ذلك منح إعفاءات خاصة
حلملة ( ،)ACCAمن االختب�ار يف بعض أجزاء مناهج شهادة املحاسب اإلساليم املعتمد (.)CIPA
ً
َّ
َّ
كما ضاف أ .فرحان نور -رئيس قسم التطوير املهين يف أيويف“ :-تفخر أيويف بأنها دشنت مؤخرا النسخة املطورة من زمالتها
املهني�ة (شهادة املحاسب اإلساليم القانوين املعتمد “ ،)”CIPAبعد مشروع تطوير ضخم ،كان مما تضمنه عمل مقارنة
َ َ
مرجعية مع شهادات عاملية من ضمنها شهادة املحاسب القانوين املعتمد ( ،)ACCAوخلص إىل نسخة تتضمن اشرتاط
اجتي�از اختب�ار َّ
مفصل يف أربعة كتب ،باإلضافة إىل اشرتاط خربة عملية ملدة سنة يف مؤسسة معتمدة حتت إشراف مشرف
خاريج .وسيكون من آثار مذكرة التفاهم هذه إعفاء حملة زمالة املحاسب القانوين املعتمد ( )ACCAمن قرابة نصف
متطلبات شهادة املحاسب اإلساليم القانوين املعتمد ( ،)CIPAوهو ما سيسرع ويسهل حصولهم على زمالة أيويف املتمزية
وذات االعتب�ار الكبري يف الصناعة المالية اإلسالمية”.
يشار إىل أن مذكرة التفاهم قد تضمنت التعاون يف مجاالت أخرى متعددة كالبحوث والفعاليات والتطوير املستمر.

أيوفي تتم إصدار  100معيار باعتماد النسخة الرسمية من معيار «الهيئات الشرعية المركزية»
أصدر مجلس احلوكمة واألخالقيات التابع لهيئ�ة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية (أيويف) معيار احلوكمة
رقم )8( :بشأن“ :الهيئ�ات الشرعية املركزية” ،وبذلك تكون أيويف قد أصدرت مائة معيار يف مجاالت املحاسبة واملراجعة
ً
حافلة بالعمل اجلاد واإلجناز.
واحلوكمة وأخالقيات العمل باإلضافة إىل املعايري الشرعية خالل مسرية امتدت قرابة  27عاما
ٍ
ُ َ
“يعت ُرب إصدار هذا املعيار خطوة كبرية
وقد صرح معايل الدكتور عشرت حسني ،رئيس مجلس احلوكمة واألخالقيات يف أيويف:
يف عملية تطوير احلوكمة الشرعية وبيئ�ة االلزتام الشرعي يف عموم الصناعة المالية اإلسالمية .ونأمل أن يدعم هذا املعيار
ِّ
اجلهات الرقابي�ة يف إرساء ممارسات موحدة لتنظيم عمل الهيئ�ات الشرعية على مستوى كل دولة ،وأن يساعد يف تفعيل
ً
املمارسات املصرفية والمالية اإلسالمية على نطاق الدول وفقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية وأحكامها”.
وأضاف“ :لقد تواصلنا مع الصناعة واجلهات الرقابي�ة واإلشرافية لتطوير هذا املعيار وصياغته يف صورته النهائي�ة .كما أجرى
ً
الفريق املكلف بتطوير املعيار دراسة استقصائي�ة لهذا الغرض ،وعقد عددا من جلسات االستماع ما بني إبريل ويوليو  2017يف
ً
مملكة البحرين واإلمارات العربي�ة املتحدة وتركيا وباكستان ،ووصلنا أيضا مجموعة من التعليقات واملالحظات اخلطية على
هذا املعيار من بعض اخلرباء”.
يهدف هذا املعيار إىل توفري الدليل اإلرشادي واألسس الشاملة اليت تبني الشروط املرجعية واملقومات األساسية لتكوين هذه
ِّ
ِّ
الهيئ�ات الشرعية املركزية .ويشجع املعيار على إنشاء هيئ�ات شرعية مركزية على املستوى املحلي يف كل دولة ،إال أن ما يوفره
ً ِّ ً
موحدا للممارسات الرقابي�ة على الصعيد الدويل ،يف هذا املجال.
من دليل إرشادي سيكون عامال
ً
ً
كما يقدم املعيار منهجا مركزيا – على مستوى الدولة -للرقابة على الصناعة المالية اإلسالمية يف نطاق االختصاص الرقايب،
بما يف ذلك املنتجات واملمارسات والعمليات وغريها .ومن َّ
املرجح أن تعتمد هذه الهيئ�ات الشرعية املركزية معايري أيويف
ً
الشرعية املطبقة على نطاق واسع عامليا ،بما حيقق توحيد املمارسات املعني�ة.

مسودة معيار الشرعي الجديد بشأن “الوقف” ويطلب رأي الصناعة بشأنه
مجلس أيوفي الشرعي ينشر
ُ
يف إحدى أهم جتليات اتفاقية التعاون اليت أبرمت بني هيئ�ة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية (“أيويف”)
ومركز استثمار املستقبل لألوقاف والوصايا وبتمويل من وقف سعد وعبدالعزيز املوىس ،واليت نتج عنها بذل جهد عليم وفين
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دؤوب تم خالله عقد سلسلة من ورش العمل واالجتماعات والبحوث اليت أجراها الفريق الفين الذي تم تشكيله لتطوير
وإعداد مسودة مشروع املعيار الشرعي اجلديد بشأن الوقف وما تم بذله خاللها من اللجنة الفني�ة والفريق االستشاري من
ُ َ
عشرات ساعات العمل وعدد من االجتماعات َّ
املطولة ،فقد ت ِّوج ذلك بعقد املجلس الشرعي أليويف اجتماعه اخلمسني الذي
ٍ
ُعقد يف مقر األمانة العامة أليويف بمملكة البحرين على مدار ثالثة أيام خالل الفرتة  29 – 27صفر 1439ه يوافقه 18 -16
كامل ملناقشة ودراسة مسودة املعيار الشرعي اجلديد للوقف ،وبعد املداولة
نوفمرب 2017م ،والذي خصصه املجلس
بشكل ٍ
ٍ
واملناقشة املستفيضة فقد اختذ املجلس الشرعي عدة قرارات يف اجتماعه من أهمها اعتماد مسودة مشروع املعيار الشرعي
ُّ
اجلديد بشأن( :الوقف) والذي ُي َعد من أهم املعايري الشرعية،كونه ُيعىن بشعرية من أعظم الشعائر المالية يف اإلسالم ،وأحد
عوامل نهضتها وحتقيق عمارتها لألرض ،كما تتمزي الصيغة اجلديدة للمعيار بمعاجلة عدد كبري من املستجدات والتطبيقات
َّ
ُ َّ
والنوازل ،واألحكام املتعلقة باملوقفني والنظار واملستفيدين واجلهات التشريعية والتنظيمية والرقابي�ة وغريها .وقد كلف
َ
املجلس الشرعي أمانة أيويف بنشر مسودة املعيار للعموم ملدة شهر الستطالع اآلراء واستقبال أية مالحظات أو اقرتاحات
بشأنها ،باإلضافة إىل عقد جلسات استماع يف مختلف أحناء العالم؛ ملحاولة استقصاء النوازل والتطبيقات ومستجدات
الوقف واستجالء آراء الفقهاء واخلرباء واجلهات الرقابي�ة واإلشرافية والعاملني يف املؤسسات المالية اإلسالمية واألوقاف
والشركات الوقفية ،وباألخص أعضاء الهيئ�ات الشرعية والعاملني يف الرقابة والتدقيق الشرعي للتحقق من عمق مسودة
املعيار ،وتغطيتها للجوانب العملية والنوازل اليت يواجهها ِّ
املطبقون ،ثم إعادة عرض املالحظات اليت يتم استقبالها من عموم
اخلرباء عرب الربيد اإللكرتوين أو أثن�اء جلسات االستماع ،ومناقشتها مرة أخرى يف اجتماع املجلس الشرعي املقبل ( )51الذي
سينعقد يف نهاية شهر (ديسمرب) القادم بمشيئ�ة هللا.

مجلس الحوكمة واألخالقيات التابع أليوفي يعتمد معيار “الهيئات الشرعية المركزية” ومسودة معيار
“االلتزام الشرعي
عقد مجلس احلوكمة واألخالقيات التابع لهيئ�ة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية (أيويف) اجتماعه اخلامس
ً
مؤخرا يف مقر أيويف الرئيس بمملكة البحرين.
وقد اعتمد املجلس خالله معيار احلوكمة رقم )8( :بشأن“ :الهيئ�ات الشرعية املركزية” بعد األخذ بعني االعتب�ار التعليقات
ُ ِّ
اخلطية الواردة أليويف ،واملالحظات والتعليقات اليت قدمت يف جلسات االستماع اليت عقدت يف البحرين واإلمارات
ً
ً
ً
وباكستان ،باإلضافة إىل اآلراء الواردة من مجموعة العمل املكلفة بتطوير املعيار .يقدم هذا املعيار دليال إرشاديا متكامال حول
تعريف الهيئ�ة الشرعية املركزية ،ونطاق عملها ومسؤولياتها وتكوينها ،وتعيني أعضائها ،واستقالليتها ،واختصاصاتها
املركزية وغريها من املسائل ذات الصلة.
ً
ً
وسينشر املعيار قريب�ا وسيكون متاحا على موقع أيويف اإللكرتوين للمشرتكني يف النسخة اإللكرتوني�ة من املعايري.
كما اعتمد املجلس مسودة معيار احلوكمة بشأن“ :االلزتام الشرعي” وأصدر مجموعة من التوجيهات إىل األمانة العامة
ً
ومجموعة العمل بهذا اخلصوص .وستنشر مسودة املعيار قريب�ا على موقع أيويف اإللكرتوين الستقصاء آراء الصناعة .كما
تعزتم أيويف إقامة عدد من جلسات االستماع ملسودة املعيار يف أحناء مختلفة من العالم.
يهدف هذا املعيار إىل تقديم دليل ارشادي إلنشاء وظيفة االلزتام الشرعي وإدارتها يف املؤسسات المالية اإلسالمية ،وتوحيد
املمارسات العاملية بهذا الصدد .كما يتن�اول املعيار املسؤوليات واالعتب�ارات األساسية املتعلقة بهذه الوظيفة ،باإلضافة إىل
الضوابط واإلجراءات ذات الصلة.
ويعرض املعيار بالتفصيل تكوين إدارة االلزتام الشرعي ،ونطاق عملها ،ووظائفها األساسية والتسلسل الوظيفي.
كما يقدم املعيار األسس الالزمة لتلبي�ة متطلبات املوارد البشرية فيما يتعلق بهذه الوظفية.
وتعزتم أيويف عقد جلسات استماع يف أحناء متفرقة من العالم بشأن مسودات املعايري اجلديدة ،وسيتم اإلعالن عن مواعيد
ً
وأماكن انعقادها قريب�ا.
إضافة إىل ماتقدم ،فقد ناقش املجلس سري عمل مشروع األخالقيات املتكامل ،وعرب عن ارتي�احه للتقدم احلاصل يف هذا
ً
املجال .ويعكف فريق العمل املعين بإعداد مسودة هذا املعيار حاليا على إجراء دراسات السوق ومقابلة أصحاب الشأن يف
مواقع مختلفة ،ويتوقع إصدار مسودة املعيار خالل 2018م حبول هللا
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متابعة ..

المحاسب القانوني
شهاب احمد الهيتي
aljuboori1@gmail.com

مجلس معايير المحاسبة الدولية يطلق معيار محاسبة التحوط
لتصوير ذلك» ،وأوضح كروكر« .التحوط على املدى اجلزيئ
كان حتديا يف ظل نموذج املحاسبة القديم ،فضال عن بعض
االسرتاتيجيات األخرى مثل التحوط من سعر الفائدة سيفما .كما
أضفنا يف املعيار النهايئ القدرة على القيام بتحوط املحفظة املرتبطة
باملوجودات المالية اليت تستحق الدفع .وأعتقد أن هذا يشري إىل نهج
«آخر طبقة».
كما يبسط املعيار اجلديد متطلبات وثائق محاسبة التحوط إلتاحة
املزيد من الوقت للكيانات للحصول على جميع الوثائق املعمول بها،
فضال عن السماح باستخدام تقييم نوعي على أساس دوري بدال من
التقدير الكيم كل ربع سنة.
وهناك تغيري آخر يف مجال العرض و االفصاح .وقال كروكر« :إنه
عرض أكرث فعالية لتأثري محاسبة التحوط سواء يف قائمة الدخل أو
بي�ان الدخل االخر من خالل اختاذ املخاطر املحوطة ونت�اجئ محاسبة
التحوط ومطابقتها مع البن�د املتحوط له»« .هذه هي املشتقة
املتطابقة مع البن�د املتحوط ،ثم اإلفصاحات يف احلاشية .كنت
تأخذ ما كان هناك بالفعل من قبل ،ولكن وضعه يف ما العديد من
املستثمرين حتدثن�ا إىل أن ينظر إليها على أنها شكل أكرث فعالية.
ويتيح لهم رؤية تأثري التحوط يف بي�ان الدخل بشكل أكرث وضوحا يف
النت�اجئ سواء قبل أو بعد ،النت�اجئ مع وبدون التحوط ،حىت تتمكن من
رؤية تأثري برامج التحوط».
وقد حظيت املسودات السابقة للمعيار عموما بموافقة واسعة
النطاق ،وفقا ملسؤولني من الهيئ�ة .وقال رسل ج .جولدن رئيس
مجلس ادارة شركة  FASBان «الشركات واملستثمرين على
السواء اعربوا عن تأيي�دهم الشديد لهذا املعيار الذي طال انتظاره».
«بفضل مدخالتهم ،فإن  ASUالنهائي�ة تتماىش بشكل أفضل مع
قواعد املحاسبة مع أنشطة إدارة املخاطر يف الشركة ،وتعكس بشكل
أفضل النت�اجئ االقتصادية للتحوط يف البي�انات المالية ،وتبسط
معاملة محاسبة التحوط».
وسيب�دأ تطبيق معيار التحوط اجلديد يف السنوات المالية والفرتات
املؤقتة خالل تلك السنوات المالية اليت تب�دأ بعد  15ديسمرب 2018
للشركات العامة وللسنوات المالية اليت تب�دأ بعد  15ديسمرب 2019
(والفرتات املؤقتة للسنوات المالية اليت تب�دأ بعد  15ديسمرب ،)2020
للشركات اخلاصة .يسمح هذا املعيار بالتبين املبكر يف أي فرتة مؤقتة
أو سنوات مالية قبل تاريخ السريان.
التاريخ الفعلي لألرايض القياسية اجلديدة تقريب�ا يف الوسط بني
التواريخ الفعلية ملعيار التصنيف والقياس ومعيار خسائر االئتمان،

لقد أصدر مجلس معايري املحاسبة الدولية معيار التحوط الذي
طال انتظاره ،وهو العنصر األخري من مشروع التقارب يف األدوات
المالية مع مجلس معايري املحاسبة الدولية.
وقد تم حتديث املعايري املحاسبي�ة يف األعمال منذ عام  ،1998عندما
أصدر  FASBأخريا معيارا ألنشطة محاسبة التحوط .وبعد أن وافق
يف عام  2002على البدء يف العمل مع مجلس معايري املحاسبة الدولية
بشأن التقارب بني املعايري املحاسبي�ة ،أصدر  FASBمسودتني
لتعرض يف عايم  2008و  2010بشأن محاسبة التحوط.
ومع ذلك ،وبعد انتهاء فرتة التعليق ملقرتحات عام  ،2010تم تعليق
مشروع حتسني إرشادات محاسبة التحوط ملنح  FASBالوقت
ملتابعة مبادرات األدوات المالية األخرى .بعد أن اختلف FASB
واملجلس الدويل ملعايري املحاسبة حول قضايا مثل املحاسبة عن
القروض املتعرثة ،أصدر مجلس معايري املحاسبة الدولية مجموعة
واحدة من معايري التقارير المالية الدولية لألدوات المالية يف املعيار
الدويل إلعداد التقارير المالية رقم  9يف يوليو  .2014ثم أصدرت
 FASBمعايريها بموجب مبادئ املحاسبة املقبولة عموما يف
الواليات املتحدة الثب�ات وقياس واألدوات المالية يف ين�اير 2016
وخسائر االئتمان يف يونيو .2016
ويف مشروع التحوط ،قررت الهيئ�ة عدم إصالح إرشادات محاسبة
التحوط ،بل بدال من ذلك الرتكزي على التحسين�ات املستهدفة
ملعاجلة مجاالت املمارسات الرئيسية.
ويطبق حتديث املعايري املحاسبي�ة للشركات العامة يف 2019
والشركات اخلاصة يف عام  .2020ولكن  FASBيسمح أيضا التبين
املبكر للشركات إذا كانوا يريدون البدء يف استخدامه على الفور.
وقال جيمس كروكر نائب رئيس  FASBلـ «أكونتينغ توداي»:
«سأصنف التغيريات كعدد قليل»« .واحد هو التغيريات اليت
تطرأ على نموذج محاسبة التحوط اليت تسمح بزيادة التوافق بني
اسرتاتيجيات إدارة املخاطر يف التقارير المالية أو املحاسبة .هذه هي
يف عدد قليل من املجاالت ،واحدة من حيث أنها تتعلق حقا على قدم
املساواة نموذج محاسبة التحوط لالدوات المالية مع غري المالية.
انها فتح التحوط غري المالية للمكونات ،لذلك إذا كان هناك عنصر
ً
محدد تعاقديا ،وكنت قادرا على محاذاة عن كثب املحاسبة مع
اسرتاتيجيات إدارة املخاطر هناك».
ومن الناحية المالية ،أضاف أن املعيار اجلديد يفتح اسرتاتيجيات
محاسبة التحوط إىل مجموعة أكرب من االسرتاتيجيات املستخدمة
يف إدارة املخاطر« .كنا نعتقد أن املحاسبة لم تسمح بدقة للكيانات
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ولكن يسمح بالتطبيق املبكر.
ويعزتم االحتاد االفريقى يوم االثنني  25سبتمرب استضافة ندوة على شبكة االنرتنت ملدة ساعة حول معيار التحوط اجلديد من الساعة
الواحدة اىل الثاني�ة بعد الظهر  ،ويضم كروكر ،جنب�ا إىل جنب مع عضو مجلس إدارة  .FASB Rهارولد شرويدر ،وأعضاء آخرين من فريق
مشروع  .FASBوسيكون حضور البث الشبكي اليح مؤهال لتلقي ما يصل إىل  1.2ائتمان تعليم مهين مستمر .انظر موقع  FASBعلى
العنوان التايل fasb.org :للحصول على تفاصيل التسجيل .حيتوي املوقع أيضا على حتديث املعايري املحاسبي�ة النهائي�ة ،جنب�ا إىل جنب مع
ملخص  FASBيف نظرة عامة الرتكزي ،فيديو تعلييم ،وفهم التكاليف والفوائد وثيقة.
التقارب في الطريق
ويتجاوز معيار التحوط الذي يتبعه  FASBمشروع تقارب االدوات المالية مع مجلس معايري املحاسبة الدولية من بعض النوايح ويغطيه
يف بلدان أخرى .وقال كرويكر« :أعتقد أنه تم وضعه أصال يف تلك الفئة ،ويرجع ذلك جزئي�ا إىل أن البعض ينظر إىل التحوط النهايئ على
أنه يتعلق بالتصنيف والقياس واالخنفاض على األقل»« .هذه هي نوع من املخاطر اليت حياول التحوط .إذا قمت بتغيري النموذج املحاسيب
األسايس للتصنيف والقياس ،لذلك يف أحد طريف الطيف إذا ذهبت إىل جميع القيمة العادلة للتصنيف والقياس ،يمكن أن يكون لذلك تأثري
كبري على كيفية القيام بمحاسبة التحوط .أعتقد أنه مرتبط بهذه الطريقة ،ولكن الكثري من محاسبة التحوط هو منفصل حقا عن ذلك
أيضا .ويتعلق الكثري منها باالدوات غري المالية ،مثل السلع واملعامالت املستقبلية املتوقعة .وأعتقد أنه كان حتت هذه الفئة العريضة،
ولكين سأصفها بأنها منفصلة عن اجلوانب األخرى .ال أعتقد أن لدين�ا أي يشء ترك على ما نسميه مشروع األدوات المالية» .ختتلف اللغة
املستخدمة يف املعيار اجلديد بموجب مبادئ املحاسبة املقبولة عموما يف الواليات املتحدة يف بعض النوايح عن املعيار الدويل للتقارير المالية
رقم  ،9ولكن النت�اجئ ستكون مشابهة بشكل عام للعديد من اسرتاتيجيات محاسبة التحوط املشرتكة .ولكن ال تزال هناك بعض االختالفات.
احتفظ املعيار الدويل للتقارير المالية رقم ( )9بقياس منفصل واالبالغ عن عدم فعالية التحوط ،وعلى عكس املعيار اجلديد للبنك ،لم يكن
لديه إرشادات واسعة حول العرض.
يقول كروكر« :بالنسبة يل فإن اخلرب السار حول هذا األمر هو أن التقارب أقرب إىل التقارب بني املعايري الدولية إلعداد التقارير المالية
ومبادئ املحاسبة املقبولة عموما يف الواليات املتحدة»« .لم يتم ذلك باالشرتاك مع مجلس معايري املحاسبة الدولية ،ولكنه حيقق نت�اجئ
العديد من اسرتاتيجيات محاسبة التحوط أقرب إىل املعايري الدولية إلعداد التقارير المالية».
التغييرات العملية
وتعهد القواعد اجلديدة بأن يسهل على واضعي البي�انات المالية تطبيق محاسبة التحوط .وسيكون هناك املزيد من االسرتاتيجيات املتاحة
لها على اجلانبني غري المايل والمايل .يتم قياس الطريقة اليت يتم بها قياس نت�اجئ التحوط من شأنها القضاء على بعض عدم الفعالية اليت تم
اإلبالغ عنها يف المايض ،والتخلص من بعض التقارير املنفصلة املطلوبة سابقا.
وسيكون العرض أيضا أكرث اتساقا .یجب عرض جمیع التغیرات يف قیمة أداة التحوط مع بي�ان أثر التحوط .سوف تركز االفصاحات بشكل
أكرب على تأثري محاسبة التحوط على البنود املذكورة بشكل أوضح من اليوم ،مع أخذ االفصاحات احلالية وإعادة ترتيبها قليال.كما خيفف
املعيار اجلديد من تطبيق محاسبة التحوط من خالل منح الناس مزيدا من الوقت إلعداد جوانب معين�ة من وثائق التحوط ،مثل االختب�ار
الكيم .كما أنه خيفف بعض الطرق املطبقة عادة يف محاسبة التحوط ،مثل طريقة االختصار ومطابقة املصطلحات احلرجة ،لتسهيل
تطبيقها يف املمارسة العملية.
ُقال كروكر «أعتقد أنه يقلل من التكلفة والتعقيد املرتبطة بتطبيق محاسبة التحوط» ،واضاف «انه فوز مرحب ألنه يفعل ذلك بطريقة
تسن الشفافية يف النت�اجئ املبلغ عنها للمستثمرين من خالل السماح بقدر أكرب من املواءمة بني االقتصاد واملحاسبة .العرض واالفصاح أيضا
مفيدة جدا يف ذلك .وهناك الكثري من الناس يتحدثون عن اعتمادها يف وقت مبكر أو يف أقرب وقت ممكن .ولكن إذا كان الناس متحمسني
للتبين املبكر ،عليهم أن يعتمدوا املعيار بأكمله يف وقت مبكر .جيب أن يكون لديهم بيئ�ة ُيسيطر عليها بشكل جيد ،مع ضوابط االفصاح حول
العرض اجلديد ،والتأكد من أنها تفعل ذلك بطريقة مسيطر عليها بشكل جيد عندما حياولون القيام بذلك يف أسرع وقت ممكن».يف تطوير
املعيار اجلديد ،تلقى  FASBمساهمة هامة من مجلس الشركة اخلاصة ،واليت مثل  FASBتشرف عليها مؤسسة املحاسبة المالية .وقد
أحاطت جلنة التنسيق المالية املشورة إىل الهيئ�ة بشأن القيود اليت تواجهها الشركات اخلاصة اليت ليست مؤسسات مالية وبعض املنظمات
غري الهادفة للرحب يف استكمال وثائق التحوط يف الوقت املناسب .وقررت الهيئ�ة تقديم اإلغاثة عن طريق مواءمة توقيت األداء وتوثيق اختب�ار
الفعالية األويل والالحق مع توقيت إصدار البي�انات المالية املرحلية (إن وجدت) أو البي�انات المالية السنوية.وقال كروكر« :إن املدخالت
اليت حصلنا عليها من الشركة على طول الطريق ،خاصة فيما يتعلق بالتوثيق والتوقعات املعقولة لتطبيق الشركات اخلاصة ملحاسبة
التحوط ،كانت مفيدة للغاية».
بالنسبة للمدققین ،قد یکون ھناك بعض الضوابط اجلدیدة اليت سیحتاجون إلی وضعھا أیضا ،خاصة حول التقییمات النوعیة للفعالیة
اليت سیسمح بھا ،أو حول أي اسرتاتیجیات جدیدة.املهنيني الماليني لديهم بعض العمل للقيام به يف التعرف على املعيار اجلديد .ووجد
استطالع أجراه مؤخرا شاتام المالية أن  18يف املئة فقط من املهنيني اليت شملتها الدراسة خالل بث شبكي مؤخرا اعتربوا أنفسهم على دراية
جيدة يف التوجيهات املقرتحة .وقال  11ىف المائة فقط انهم قيموا تأثري القواعد على برامجهم وخيططون العتماد التوجيه املبكر .ويعتقد خرباء
املخاطر أن التأثري االكرب للمعايري اجلديدة سيكون حتسين�ات على محاسبة التحوط للقيمة العادلة ( 38يف المائة )  ،يليها عدم قياسها بشكل
منفصل وعرض عدم فعاليتها (  33يف المائة ) والتغريات يف طريقة االختصار ونهج تقييم الفعالية االخرى(  15يف المائة ).ومع استكمال
مشاريع التقارب الرئيسية مثل االعرتاف باإليرادات والتأجري واألدوات المالية ،فإن الشركة تواصل العمل على بعض املشاريع الرئيسية
اخلاصة بها ،بما يف ذلك عقود التأمني الطويلة األجل واملحاسبة غري الهادفة للرحب لإليرادات من املنح والعقود .وقال كروكر« :ال تنىس
مشاورات جدول أعمالنا اليت ستنطلق يف أوائل اخلريف».

13

متابعة ..

المحاسب القانوني
د .إيناس القيسي
inas.alqaisiy@aljuboori.net

في عالم جديد شجاع :كيف ستتغير مسؤوليات المدقق !
النظر يف هذا الوضع :أثن�اء التدقيق اخلاريج،
يكتشف مدير التدقيق خرقا خطريا يف التنظيم
البييئ ،مدعوما بأدلة ال لبس فيها .ويأخذ
مراجعو احلسابات املسألة إىل العميل
الذي يعرتف باملخالفة ،ثم يقدم حكما هاما
واإلفصاحات ذات الصلة يف البي�انات المالية
لتجنب األخطاء اجلوهرية ،ولكنه ال يعالج
العواقب البيئي�ة الشديدة .وتث�ار املسألة أيضا
مع جلنة مراجعة احلسابات اليت توافق على
إجراءات البي�انات المالية.
ويف حني أن األثر البييئ ال يزال غري كاف ،فإن
البي�انات المالية للشركة أصبحت اآلن خالية
من األخطاء اجلوهرية ،ويصدر رأي غري معدل
يف تقرير مراجع احلسابات املستقل .وال یطلب
من مدقق احلسابات أو اإلدارة امليض يف تن�اول
املسألة.
وقد أدى السلوك واإلجراءات من هذا القبي�ل
إىل وضع الشركات حتت رقابة عامة مزتايدة
ونقد يف السنوات األخرية .أدت فضاحئ الشركات
رفيعة املستوى إىل خسائر كبرية من املساهمني
وأصحاب املصلحة األوسع نطاقا .ونتيجة
لذلك ،اخنفضت ثقة اجلمهور يف األعمال
التجارية اخنفاضا حادا  -ولم يعفى مراجعو
احلسابات.
وعلى الرغم من الزتام املدققني بالواجب
األخاليق املتمثل يف السرية ،فقد تعرضوا
النتقادات يف المايض لعدم اإلبالغ عن خروقات
كبرية للعميل للقوانني واللواحئ.
السرية مقابل اليشء الصحيح الذي جيب القيام
به
وحنن ندخل اآلن حقبة جديدة .ففي  15یولیو /
تموز  ،2017بدأ نفاذ مدونة أخالقیة كشف

للمحاسبین املھنیین ملھنة املحاسبة العاملیة
(املدونة) .ويف املحاکم اليت اعتمدت املدونة،
یخضع املحاسبون املھنيون  -سواء داخل
الشرکات أو يف املمارسة العامة  -ملعیار عاليم
جدید بشأن معاجلة اإلبالغ عن عدم االمتث�ال
املشکوك للقوانین واألنظمة واإلبالغ عنھا.
ويسري هذا املعيار أيضا على مجموعة أكرب 28
شركة لشركات املحاسبة يف العالم فيما يتعلق
بعمليات مراجعة احلسابات عرب الوطني�ة.
وقد مىض أكرث من ست سنوات يف عملية صنع
القرار .وقام املجلس الدويل ملعايري األخالقيات
للمحاسبني (إسبا) ،الذي يصدر هذا القانون،
بالتشاور على نطاق واسع مع مجموعة واسعة
من أصحاب املصلحة على الصعيد العاليم.
ويعالج املعيار الناجت عن ذلك التحدي الذي
يواجهه مراجعو احلسابات وغريهم من
املحاسبني املهنيني :موازنة واجبهم يف السرية
مع واجباتهم يف التصرف من أجل املصلحة
العامة عندما يدركون عدم االمتث�ال املشتب�ه
فيه.

في السابق ،يمكن للمدققين
ببساطة االستقالة عند الكشف عن
قضايا عدم امتثال العميل ،وبالتالي
الحفاظ على السرية ولكن ليس
حماية المصلحة العامة.
وال يمكن لهذا التغيري مع سرية «نوكالر»
بموجب املدونة اآلن أن يلغي املصلحة العامة يف
جميع الظروف.
وتوفر «نوكالر» «حالة طبيعية جديدة» إلبالغ
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املبلغني عن احلسابات ،واألساس الذي سيتم
بموجبه تقييم جميع املسائل املتعلقة بعدم
االمتث�ال يف املستقبل .كما يوفر إطارا تفاعليا
جديدا مع العمالء ملدققي احلسابات ،ودليل
عندما يبلغون عن عدم االمتث�ال أو االمتث�ال
الفعلي للسلطات املعني�ة.
في المصلحة العامة
وتتن�اول «نوكالر» أفعال اإلغفال
أو اإلهمال ،املتعمد أو غري املتعمد،
اليت يرتكبها العميل أو صاحب
العمل أو موظفوه أو مقاولوه،
خالفا للقوانني واألنظمة السائدة.
ومن األمثلة على عدم االمتث�ال
اليت يمكن أن تكون ذات فائدة
عامة يف إطار القانون الوطين
ملكافحة اإلرهاب ،الرشوة وغسل
األموال وعائدات اجلريمة
واالحتي�ال والفساد والصحة
والسالمة العامة .كما تشمل
القضايا أهمية مزتايدة ألصحاب
املصلحة مثل حماية البيئ�ة
والضرائب وحماية البي�انات.
وبالنظر إىل تي�ار عدم االمتث�ال
الرفيع املستوى يف السنوات
األخرية ،جيب على مراجعي
احلسابات أن يستعملوا حكمهم
املهين وأن يطبقوا إطار عمل نوكالر
لتقرير أفضل السبل لالستجابة
للمشاكل غري املكتشفة.

مشكلة :كيف تعرف متى تستجيب؟
أوال ،هناك حاجة إىل استجابة – التحول – االعىم  -ليس خيارا .ويتعني على املدققني
أن يلزتموا بالقوانني املعمول بها بالفعل ،نظرا ألن نوكالر ال تلغي تلك القوانني .ويمكن أن
تشمل القوانني احلالية قوانني سرية العميل أو الزتامات اإلبالغ أو القوانني اليت حتيم من
«اإلقالع» .ويف البداية ،تطلب اللجنة من املدققني حتديد الزتاماتهم بموجب هذه القوانني
واالمتث�ال لها.
ويف حني أن مراجعي احلسابات ليسوا خرباء قانونيني ،فإن منظمة نوكالر توجههم إىل إثارة
املسألة مع العميل من أجل فهم كامل لعدم االمتث�ال،
والتشاور مع املنظمات املهني�ة ذات الصلة أو التماس املشورة القانوني�ة يف املراحل املناسبة
أثن�اء تنقلهم يف مالمح املسألة
االستجابة مقابل اإلبالغ
واعتمادا على طبيعة عدم االمتث�ال ،قد تتوقف استجابة مراجعي احلسابات عند معاجلة
االدارة للمشكلة .ومع ذلك ،إذا كانت هناك اعتب�ارات جوهرية من جانب اجلمهور و  /أو
أصحاب املصلحة ،يمكن أيضا اإلبالغ عن عدم االمتث�ال إىل سلطة عامة .وتتمثل اجلوانب
الرئيسية لنوكالر يف هيكلها الواضح لإلبالغ ،مما يتيح للمراجعني إطارا للتصعيد «كيف
ومىت».
تقوم شركة نوكالر بمعايرة احلكم املهين للمراجع بني احلفاظ على سرية العميل واإلبالغ
عن عدم امتث�اله للسلطة العامة الصحيحة ،مع تطبيق عدسة موضوعية دائما يف تقرير ما
إذا كان سيتم اختاذ مزيد من اإلجراءات.
نقول للعالم؟
على االطالق .ويركز اإلبالغ عن حالة عدم االمتث�ال على إبالغ السلطة املختصة .يوفر
نوكالر مسارا ملدققي احلسابات للتنقل بني مختلف االعتب�ارات املعقدة يف كثري من األحيان.
إذا لم يعالج العميل بشكل مناسب قضية ما ،جيب على املدققني إصدار أحكام دقيقة:
 - 1ھل ھناك أدلة موثوقة لدعم نت�اجئھا؟
 - 2هل من شأن عدم االمتث�ال أن يسبب ضررا كبريا؟ جيب على املدققني التفكري فيما
يتجاوز املساهمني وتقييم التأثري على أصحاب املصلحة األوسع مثل املوظفني والدائنني
واجلمهور.
 - 3ھل ھناك حظر قانوين علی اإلبالغ؟ إذا كان األمر كذلك ،فإنه ال يعين العودة إىل لوحة
الرسم .ويسرتشد املدققون باختاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيتخذون إجراءات أخرى ،بما يف
ذلك االستقالة من العالقة مع العميل إذا لم حيظرها القانون.
 - 4إذا كان اإلبالغ هو اليشء الصحيح الذي ينبغي عمله ،فما هي السلطة املختصة؟ هل
هناك حماية قانوني�ة؟ وهل هناك أي تهديدات للسالمة البدني�ة للمدققني أو سالمة
اآلخرين؟
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تم إنجاز المهمة؟
إن تقديــم التقاريــر إىل الســلطات
ليــس هــو نهايــة عــدم االمتثــ�ال
املشــتب�ه بــه .وبالنســبة للمراجعــن،
فــإن التقــايض ظــل طويــا يشــكل
خطــرا مســتمرا .ويف حالــة كشــف
منطقهــم عــن التحقيــق ،يمكــن أن
يكونــوا مســؤولني ،وإذا قــرروا عــدم
اإلبــاغ ،يمكــن مســاءلتهم إذا كان
ســبب الضــرر العــام .ومــع ذلــك،
وللتخفيــف مــن هــذه املخاطــر،
تشــدد «نــوكالر» علــى أنــه جيــب
علــى املدققــن التصــرف حبســن ني ـ�ة
وتوثيــق أحكامهــم وأفعالهــم.
نــوكالر يســاعد علــى حمايــة املدققني
واملحاســبني املهنيــن مــن انتقــادات
أوســع ،ويعــزز يف نهايــة املطــاف الثقــة
العامــة يف هــذه املهنــة .وبمــا أن شــركة
نــوكالر تنســجم بشــكل ال ينفصــم يف
نســيج املهنــة ،فــإن الوضــوح بشــأن
كيفيــة االســتجابة لعــدم االمتثــ�ال
ســزيد  -ويزيــد مــن تعزيــز كيفيــة
عمــل الشــركات واملدققــن حلمايــة
املصلحــة العامــة.

سيطرة شركات محدودة على سوق المحاسبة في اإلمارات ال تثير القلق
قال معهد املحاسبني القانونيني يف إجنلرتا وويلز،
إن سيطرة عدد قليل من الشركات العاملية على
سوق املحاسبة يف اإلمارات ،ال يمثل ظاهرة تدعو إىل
القلق ،الفتة إىل أن مثل هذا األمر موجود يف قطاعات
اقتصادية.
جاء ذلك يف تصرحيات للمدير اإلقلييم ملنطقة الشرق
األوسط يف الهيئ�ة ،أماندا الين على هامش إطالق
ً
برنامج منح دراسية مجانا لإلماراتيني ،جلذبهم إىل
مهنة املحاسبة ،وختريج عدد من املتخصصني املؤهلني
يف القطاع المايل.
وبمقتىض الربنامج ،سيتم منح خمسة مواطنني ،منحة
لدراسة مؤهل املحاسب القانوين املشارك ،A C A
ً
وسريتفع العدد إىل  15منحة مجانا يف العام التايل.
وقال مشاركون خالل حفل إطالق الربنامج يف ديب،
أمس ،إن مهنة املحاسبة من املجاالت املهمة لزيادة
الثقة يف النظام المايل ،الفتني إىل أن األزمة المالية
العاملية أكدت أهميتها.
اكتساب المعرفة
ً
وتفصيال ،قال سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان،
وزير التعليم العايل والبحث العليم ،إن «الربنامج
ً
يهدف إىل إكساب املواطنني املهارات واملعرفة وفقا
ملعايري عاملية ،بما يتوافق مع رؤية صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،وصاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب» ،وأضاف
أن «مستقبل اإلمارات يعتمد على بن�اء قدرات أبن�اء
الدولة ،ومنحهم الفرصة للدراسة ،ليكونوا مؤهلني
ً
للعمل ،وقيادة األعمال ،خصوصا يف املجال االقتصادي
ً
الذي يمثل أهمية كربى لإلمارات» ،موضحا أن مهنة
املحاسبة من املجاالت املهمة لزيادة الثقة يف النظام
المايل ،وجناح القطاعات االقتصادية كافة.
من جانب�ه ،قال رئيس هيئ�ة املحاسبني القانونيني يف
إجنلرتا وويلز ،غريالد راسل ،إن «إطالق الربنامج جاء يف
أعقاب اتفاق وقع يف وقت سابق ،بني الهيئ�ة وأربع من
كربيات الشركات العاملية يف قطاع املحاسبة ،بهدف
التعاون على استقطاب مزيد من اإلماراتيني إىل مهنة
املحاسبة» .وأوضح أن «هيئ�ة املحاسبني القانونيني
يف إجنلرتا وويلز ،تعد واحدة من أبرز املؤسسات املنظمة
والراعية ملهنة املحاسبة يف العالم ،إذ تقدم الدعم
اإلداري والعملي ألكرث من  136ألف عضو لديها،
موزعني يف ما يزيد على  160دولة حول العالم» .بدورها،
قالت املديرة اإلقليمية ملنطقة الشرق األوسط يف هيئ�ة
املحاسبني القانونيني يف إجنلرتا وويلز ،أماندا الين ،إن

«اإلمارات حتتاج إىل مزيد من املتخصصني املؤهلني يف
القطاع المايل ،السيما اإلماراتيني منهم ،ممن يتمتعون
بأفضل املهارات االحرتافية وأرفع املؤهالت» ،وأضافت
أن «الربنامج يهدف إىل جذب مزيد من اإلماراتيني
إىل مهنة املحاسبة ،لإلسهام يف جهود اإلمارات إلعداد
قاعدة كبرية من قادة األعمال املؤهلني ملواكبة التطور
السريع للسوق».
وأشارت إىل أن «برنامج املنح الدراسية مفتوح أمام
الطالب اإلماراتيني املتفوقني والعازمني على اتب�اع
مسار مهين ناجح يف مجال المالية أو املحاسبة أو
األعمال ،إذ سين�ال املرشحون الناجحون ،مقاعد
لدراسة مؤهل املحاسب القانوين املشارك ACA
إضافة إىل عقد تدريب مدفوع األجر ملدة ثالث سنوات
يف إحدى الشركات املحاسبي�ة األربع الكربى املشاركة يف
الربنامج ،وهي (ديلويت) ،و(إرنست آند يونغ) ،و(كي
يب إم يج) ،و(برايس ووترهاوس كوبرز)».
تراجع الثقة
ً
وردا على سؤال لـ«اإلمارات اليوم» ،حول تراجع
الثقة يف مهنة املحاسبة بعد اكتشاف حاالت تالعب
مكاتب تدقيق يف الواليات املتحدة ،وعدم تقديرها
حجم املشكالت المالية الواضحة يف الشركات والبنوك
العاملية ،واليت أدت اىل إفالسها بعد ظهور األزمة
المالية العاملية ،قال الين ،إن «األزمة أكدت أهمية
مهنة املحاسبة ،وضرورة اللجوء إىل الشركات العاملية
اليت لديها قدرة وكوادر مؤهلة ،إضافة إىل اهتمام
املستثمرين األفراد وأصحاب األعمال برفع مستوى
وعيهم المايل ،لضمان تفادي اخلسائر المالية اليت
تعرضوا لها يف ظل األزمة ،لعدم إلمامهم الصحيح
باألسس المالية ،وأوضحت أن «سيطرة عدد قليل من
الشركات العاملية على سوق املحاسبة يف اإلمارات ،ال
يمثل ظاهرة تدعو إىل القلق ،أو يعين مواجهة الشركات
األخرى صعوبة يف العمل أو زيادة حصتها السوقية»،
عازية ذلك اىل أن «مثل هذا األمر موجود يف دول
مختلفة ويف القطاعات االقتصادية كافة ،ويأيت نتيجة
الثقة بقدرات ومهارات العاملني يف تلك الشركات،
إضافة إىل املصداقية اليت اكتسبتها بعد سنوات طويلة
من العمل.
ويف السياق ذاته ،لفت الرئيس التنفيذي ملركز ديب
التجاري العاليم ،هالل سعيد املري ،إىل أهمية أن
يعمل الشباب اإلمارايت على تطوير مهاراته ،ودور ذلك
يف تمكني الدولة من حتقيق طموحاتها يف التوطني،
وتوظيف عدد أكرب من اإلماراتيني املؤهلني يف املناصب
العليا يف القطاع اخلاص.
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مجلس معايير المحاسبة الدولية يصدر تعديالت محدودة النطاق على المعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9ومعيار المحاسبة الدولي رقم 28
أصدر مجلس معايري املحاسبة الدولية (املجلس) تعديالت على األدوات المالية يف املعيار الدويل إلعداد التقارير
المالية رقم  9واالستثمارات يف الشركات الزميلة واملشاريع املشرتكة يف معيار املحاسبة الدويل رقم  28للمساعدة يف
تطبيق هذين املعيارين.
وتسمح تعديالت معيار األدوات المالية ،وهو املعيار الدويل إلعداد التقارير المالية رقم  ،9للشركات بتقييم
ً
األصول المالية املحددة للدفع مقدما مع ما يسىم بالتعويض السليب بتكلفة االستهالك أو بالقيمة العادلة من
ً
خالل الدخل الشامل اآلخر إذا تم استيفاء شرط محدد – بدال من القيمة العادلة من خالل الرحب أو اخلسارة.
وتوضح التعديالت على استثمارات معيار املحاسبة الدويل رقم  28يف الشركات الزميلة واملشاريع املشرتكة أن
الشركات حتتسب فوائد طويلة األجل يف شركة زميلة أو مشروع مشرتك-ال يتم تطبيق طريقة حقوق امللكية عليها
 باستخدام املعيار الدويل إلعداد التقارير المالية رقم .9ً
وقام املجلس أيضا بنشر مثال يوضح كيفية تطبيق الشركات ملتطلبات املعيار الدويل إلعداد التقارير المالية رقم 9
ومعيار املحاسبة الدويل رقم  28على الفوائد طويلة األجل يف شركة زميلة أو مشروع مشرتك.
وسيتم حتديث تصنيف  IFRSليعكس متطلبات العرض واإلفصاح اجلديدة اليت تم إدخالها من قبل التعديالت
ً
على املعيار الدويل إلعداد التقارير المالية رقم  .9وبالتايل ،قام املجلس أيضا بنشر حتديث تصنيف  IFRSاملقرتح -
ً
مقدما مع التعويض السليب إلجراء مشاورات عامة بشأنه .املوعد النهايئ لتقديم التعليقات يف  11كانون
مزايا الدفع
أول/ديسمرب .2017
ً
مقدما بالتعويض السليب (تعديالت على املعيار الدويل إلعداد التقارير المالية رقم )9
• مزايا الدفع
• الفوائد طويلة األجل يف الشركات الزميلة واملشاريع املشرتكة (تعديالت على معيار املحاسبة الدويل رقم )28
• مثال توضييح -فوائد طويلة األجل يف الشركات الزميلة واملشاريع املشرتكة
ً
مقدما بالتعويض السليب.
• حتديث تصنيف  IFRSاملقرتح-مزايا الدفع
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متابعة ..

المحاسب القانوني
أحمد ألجبوري
acc.firm@aljuboori.net

البنــك المركــزي الكويتي يشــن حملة غير مســبوقة على مخالفات القروض االســتهالكية والمقســطة

ً
بدأ بنك الكويت املركزي بشن حملة غري مسبوقة على مخالفات القروض االستهالكية واملقسطة ،حيث أصدر تعميما للبنوك كافة وشركات
التمويل ،طالب فيه الوحدات اخلاضعة لرقابت�ه بتكليف مكتب تدقيق حسابات مستقل (غري مدقق حسابات البنك أو الشركة) باجراء فحص
ملحفظيت القروض والتمويل االستهالكي واملقسط .وتأيت هذه احلملة للتأكد من مدى الزتام البنوك والشركات بتعليمات «املركزي» يف هذا
الشأن .ويف ما يلي نص التعميم ،الذي جاء موقعا من قبل محافظ بنك الكويت املركزي د .محمد الهاشل:
يف اطار حرص بنك الكويت املركزي على التحقق من الزتام البنوك املحلية وشركات االستثمار بقواعد وأسس منح القروض االستهالكية
واملقسطة (اإلسكاني�ة) وفقا لما تقيض به التعليمات الصادرة عن بنك الكويت املركزي وتعديالتها يف هذا اخلصوص ،فإنه يتعني على
مصرفكم /شركتكم تكليف احد مكاتب تدقيق احلسابات املوضحة يف اجلدول املرفق ،على أن ال يكون من مدققي حسابات مصرفكم/
شركتكم ،واخطار بنك الكويت املركزي بذلك يف موعد غايت�ه  ،2012/7/31وذلك الجراء فحص لكل من محفظيت القروض /التمويل
االستهالكي واملقسط القائمتني لدى مصرفكم /شركتكم ،وفقا للشروط املرجعية املرفقة ،حبيث يكون التاريخ املتخذ اساسا للفحص هو
 .2012/8/31ويقدم تقرير الفحص النهايئ لبنك الكويت املركزي يف موعد اقصاه .2013/1/31
ويف حالة عدم وجود محفظة للقروض االستهالكية واملقسطة لدى جهتكم ،فإن األمر يتطلب موافاة بنك الكويت املركزي بشهادة من مدققي
حسابات البنك /الشركة بما يفيد بذلك.
الشروط املرجعية
ويف ما يلي الشروط املرجعية ملهمة فحص محفظة القروض  /التمويل االستهالكي واملقسط:
 الهدف من المهمةتهدف املهمة إىل التحقق من الزتام البنوك وشركات االستثمار املحلية بتعليمات بنك الكويت املركزي الصادرة بشأن أسس وقواعد منح
القروض  /التمويل االستهالكي واملقسط ،من خالل إسناد املهمة إىل أحد مكاتب التدقيق الرئيسية.
 مكاتب التدقيق المؤهلةمكاتب التدقيق املؤهلة إلجناز املهمة املشار إليها ،هي تلك املكاتب الرئيسية املحددة بالقائمة املختصرة املرفقة .حبيث ختتار البنوك وشركات
االستثمار أحد هذه املكاتب ألداء املهمة ،على أال يكون من مدققي حساب البنك  /شركة االستثمار.
 نطاق العمل - 1فحص محفظة القروض  /التمويل االستهالكي واملقسط القائمة يف  2012/8/31لدى البنك  /شركة االستثمار ،ويراعى لدى حتديد
عين�ة الفحص ان تشمل نسبة ال تقل عن  50%من جميع حاالت القروض  /التمويل االستهالكي واملقسط (اإلسكاني�ة) اجلديدة املقدمة
ً
خالل كل شهر اعتب�ارا من  2008/1/1حىت .2012/8/31
 - 2حتديد مدى االلزتام بتعليمات بنك الكويت املركزي بشأن أسس وقواعد منح القروض  /التمويل االستهالكي واملقسط وتعديالتها،
وكذلك مدى االلزتام بالتعميم الصادر يف  2010/4/1يف هذا اخلصوص.
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 - 3حتديد حاالت القروض  /التمويل االستهالكي واملقسط اليت
تم الكشف عن وجود مخالفات بشأنها لتعليمات البنك املركزي يف
هذا اخلصوص ،وتاريخ وقوع املخالفة ،ويشمل ذلك التحقق من
سالمة طريقة احتساب الفوائد عليها ،وتقديم بي�انات تفصيلية
(جداول) لتلك احلاالت مع إيضاح أسباب املخالفة واألثر المايل
املرتتب على تصويبها .مع مراعاة الفصل بني املخالفات اليت
تم كشفها للحاالت املقدمة خالل الفرتة من  2008/1/1حىت
 2010/7/31واحلاالت املقدمة خالل الفرتة من  2010/8/1حىت
.2012/8/31
 - 4أن يشتمل نطاق العمل فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية
املتبعة يف البنك أو شركة االستثمار فيما يتعلق بمنح ومتابعة
القروض  /التمويل االستهالكي واملقسط مدى كفاية تلك
األنظمة ،ووجود اآل ليات الفعالة لالكتشاف الفوري ألي جتاوزات
يف حين�ه.
 - 5ضرورة شمول الفحص لعين�ة مناسبة من خالل السداد
املبكر اليت أجراها العمالء على القروض  /التمويل االستهالكي
واملقسط خالل الفرتة من  2008/1/1وحىت  2012/8/31مع
حتديد مدى الزتام البنك أو الشركة بالتعليمات الصادرة عن البنك
املركزي بعدم احتساب أي عموالت أو مصاريف يف هذه احلاالت.
 مشاركة ممثلين عن البنك المركزييشارك مع فريق العمل املكلف من مكتب التدقيق باجناز املهمة يف
كل بنك او شركة استثمار ،موظف او اكرث من موظفي قطاع الرقابة
يف بنك الكويت املركزي  -من دون اجر  -ويكون له حق مناقشة
فريق مكتب التدقيق يف برنامج العمل ،واخلطة اليت سيتم اتب�اعها
وتقديم املساعدة يف اجناز املهمة واملشاركة يف فحص حاالت
العين�ة ،وتقييم انظمة واجراءات العمل املتبعة يف منح ومتابعة
قروض التمويل االستهالكي واملقسط ،وليس له حق التوقيع على
تقرير املهمة.
 المخرجات األساسية للمهمةيتعني ان يشتمل تقرير الفحص  -كحد ادىن  -على اآليت:
 - 1االجراءات التنفيذية اليت اتبعها مراقب احلسابات يف اجناز
عملية الفحص.
 - 2حتديد املستن�دات والسجالت اليت تن�اولها الفحص يف ضوء
االهداف املحددة للمهمة.
 - 3العين�ات اليت شملها الفحص ونسبتها اىل اجمايل املحفظة
القائمة يف التاريخ املتخذ اساسا للفحص (.)2012/8/31
 - 4اجراءات التحقق والتوثيق والتأكد اليت استخدمها مراقب
احلسابات.
 - 5خالصة النت�اجئ اليت تم التوصل اليها من الفحص يف ضوء
االهداف املحددة للمهمة.
 - 6الظواهر السلبي�ة اليت تتكشف واالجراءات املقرتحة ملعاجلتها.
 - 7تقديم بي�انات تفصيلية (جداول) للحاالت املخالفة اليت تم
اكتشافها مع ايضاح نوع كل مخالفة واسبابها ،وتاريخ وقوعها،
واالثر المايل املرتتب على تصويبها ،مع تقسيمها اىل مخالفات
تم كشفها للتمويل املمنوح خالل الفرتة من  2008/1/1حىت
 ،2010/7/31والتمويل املمنوح خالل الفرتة من  2010/8/1حىت

.2012/8/31
يقوم مكتب التدقيق الذي يتوىل املهمة بتوجيه نسخة من التقرير
النهايئ مباشرة اىل بنك الكويت املركزي ،بعد مناقشته مع البنك او
شركة االستثمار املعني�ة.
 التعاقد على إنجاز المهمةيكون التعاقد على اجناز املهمة مباشرة بني البنك او شركة
االستثمار ومكتب التدقيق الذي يقع عليه االختي�ار من احد
مكاتب تدقيق احلسابات املوضحة يف اجلدول املرفق ،على اال
يكون من مدققي حسابات البنك -الشركة ،واخطار بنك الكويت
املركزي بذلك يف موعد غايت�ه  ،2012/7/31وان تكون الشروط
املرجعية املحددة للمهمة على النحو السالف الذكر ،ودون ادخال
ً
اي تعديل عليها  -احد عناصر التعاقد ،حبيث تعترب جزءا ال يتجزأ
من العقد.
 المدى الزمني إلنجاز المهمةيتعني تقديم تقرير الفحص النهايئ للبنك املركزي يف موعد اقصاه
.2013/1/31
أهم التعليمات
حدد «املركزي» يف التعميم أهم التعليمات اليت جيدر التحقق من
االلزتام بها عرب مكتب تدقيق احلسابات:
 - 1عدم جتاوز قيمة القروض االستهالكية أو املقسطة املقدمة
للعميل احلد األقىص املقرر.
 - 2عدم جتاوز األقساط الشهرية للقروض االستهالكية
واملقسطة ،املقدمة للعميل للحدود القصوى املقررة وفقا
للتعليمات السارية وقت املنح.
 - 3عدم جتاوز احلد األقىص لفرتة القرض االستهالكي عن 5
سنوات ،و 15سنة للقرض املقسط.
 - 4عدم وجود دفعة البالون.
 - 5مدى االلزتام بما تضمنت�ه التعليمات املشار إليها بشأن حاالت
اجلدولة لهذه النوعية من القروض (من حيث اقتصار اجلدولة
فقط على حاالت التعرث الواضحة اليت قد ال جتدي معها اإلجراءات
القضائي�ة ،وأال يرتتب على عملية اجلدولة تقديم اي قروض
جديدة للعميل ،وأال تزيد فرتة السداد وفقا للجدولة عن سنة
للقرض االستهالكي و 3سنوات للقرض املقسط ،وذلك خبالف
ً
فرتة االسرتداد املحددة أساسا للقرض).
 - 6استيفاء الفائدة (لدى البنوك وشركات االستثمار التقليدية)
على الرصيد املتن�اقص للقرض وبسقف ال يزيد على  %3فوق
سعر اخلصم بالنسبة للحاالت املمنوحة بعد 2008/3/24
(ويفحص الربنامج املطبق لدى البنك الشركات للتأكد من صحة
احتساب الفوائد).
 - 7وجود ما يؤكد االستعالم عن الزتامات املقرتض لدى شركة
.Ci- Net
 - 8االلزتام بكل الشروط املقررة ملنح القروض /التمويل
ّ
االستهالكي واملقسط والتحقق من استخدامها يف الغرض املقدم
من أجله ،وأال يتم استخدامها لسداد قرض تمويل قائم على
العميل عند املنح للبنوك األخرى ،وفقا لما يقيض به التعميم
الصادر للبنوك وشركات االستثمار بت�اريخ .2010/4/1
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ابوغزاله :اختيار «المجمع الدولي للمحاسبين» لعضوية لجنة تطوير مهنة تدقيق الحسابات في «اآليفاك» يعكس
طموحنا في تعزيز التواجد العربي
أعلــن مجلــس إدارة االتحــاد الدولــي للمحاســبين عــن اختيــار المجمــع الدولــي
العربــي للمحاســبين القانونييــن ممثــا برئيــس مجلــس إدارتــه ســعادة الدكتــور
طــال أبوغزالــه ليكــون عضــو ًا فــي لجنــة التطويــر المؤسســي لهيئــات
المحاســبة القانونيــة فــي العالــم للســنوات مــن  2018حتــى  2020وهــي
إحــدى اللجــان الدائمــة فــي االتحــاد.
وتتشــكل اللجنــة مــن 12عضــوا يمثــل كل عضــو إقليمــا مــن مختلــف أقاليــم
العالــم ،وعضــوا واحــدا يمثــل جميــع أقاليــم العالــم ،حيــث انتهــت هــذا العــام
مــدة الــدورة ألربعــة أعضــاء وتــم اختيــار المجمــع الدولــي العربــي للمحاســبين القانونييــن عــن المقعــد المفتــوح لجميــع األقاليــم العالميــة،
حيــث تهــدف اللجنــة إلــى تطويــر المؤسســات المهنيــة المنظمــة لمهنــة تدقيــق الحســابات فــي العالــم.
وشغل أبوغزاله أول منصب عربي على مجلس إدارة االتحاد عام .1990
وقــال الدكتــور أبوغزالــه« :إن اختيــار المجمــع فــي اللجنــة يعكــس طموحنــا حيــث سنســعى مــن خاللهــا إلــى تعزيــز التواجــد العربــي فــي لجان
االتحــاد الدولــي المهنيــة ومســاعدة المنطقــة العربيــة فــي االســتفادة مــن التجــارب العالميــة ومواكبــة التوجهــات المهنيــة ،مــع التأكيــد
علــى مســاهمة الــدول العربيــة فــي المشــاركة الفعالــة فــي التطــور العالمــي فــي المهنــة».
وســيمثل المجمــع فــي اللجنــة المديــر التنفيــذي فــي فلســطين األســتاذ جمال ملحــم ،عضــو مجلــس إدارة المجمع الدولــي العربي للمحاســبين
القانونييــن ،والمديــر التنفيــذي لمجموعــة طــال أبوغزاله في فلســطين.
ويقــوم المجمــع الدولــي العربــي للمحاســبين القانونييــن بقــرار مــن رئيــس مجلــس االدارة بتقديــم المســاعدة والدعــم الفنــي لكافــة
الجمعيــات المهنيــة فــي الوطــن العربــي التــي تســعى لتطويــر قدراتهــا مــن أجــل االلتــزام بمتطلبــات االتحــاد الدولــي للمحاســبين.
يشــار إلــى أن المجمــع تأســس كهيئــة مهنيــة محاســبية غيــر ربحيــة فــي عــام  1984فــي مدينــة لندن-المملكــة المتحــدة .وتــم تســجيله
رســمي ًا فــي عمــان بتاريــخ  24شــباط  ،1994بهــدف االرتقــاء بعلــم المحاســبة والتدقيــق والمواضيــع األخــرى ذات العالقــة علــى نطــاق الــدول
األعضــاء فــي جامعــة الــدول العربيــة ،باإلضافــة إلــى المحافظــة علــى االســتقاللية المهنيــة للمحاســبين وضمــان الحمايــة لهــم وتطبيــق
معاييــر اإلشــراف المهنــي عليهــم.
واالتحــاد الدولــي للمحاســبين  IFACمؤسســة عالميــة مقرهــا نيويــورك تعنــى بمهنــة المحاســبة وتهــدف لخدمــة المصالــح العامــة مــن خــال
تطويــر المهنــة والمســاهمة فــي تطويــر االقتصاديــات العالميــة وتشــمل فــي عضويتهــا  175جمعيــة مهنيــة يمثلــون مــا يزيــد عــن 130
دولــة تمثــل مــا يزيــد عــن  3مليــون محاســب قانونــي فــي العالــم.
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اإلستطالع العالمي لإلتحاد الدولي للمحاسبين يعكس التحديات المتنامية
في وجه مواهب وتكنولوجيا المحاسبة

ً
يواجه املحاسبون العاملون يف املؤسسات الصغرية ومتوسطة احلجم حول العالم حتديات توظيف مزتايدة ،وفقا لما أظهرته نت�اجئ أحدث إستطالع عاليم
لإلحتاد الدويل للمحاسبني حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة .ففي حني بقي جذب املؤسسات الصغرية واملتوسطة لعمالء جدد ،ومواكبة األنظمة أو
املعايري اجلديدة وضغوطات ختفيض الرسوم هي التحديات الرئيسية اليت تواجه هذه املؤسسات ،فإنها إضافة إىل جذب موظفني جدد أو حاليني شكلوا
معا أهم اربع حتديات للمرة األوىل منذ إجراء اإلستطالع يف عام .2011
إضافة إىل ذلك ،زاد التأثري املتوقع للتطورات التكنولوجية خالل السنوات اخلمس القادمة بشكل كبري يف عام  2016مقارنة بعام .2015وتمكنت هذه
التطورات من مواكبة املعدات والربمجيات اجلديدة ،وتعترب أهم التحديات التكنولوجية هي يف اإلنتقال للسحابة اإللكرتوني�ة.
وبالرغم من هذه التحديات ،إرتفعت توقعات األداء املستقبلي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة بشكل طفيف يف ثالث أو أربع جوانب خدمية بإستثن�اء
الضرائب .ومن املتوقع أن يكون النمو مدفوعا باخلدمات االستشارية إىل جانب املحاسبة والتصنيف واخلدمات غري ذات العالقة و بمعيتها اخلدمات
ذات العالقة ،بنسبة  %45و %44على التوايل ،متوقعني زيادة يف إيرادات الرسوم يف هذه اجلوانب يف عام .2017
وقال الرئيس التنفيذي لإلحتاد الدويل للمحاسبني «السيد فايز شدهوري« :تمثل وترية التغري التكنولويج املتسارعة حتديا وفرصا يف آن واحد بالنسبة
للمؤسسات الصغرية واملتوسطة .وكمستشارين أعمال موثوق بهم بالنسبة للمنشآت الصغرية واملتوسطة ،وهو قطاع حساس الستقرار ونمو االقتصاد
العاليم ،حتتاج املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل دراسة كيفية االستفادة بالوجه األمثل من التطورات التكنولوجية لتقيل التكاليف وتقديم خدمات
ذات قيمة مضافة لتلبي�ة املطالب والتوقعات املتغرية للعمالء .إضافة إىل ذلك  ،فمن املرجح أن تقوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تواكب التطورات
التكنولوجية بأداء افضل من حيث جذب العمالء واالحتفاظ بهم وزيادتهم”.
وتشمل النتائج الرئيسية اإلضافية لإلستطالع ما يلي:
تعرتف املؤسسات الصغرية واملتوسطة بقيمة تقديم استشارات األعمال واخلدمات االستشارية ،قدم غالبي�ة املستجوبني نوعا من اخلدمات
االستشارية ،حيث شكلت استشارات الشركات  %48واملحاسبة اإلدارية  %46واملوارد البشرية /أنظمة التوظيف  %30املجاالت األكرث شيوعا.
بشكل يتماىش مع عام  ،2015كانت أهم التحديات اليت واجهت عمالء املنشآت الصغرية واملتوسطة هي الشكوك االقتصادية وتزايد التكاليف (بنسبة
 %61و %59على التوايل ،مما جعلها حتديا كبريا أو كبريا جدا) حتسن أداء املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف عام  2016بشكل طفيف عن عام  ،2015يف عام
 ،2016أفاد حوايل  %30أو اكرث من املؤسسات الصغرية واملتوسطة عن زيادات بسيطة أو جوهرية يف إيرادات الرسوم يف مختلف اجلوانب اخلدمية ،مقارنة
بنسبة  %27أو اكرث يف عام  ،2015يف بعض املناطق والدول فأن املؤسسات الصغرية واملتوسطة األكرب حجما لم تكن ممثلة بشكل جيد يف نت�اجئ اإلستطالع؛
لذلك ينبغي تويخ احلذر عند محاولة تعميم النت�اجئ على دول أو مناطق معين�ة ،أو مؤسسات صغرية ومتوسطة من جميع األحجام.
اإلستطالع
شارك يف اإلستطالع العاليم لإلحتاد الدويل للمحاسبني حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة  5.060مشاركا يمثلون  164دولة .وتم إجراء اإلستطالع يف
الفرتة ما بني أكتوبر ونوفمرب  2016بثلاث وعشرين لغة .تم عمل تصميم وآلية رفع تقارير اإلستطالع بالتعاون مع سارة ويرب ودونا ال .سرتيت ،الباحثتني
الرئيسيتني يف جامعة دايتون يف الواليات املتحدة األمريكية. .
وتمت ترجمة وتوزيع اإلستطالع فقط عن طريق الدعم املقدم من الشركاء واملنظمات األعضاء يف اإلحتاد الدويل للمحاسبني .ومن املتوقع البدء يف
اإلستطالع العاليم التايل لإلحتاد الدويل للمحاسبني حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف عام .2018
ومن خالل تصميم اإلستطالع ليتم تعبئت�ه من قبل مهنيي املؤسسات الصغرية واملتوسطة الرئيسيني ،والذين تشكل املنشآت الصغرية واملتوسطة غالبي�ة
عمالئهم ،فإن اإلستطالع يقدم ملحة عن القضايا الرئيسية ويتتبع التوجهات والتطورات الهامة اليت تواجه هذا القطاع احلساس.
وتساعد نت�اجئ اإلستطالع اإلحتاد الدويل للمحاسبني وأعضائه يف امتالك فهم للتحديات والفرصة املحددة اليت تواجهها املؤسسات الصغرية واملتوسطة
واملنشآت الصغرية واملتوسطة عامليا ،وبالتايل ،خدمتهم بشكل افضل .ولهذه الغاية ،قام اإلحتاد الدويل للمحاسبني بتطوير وتسهيل مشاركة األدوات
واملصادر للمساعدة يف بن�اء قدرات املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،بما يف ذلك اإلصدارات لدعم إدارة املؤسسات وتطبيق املعايري الدولية .ويمكن الوصول
إىل ما سبق إضافة إىل اكرث من  400مقال و 10.000رابط للموارد عن طريق بوابة املعرفة العاملية التابعة لإلحتاد الدويل للمحاسبني.
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االخبار

ستة أشياء قد التعرفها عن
محاسبي اإلدارة
 - 5حزيران 2017 -

يعتــر دور محاســي اإلدارة – أو املحاســبني
الذيــن يعملــون بشــكل رئيــي يف النشــاط
ً
التجــاري ،والصناعــة واحلكومــة –أساســيا
فيمــا يتعلــق باحليويــة الماليــة للمؤسســات،
فهــم يقومــون باختــاذ قــرارات حاســمة لتحقيــق
القيمــة ،وحمايــة أصــول الشــركة ،والتخطيــط
لالســتدامة التجاريــة ،ويعملــون ،مــن مديــري
الماليــة إىل املراقبــن ،ومــن محللــي املزيانيــ�ات
إىل مديــري املحاســبة ،علــى املســاعدة يف تعزيــز
اســراتيجية املؤسســة وقيمتهــا أمــام منافســة
ضاريــة ،وظــروف اقتصاديــة عامليــة غــر
موثوقــة ،وتكنولوجيــات مربكــة.
ً
وفقــا إلحصائيــ�ات مكتــب العمــل األمريكــي،
هنــاك حــوايل  1.3مليــون محاســب يف الواليــات
املتحــدة .ووفــق تقديــرات معهــد محاســي
اإلدارة فــإن منــه حــوايل  975.000محاســب
إدارة ،وأكــر منهــم بكثــر علــى مســتوى العالــم.
وعلــى الرغــم مــن انتشــار هــذه املهنــة ،إال أنهــا
ً
غالبــا مــا يســاء فهمهــا واخللــط بينهــا وبــن
ُش َ
ــعب املحاســبة األخــرى.
يعتقــد الكثــرون أن وظيفــة املحاســبني
هــي حســاب الضرائــب واملراجعــة والعمــل
يف شــركات املحاســبة العامــة مثــل «األربــع
الكــرى» .لكــن احلقيقــة هــي أن غالبيــ�ة
املحاســبني – حــوايل  75بالمائــة – إمــا يعملــون
يف شــركات األعمــال التجاريــة كمحاســي إدارة
أو يف املجــال األكاديــي.
لــذا ،يف يــوم املحاســبة اإلداريــة العالــي ،فإنن ـ�ا
نريــد أن نضــع بعــض األمــور يف نصابهــا -:
 .1هــل تعلــم أن محاســي اإلدارة يقومــون بمــا
هــو أكــر؟
إن محاســي اإلدارة ال جييــدون فقــط التعامــل
ً
مــع المــال ،بــل يعظمــون قيمتــه! وفقــا
الســتقصاء األجــور العالــي ملعهــد محاســي
اإلداريــة ،فــإن متوســط العائــد الســنوي
اإلجمــايل الــذي حيصــل عليــه محاســب إدارة
ً
يبلــغ  97.475دوالرا .يف األمريكتــن ،يزيــد
ً
املتوســط عــن ذلــك ،فيبلــغ  136.287دوالرا.
 .2هــل تعلــم أن للمحاســبة اإلداريــة تاريــخ

طويــل؟
ترجــع جــذور املحاســبة اإلداريــة إىل الثــورة
الصناعيــة يف بدايــات القــرن التاســع عشــر.
خــال هــذا الوقــت ،خضعــت شــركات كثــرة
لســيطرة مجموعــة صغــرة مــن املــاك الذيــن
ً
كانــوا يقومــون باالقــراض وفقــا للعالقــات
ً
الشــخصية أو اســتن�ادا إىل مــا لديهــم مــن
أصــول .ولعــدم وجــود مســاهمني خارجيــن،
لــم تكــن هنــاك حاجــة للتقاريــر الماليــة .ومــع
ذلــك كان مــاك شــركات تصنيــع املنســوجات
وشــركات الصلــب الكــرى حباجــة بالفعــل
ألنظمــة معقــدة مــن أجــل مراقبــة أصولهــم
ورأس مالهــم ودعــم اختــاذ القــرار – ومــن هنــا
ُو ِلــدت مهنــة املحاســبة اإلدرايــة.
 .3هل تعلم أن محاسيب اإلدارة سعداء؟
لقــد أوضــح اســتقصاء األجــور ملعهــد محاســي
اإلدارة أن محاســي اإلدارة حيبــون أعمالهــم.
ومــن بــن العوامــل الــي حظيــت بأكــر تفضيــل
لــدى املشــاركني ،جــاء علــى رأس القائمــة
العالقــات مــع الزمــاء ،تــوازن فــرة العمــل،
واألمــان الوظيفــي .كذلــك يتحــدث محاســبو
ً
اإلدارة كثــرا عــن اســتمتاعهم بالقــدرة علــى
اســتخدام مهاراتهــم يف حــل املشــاكل وإحــداث
أثــر ملمــوس علــى االســراتيجية التجاريــة.
 .4هــل تعلــم أن املهنــة آخــذة يف االنتشــار كالنــار
يف الهشــيم؟
يف الواليــات املتحــدة يصــل إىل ســن التقاعــد كل
ً
يــوم  10.000شــخصا ،وسيســتمر هــذا املعــدل
علــى مــدى الثــاث عشــرة ســنة القادمــة .ومــع
خــروج مواليــد مــا بعــد احلــرب العامليــة الثاني ـ�ة
مــن القــوة العاملــة ،ســتكون هنــاك حاجــة
هائلــة للمواهــب املؤهلــة لشــغل أماكنهــم.
وال تــأيت فــرص العمــل مــن خــروج مواليــد
مــا بعــد احلــرب الثانيــ�ة مــن القــوة العاملــة
فقــط .مــن املتوقــع أن يكــون معــدل الطلــب
ً
علــى محاســي اإلدارة متماشــيا مــع النمــو
االقتصــادي – فمــع التوســع االقتصــادي ،تــزداد
ً
احلاجــة للمحاســبني أيضــا .يف احلقيقــة ،تشــر
تقديــرات إحصائيـ�ات مكتــب العمــل األمريكــي
إىل أن توظيــف املحاســبني واملراقبــن يف
الواليــات املتحــدة مــن املتوقــع أن يزيــد بنســبة
 11بالمائــة ،أو حــوايل  143.000وظيفــة جديــدة،
يف احلقبــة .2022-2014
 .5هــل تعلــم أنهــم حباجــة للمســاعدة
( ا ملتمر ســة ) ؟
إن خــروج مواليــد مــا بعــد احلــرب الثاني ـ�ة مــن
ً
القــوة العاملــة يتيــح فرصــا يف صــورة وظائــف
ً
يوجــد حتديــات أيضــا .خبــروج
شــاغرة ،لكنــه ِ
مواليــد مــا بعــد احلــرب الثانيــ�ة مــن القــوة
العاملــة ،فإنهــم يأخــذون معهــم ســنوات مــن
املعرفــة املؤسســية الــي جتــد الشــركات صعوبــة
يف تعويضهــا .ولقــد أظهــر اســتقصاء حديــث
بواســطة معهــد محاســي اإلدارة واملركــز
األمريكــي لإلنت�اجيــة واجلــودة أن موظفــي
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التنفيــذ املحاســي والمــايل – وبالــذات علــى
مســتوى املديريــن – يفيــدون بوجــود حتديــات
جمــة يف تعيــن املوظفــن األكفــاء .نتيجــة
لذلــك ،فــإن زمالءهــم يف مجــايل املحاســبة
والماليــة اإلداريــن مــن املبت�دئــن يعانــون مــن
قــدر كبــر مــن عــدم الكفــاءة يف كثــر مــن نــوايح
ا لتخصــص.
 .6هل تعلم أن من بينهم جنوم الروك؟
لقــد درس كل مــن روبــرت بالنــت املغــي
الرئيــي يف فرقــة لــد زبلــن ،ومايــك جاجــر
أحــد مؤســي فرقــة الرولينــج ســتونز ،وجانيــت
جاكســون ،املحاســبة يف الكليــة .وبينمــا لــم
ً
يصلــوا جميعــا إىل مرحلــة التخــرج ،يمكننــ�ا أن
نســتنتج بوضــوح أن مــن درســوا املحاســبة هــم
صفــوة الصفــوة.
لــذا يف يــوم املحاســبة اإلداريــة العالــي،
فلتخصــص بعــض الوقــت يف حياتــك إلظهــار
تقديــرك للمحاســب اإلداري ،إلرســال رســالة
شــكر أو اقتســام نصيبــك مــن احللــوى.

استطالع :مواطنو دول
العشرين يفضلون التعاون
بين الحكومات على
المنافسة الضريبية
 - 5حزيران 2017 -

تعتقــد الغالبيــ�ة العظــى مــن مواطــي
دول العشــرين أن التعــاون بــن احلكومــات
بشــأن السياســات الضريبيــ�ة أكــر أهميــة
مــن املنافســة لزيــادة اإليــرادات الضريبيــ�ة
ا لوطنيــ�ة.
ووفقــا الســتطالع أجــراه مجمــع املحاســبني
القانونيــن املعتمديــن ،فــإن تفضيــل التعــاون
علــى املنافســة يعتــر قويــا يف األرجنتــن
وأســراليا والربازيــل وفرنســا وألماني ـ�ا وإيطاليــا
واملكســيك .وبشــكل عــام ،فــإن  %73يفضلــون
التعــاون إلجيــاد نظــام ضريــي دويل أفضــل.
وذكــر تقريــر االســتطالع أن هــذه النت ـ�اجئ تظهــر
أن املواطنــن العاديــن يف دول العشــرين
مهتمــون بــأن تتعــاون حكوماتهــم مــع الــدول
األخــرى مــن أجــل نظــام دويل منســجم أكــر
مــن اهتمامهــم باملنافســة مــن أجــل املصالــح
الوطنيــ�ة مثــل زيــادة اإليــرادات الضريبيــ�ة
أو جــذب مؤسســات األعمــال متعــددة

االخبار
اجلنســيات .وليــس لــدى معظــم مواطــي
دول العشــرين أي مشــكلة يف أن تقــدم
حكوماتهــم ضرائــب مخفضــة لتعزيــز األهــداف
االجتماعيــة واالقتصاديــة املحــددة .ودعــم
ثالثــة أربــاع املجاوبــن اســتخدام احلوافــز
الضريبيـ�ة ملشــاريع الطاقــة اخلضــراء أو خطــط
التقاعــد ويعتقــد  %49مــن املواطنــن أنــه جيــب
علــى احلكومــات تقديــم حوافــز ضريبيــ�ة
جلــذب االســتثمارات متعــددة اجلنســيات.
وبشــكل عــام ،يتفــق أكــر مــن نصــف املجاوبــن
علــى أن الشــركات املحلية ومتعددة اجلنســيات
تدفــع مــا يكفــي مــن الضرائــب .غــر أن النت ـ�اجئ
تتب�ايــن بــن مختلــف دول العشــرين .ففــي
الواليــات املتحــدة ،وبريطانيـ�ا وكنــدا وأســراليا،
ال يوافــق معظــم النــاس أو يعارضــون بشــدة
مقولــة أن ذوي الدخــل املرتفــع والشــركات
متعــددة اجلنســيات تدفــع "مبلغــا معقــوال
مــن الضرائــب" .وعلــى العكــس مــن ذلــك ،فــإن
النظــرة الســائدة هــي أن ذوي الدخــل املتــدين
أو املتوســط والشــركات املحليــة تدفــع مبلغــا
معقــوال يف هــذه الــدول األربــع .ويف روســيا،
يعتقــد معظــم املشــاركني يف االســتطالع أن أي
مــن املجموعــات األربــع ،ســواء كانــوا أفــرادا أو
شــركات ،ال يدفــع ضرائــب كافيــة.
ويــرى ثالثــة أربــاع النــاس أن دفــع الضرائــب هــو
مســألة قوانــن وأنظمــة بشــكل رئيــي وليــس
مســألة أخــاق أو عدالــة .ويتن�اقــض هــذا األمــر
مــع التغطيــة اإلعالميــة لتجنــب الضرائــب
واخلطابــات السياســية والــي ركــزت بشــكل
كبــر علــى مــا إذا كان مبلــغ الضريبــ�ة الــذي
يدفعــه األفــراد أو الشــركات عــادال .ولكــن اآلراء
تتب�ايــن بشــكل أكــر عندمــا يتعلــق األمــر جبهــود
األفــراد والشــركات لرتتيــب أمورهــا لتقليــل
الضرائــب .ففــي أســراليا وكنــدا وألمانيــ�ا
واليابــان والواليــات املتحــدة وبريطانيــ�ا ،يــرى
النــاس أن تقليــل الضرائــب أمــر مالئــم أكــر
لــذوي الدخــل املتــدين أو املتوســط والشــركات
املحليــة ،ولكنــه ليــس مالئمــا جــدا لــذوي الدخل
املرتفــع والشــركات متعــددة اجلنســيات.
وكانــت اآلراء بشــأن تقليــل الضرائــب مــن
قبــل أي دافــع ضرائــب ســلبي�ة عمومــا يف
إيطاليــا وكوريــا اجلنوبي ـ�ة .وبشــكل عــام ،فــإن
مزيــدا مــن النــاس يف دول العشــرين يــرون أن
تقليــل الضرائــب مالئــم لــذوي الدخــل املرتفــع
والشــركات املحليــة ومتعــددة اجلنســيات أكــر
مــن ذوي الدخــل املتــدين أو املتوســط .وبينــت
النت ـ�اجئ أن  %67مــن النــاس يف دول العشــرين ال
يثقــون أو ال يثقــون بشــدة بالسياســيني عندمــا
يتعلــق األمــر بنظــام الضريبــ�ة ،و %41ال يثقــون
باإلعــام و %38ال يثقــون بقــادة األعمــال.
واســتطلعت الدراســة أراء  7600شــخص يف
مختلــف دول العشــرين ،الــي يشــكل ســكانها
حــوايل ثلــي ســكان العالــم ،و %85مــن إجمــايل
النــاجت العالــي و %75مــن التجــارة العامليــة.

مجلس معايير المحاسبة
الدولية يحدد الخطوات
الالزمة لتحسين اإلفصاحات
في البيانات المالية
 - 3أيار 2017 -

نشــر مجلــس معايــر املحاســبة الدوليــة ورقــة
نقاشــية تطــرح مبــادئ جتعــل إفصاحــات
البي�انــات الماليــة أكــر فاعليــة.
وتهــدف الورقــة النقاشــية وعنوانهــا «مبــادرة
ومبــادئ اإلفصــاح» إىل احلصــول علــى آراء
حــول مشــاكل اإلفصــاح الــي حددهــا املجلــس
خــال التواصــل إضافــة إىل مقرتحاتــه األوليــة
حلــل هــذه املشــاكل .ومــن املتوقــع أن تــؤدي
الورقــة إىل تعديــات علــى معيــار املحاســبة
الــدويل  ،1وهــو املعيــار الــذي يغطــي متطلبــات
اإلفصــاح العامــة (عــرض البي�انــات الماليــة) أو
تطويــر معيــار جديــد لإلفصاحــات العامــة.
وقالــت األطــراف املعني ـ�ة أن البي�انــات الماليــة
تشــمل أحيانــا القليــل مــن املعلومــات الهامــة
والكثــر مــن املعلومــات غــر الهامــة واملعلومــات
الــي يتــم اإلفصــاح عنهــا دون فائــدة.
ويعتقــد املجلــس أن تطويــر معايــر واضحــة
حتكــم ماهيــة وكيفيــة ومــكان اإلفصــاح عــن
املعلومــات يف البي�انــات الماليــة سيحســن
املعلومــات الــي يتــم تقديمهــا ملســتخديم
البي�انــات الماليــة  ،إضافــة إىل مســاعدة
الشــركات يف إيصــال هــذه اإلفصاحــات
بطريقــة أكــر فاعليــة ومســاعدة املجلــس يف
حتســن متطلبــات اإلفصــاح يف املعايــر الدوليــة
إلعــداد التقاريــر الماليــة.
وتشــمل بعــض االقرتاحــات املحــددة يف الورقــة
النقاشــية مــا يلــي:
• ســبعة مبــادئ لإليصــال الفعــال والــي يمكــن
إدراجهــا يف معيــار إفصــاح عــام أو وصفهــا يف
إرشــادات غــر إلزاميــة.
• الطــرق املحتملــة لتحســن أهــداف
ومتطلبــات اإلفصــاح يف املعايــر الدوليــة إلعــداد
التقاريــر الماليــة
• مبــادئ العــرض العــادل واإلفصــاح عــن
مقاييــس األداء واملعلومــات غــر ذات العالقــة
باملعايــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة
يف البي�انــات الماليــة لضمــان أن ال تكــون
هــذه املعلومــات مضللة.وقــال الســيد هانــز
هوغريفورســت ،رئيــس مجلــس معايــر
املحاســبة الدوليــة «لقــد قــال لنــا املســتثمرون
والشــركات أن هنــاك مجــاال للتحســن يف
اإلفصاحــات يف البي�انــات الماليــة .واالتفــاق
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علــى املبــادئ الــي حتــدد اإلفصاحــات الفعالــة
يعتــر خطــوة هامــة حنــو تشــجيع التغــرات
الســلوكية املطلوبــة جلعــل البي�انــات الماليــة
وســيلة تواصــل أفضــل يف املســتقبل».
وتعتــر الورقــة النقاشــية آخــر مرحلــة يف مبــادرة
اإلفصــاح الــي يقــوم بهــا املجلــس ،والــي تــم
إنشــاؤها يف عــام  2013بن ـ�اء علــى خطــة مكونــة
مــن  10نقــاط لتوفــر حتســين�ات ملموســة يف
إعــداد (عــرض) التقاريــر الماليــة .ويعتــر
مشــروع مبــادئ اإلفصــاح تتمــة لعــدد مــن
املشــاريع األخــرى الــي قــام بهــا املجلــس ســابقا،
بمــا فيهــا التعديــات علــى معيــار املحاســبة
الــدويل « 1عــرض املعلومــات  -البي�انــات -
الماليــة» ومعيــار املحاســبة الــدويل « 7بيــ�ان
التدفقــات النقديــة» وتطويــر اإلرشــادات
ملســاعدة الشــركات يف عمــل تقديــرات األهميــة
النســبي�ة عنــد إعــداد بي�اناتهــا الماليــة.
وتعتــر مبــادرة اإلفصــاح جـ ً
ـزء هامــا مــن اخلطــة
الرئيســية للمجلــس وهــي التواصــل األفضــل يف
إعــداد التقاريــر الماليــة.

تغريم «كي بي إم جي»
الواليات المتحدة االمريكية
بسبب فشلها في اكتشاف
مبالغة شركة نفطية في
قيمة أصولها
 - 15أغسطس 2017 -

فرضــت جلنــة األوراق الماليــة والبورصــات
( )SECغرامــة قدرهــا  6.2مليــون دوالر علــى
شــركة اخلدمــات املهني ـ�ة "كــي يب إم يج" ،بعــد
توقيعهــا علــى تدقيــق للنت ـ�اجئ الماليــة اخلاصــة
بإحــدى شــركات النفــط والغــاز ،والــي اكتشــف
ً
الحقــا أنهــا بالغــت يف تقديراتهــا لقيمــة بعــض
األصــول بأكــر مــن  100مــرة .وقالــت اللجنــة يف
بيـ�ان لهــا الثالثــاء ،إن عــدم قيــام "كــي يب إم يج"
بواجبهــا يف مراجعــة البي�انــات الماليــة لشــركة
"ميلــر إنــريج ريسورســز" – شــركة نفــط وغــاز
ً
تتخــذ مــن واليــة تينيــي مقــرا لهــا – يعــي أنــه
تــم تضليــل املســتثمرين حــول قيمــة الشــركة.
وتعتــر هــذه اخلطــوة ضربــة لســمعة "كــي يب
إم يج" كواحــدة مــن األربعــة الكبــار – أكــر أربــع
شــركات محاســبة وخدمــات مهنيـ�ة يف العالــم –
والــي تــم تعيينهــا يف عــام  2011كمراجــع خــاريج
لـ"ميلــر إنــريج" ،وقدمــت تقريــر إجيــايب "غــر

االخبار
متحفــظ " ،علــى الرغــم مــن حقيقــة أن الشــركة
بالغــت يف تقديراتهــا لقيمــة عــدد مــن أصولهــا.
ويــأيت هــذا اإلعــان ،بعــد أن اكتشــف
حتقيــق أجــراه مســؤلو جلنــة األوراق الماليــة
والبورصــات أن الشــركة قــدرت قيمــة بعــض
آبــار النفــط يف آالســكا حبــوايل  480مليــون دوالر،
يف حــن أن تلــك اآلبــار تــم شــراؤها بأقــل مــن 5
ماليــن دوالر
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أطلــق مجلــس املعايــر الدوليــة للتدقيــق
والتأكيــد خطــة العمــل اخلاصــة بــه للفــرة
 2018-2017عقــب التشــاور العلــي مــع
ّ
األطــراف املعنيــ�ة .كمــا أكــد املجلــس علــى
األهميــة املســتمرة ألهدافــه االســراتيجية مــن
خــال إصــدار امللحــق التكميلــي الســراتيجية
املجلــس للفــرة  2019-2015وهــي تلبيـ�ة الزتامنــا
جتــاه املصلحــة العامــة يف عالــم متطــور.
وأصــدرت خطــة العمــل مسرتشــدة باألهــداف
االســراتيجية الثالثــة الرئيســية الــواردة يف
االســراتيجية اخلمســية ،أال وهــي-:
• الرتكــز املســتمر علــى املعايــر الدوليــة للتدقيق
كأســاس لعمليــات تدقيــق عاليــة اجلودة.
• أهميــة معايــر املجلــس اخلاصــة خبدمــات
ّ
أخــرى للتصــدي لالحتي�اجــات الناشــئة
لألطــراف املعنيــ�ة.
• اعــزام املجلــس تعضيــد التعــاون مــع آخريــن
للتعامــل مــع مســائل املصلحــة العامــة ذات
الصلــة بعملــه.
تســهم األهــداف االســراتيجية ملجلــس املعايــر
الدوليــة للتدقيــق والتأكيــد يف تعزيــز جــودة
التدقيــق بهــدف تطويــر معايــر وتوجيهــات
التدقيــق بغيــة حتســن اجلــودة بشــكل أكــر،
ً
فضــا عــن تعزيــز الثقــة يف عمليــات التدقيــق
بروفيســور أرنــود
واملدققــن» كمــا أشــار ً
ّ
شــيلدر ،رئيــس املجلــس ،مردفــا «ولقــد شــدد
املشــاركون يف عمليــة التشــاور علــى أهميــة
تنــ�اول املواضيــع الرئيســية الــي تســهم يف
عمليــات التدقيــق عاليــة اجلــودة يف بيئــ�ة

عمــل متغــرة ،وحتــت تأثــر التكنولوجيــا،
والتعقيــدات املختلفــة ،ومطالــب اســتمرارية
أهميــة التدقيــق».
أولويات خطة العمل
تعطــي خطــة العمــل األولويــة للتعامــل
مــع قضايــا املصلحــة العامــة ذات الصلــة
األوثــق .كمــا ينظــر املجلــس يف كيفيــة إدمــاج
عنصــر اجلــودة بشــكل أكــر يف طريقــة تعامــل
الشــركات مــع عمليــات التدقيــق وغريهــا مــن
اإلجــراءات الــي تتــم بموجــب املعايــر الدوليــة
الــي يعتمدهــا املجلــس .ويــدرك املجلــس
ّ
أهميــة التصــدي لشــواغل ومخــاوف املنشــأت
صغــرة ومتوســطة احلجــم ،بمــا يف ذلــك النظــر
يف كيفيــة تطبيــق معايــر التدقيــق بشــكل ّ
فعــال
علــى عمليــات التدقيــق يف الكيانــات صغــرة
ومتوســطة احلجــم ،إىل جانــب معايــر دعــم
اخلدمــات األخــرى الــي يتــم تقديمهــا مــن
خــال تلــك املمارســات.
كمــا يعــزم مجلــس املعايــر الدوليــة للتدقيــق
والتأكيــد نشــر جــدول زمــي للمشــاريع القائمــة
ً
حاليــا علــى املوقــع اإللكــروين اخلــاص بــه،
مــع االعتنــ�اء بتحديثــ�ه علــى أســاس زمــي
ربــع ســنوي للحفــاظ علــى الشــفافية وإظهــار
التقــدم يف العمــل
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أعلنــت هيئــ�ة ســوق المــال عــن قــرار يلــزم
الشــركات املدرجــة يف الســوق باإلفصــاح عــن
مراحــل مواكبتهــا للتحــول ملعايــر املحاســبة
الدوليــة .وجــاء القــرار إشــارة إىل خطــة التحــول
إىل املعايــر الدوليــة املعتمــدة مــن الهيئــ�ة
الســعودية للمحاســبني القانونيــن والقاضيــة
بتطبيــق معايــر املحاســبة الدوليــة للشــركات
املدرجــة ابتــ�داء مــن  ،2017/1/1وانطالقــا
مــن دور هيئــ�ة الســوق يف تنظيــم ومراقبــة
أعمــال وأنشــطة اجلهــات اخلاضعــة لرقابتهــا
وإشــرافها وتنظيــم ومراقبــة اإلفصــاح الكامــل
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عــن معلومــات األوراق الماليــة واجلهــات
املصــدرة لهــا ،وقيــام الشــركات املدرجــة بإعــداد
ً
القوائــم الماليــة وفقــا ملعايــر املحاســبة الدوليــة
قبــل تاريــخ اســتحقاقها ،ومــدى الزتامهــا خبطــة
التحــول للمعايــر املحاســبي�ة الدوليــة.
وتضمــن قــرار مجلــس الهيئ ـ�ة  3مراحــل ،أولهــا
بــأن تفصــح الشــركات املدرجــة خــال الفــرة
مــن  2016/8/21إىل  2016/9/1علــى موقــع
«تــداول» عــن عمــا إذا كان قــد تــم إعــداد خطــة
لتطبيــق املعايــر املحاســبي�ة الدوليــة والــي
تشــمل علــى ســبي�ل املثــال حتديــد التاريــخ
املســتهدف العتمــاد السياســات املحاســبي�ة،
ويف حــال لــم يتــم ذلــك ،جيــب علــى الشــركة
حتديــد التاريــخ املســتهدف إلعــداد تلــك
اخلطــة ،علــى أن تكــون التواريــخ املحــددة
مالئمــة لضمــان التحــول ملعايــر املحاســبة
الدوليــة قبــل  .2017/1/1وأيضــا عمــا إذا كان
قــد تــم تعيــن مستشــار خــاريج للشــركة مــن
ذوي اخلــرة واالختصــاص يف التحــول للمعايــر
الدوليــة ،ويف حــال لــم يتــم ذلــك جيــب علــى
الشــركة إيضــاح مــا إذا كان هنــاك خطــة لتعيــن
مستشــار خــاريج وحتديــد تاريــخ التعيــن
املســتهدف ،علــى أن تكــون التواريــخ املحــددة
مالئمــة لضمــان التحــول قبــل  ،2017/1/1أو
إيضــاح أســباب عــدم تعيني املستشــار اخلاريج.
كذلــك عمــا إذا كان قــد تــم تشــكيل فريــق داخلي
ً
بالشــركة يكــون مســؤوال عــن خطــة التحــول
وتنفيذهــا ،ويف حــال عــدم تشــكيل الفريــق
جيــب إيضــاح األســباب ،إضافــة إىل الصعوبــات
الــي تواجههــا الشــركة يف عمليــة التحــول
لتطبيــق معايــر املحاســبة الدوليــة إن وجــدت،
والتاريــخ املســتهدف إلعــداد أول قوائــم ماليــة
ً
وفقــا لهــذه املعايــر والفــرات الــي ســيتم عنهــا
إعــداد هــذه القوائــم .فيمــا تضمــن قــرار مجلــس
الهيئــ�ة إعفــاء الشــركة عــن اإلفصــاح يف حــال
جاهزيتهــا لتطبيــق معايــر املحاســبة الدوليــة،
علــى أن تفصــح الشــركة عــن توفــر قوائــم ماليــة
تتفــق مــع املعايــر الدوليــة ،وكذلــك عــن اآلثــار
اجلوهريــة علــى قوائــم الشــركة إثــر تطبيــق
هــذه املعايــر.
بينمــا تتضمــن املرحلــة الثانيــ�ة ،بــأن تفصــح
الشــركات املدرجــة خــال الفــرة مــن
 2016/9/30إىل  2016/10/30علــى موقــع
«تــداول» عــن املســتجدات املتعلقــة بمــا
تــم اإلفصــاح عنــه يف املرحلــة األوىل ،عمــا إذا
كان قــد تــم اعتمــاد السياســات املحاســبي�ة
الالزمــة إلعــداد قوائــم ماليــة تتمــاىش مــع
معايــر املحاســبة الدوليــة ويف حــال لــم يتــم
ذلــك ،جيــب علــى الشــركة حتديــد التاريــخ
املســتهدف العتمــاد تلــك السياســات علــى
أن تكــون التواريــخ مالئمــة لضمــان التحــول
ملعايــر املحاســبة الدوليــة .ويف حــال جاهزيــة
ً
الشــركة لتطبيــق املعايــر الدوليــة ،تعفــى أيضــا
مــن اإلفصــاح عمــا ورد أعــاه ،علــى أن تفصــح

االخبار
عــن توفــر قوائــم ماليــة تتفــق مــع تلــك املعايــر،
وكذلــك عــن اآلثــار اجلوهريــة علــى قوائــم
الشــركة إثــر تطبيــق هــذه املعايــر.
أمــا املرحلــة الثالثــة فتشــمل إفصــاح الشــركات
املدرجــة خــال الفــرة مــن  2017/1/1إىل
 2017/1/31عــن مســتجدات مــا تــم اإلفصــاح
عنــه يف املرحلتــن األوىل والثاني ـ�ة ،وعمــا إذا كان
ً
قــد تــم إعــداد قوائــم وفقــا ملعايــر املحاســبة
الدوليــة والفــرات الــي تــم عنهــا إعــداد هــذه
القوائــم ،ويف حــال لــم يتــم ذلــك ،جيــب ذكــر
األســباب ،وحتديــد التاريــخ املتوقــع إلعــداد
القوائــم املذكــورة ،إىل جانــب اآلثــار اجلوهريــة
علــى الشــركة إثــر تطبيــق املعايــر الدوليــة
فــور تمكــن الشــركة مــن تقديــر تلــك اآلثــار
أو اإلفصــاح عــن عــدم وجــود أثــر جوهــري،
او أي معوقــات قــد تؤثــر يف مقــدرة الشــركة
علــى إعــداد قوائمهــا وفــق املعايــر الدوليــة،
ً
ومــدى جاهزيــة الشــركة إلعــداد قوائمهــا وفقــا
للمعايــر الدوليــة للربــع األول مــن 2017م وذلــك
خــال الفــرة النظاميــة املحــددة .وتضمــن قــرار
مجلــس الهيئــ�ة كذلــك أن للهيئــ�ة طلــب أي
إفصاحــات إضافيــة مــن الشــركات املدرجــة
تــرى ضرورتهــا وتكــون متعلقــة خبطــة التحــول
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الدولي إلعداد التقارير المالية
 13بطلب الحصول على
معلومات
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أصــدر مجلــس معايــر املحاســبة الدوليــة
( )IASBطلــب مــن املســاهمني إخبــار
املجلــس عــن جتربتهــم مــع معيــار املحاســبة
الــذي يشــرح كيفيــة قيــاس «القيمــة العادلــة»
لألصــول واإللزتامــات املعيــار الــدويل للتقاريــر
الماليــة « 13قيــاس القيمــة العادلــة « والهــدف
مــن ذلــك هــو التحقــق ممــا إن كان املعيــار يفــي
بأهدافــه أم ال.
وهــذا الطلــب هــو جــزء مــن اســتعراض املجلــس
لمــا بعــد التنفيــذ ( )PIRملعيــار التدقيــق الدويل
 ،13بهــدف تقييــم مــا إذا كان معيــار املحاســبة
يعمــل علــى النحــو املنشــود ،وحيقــق أهدافــه.
ويتضمــن التقييــم حتليــل كيفيــة تأثــر
املتطلبــات يف املعيــار علــى املســتثمرين
والشــركات واملراقبــن ،ويســاعد علــى الكشــف

عــن جوانــب املعيــار الــي قــد تشــكل حتديــات
مــن املمكــن أن تــؤدي إىل عــدم االنســجام يف
تطبيــق املتطلبــات.
ويتكــون اســتعراض مــا بعــد التنفيــذ للمعيــار
الــدويل إلعــداد التقاريــر الماليــة  13مــن
مرحلتــن ،حيــدد مجلــس معايــر املحاســبة
الدوليــة املوضوعــات للمزيــد مــن التحليــل
يف املرحلــة األوىل ،أمــا املرحلــة الثانيــ�ة فتبــ�دأ
بطلبــات املعلومــات املنشــورة ( ،)RFIوالــي
تركــز علــى:
• كشوف تتعلق بقياسات القيمة العادلة
• معلومــات إضافيــة عــن قيــاس االســتثمارات
املدرجــة يف الشــركات التابعــة ،واملشــاريع
املشــركة ،والشــركات الزميلــة بالقيمــة العادلــة
• تطبيــق مفهــوم “أعلــى وأفضــل اســتخدام»
عنــد قيــاس القيمــة العادلــة لألصــول غــر
الماليــة؛ وتطبيــق األحــكام؛
• تطبيق احلكم.
وتبــن طلبــات املعلومــات ( )RFIمــا إذا كان
هنــاك حاجــة للمزيــد مــن التوجيهــات بشــأن
قيــاس القيمــة العادلــة لألصــول البيولوجيــة،
وصكــوك األســهم غــر املدرجــة.
وقــال هانــز هوجيفورســت – رئيــس مجلــس
معايــر املحاســبة الدوليــة « :IASBيشــكل
اســتعراض مــا بعــد التنفيــذ جــزءا هامــا مــن
عملنــا للمحافظــة علــى املعايــر الدوليــة
للتقاريــر الماليــة ،وأشــجع مســاهمين�ا علــى
مشــاركة جتاربهــم مــع املعيــار الــدويل للتقاريــر
الماليــة . »)13 IFRS( 13
ويعــرف املعيــار الــدويل إلعــداد التقاريــر
الماليــة « 13قيــاس القيمــة العادلــة» كمــا
وحيــدد يف املعايــر املنفــردة وكيفيــة قيــاس
القيمــة العادلــة ،واإلفصاحــات املطلوبــة حــول
قياســات القيمــة العادلــة.
يشــار إىل أنــه تــم إصــدار املعيــار يف أيــار ،مايــو
 ،2011وأصبــح ســاري املفعــول اعتبــ�ارا مــن 1
كانــون الثــاين ،ين�ايــر .2013

«ستاندرد أند بورز للتصنيفات
االئتمانية» تتوقع مرونة
البنوك الخليجية تجاه تأثير
تطبيق المعيار الدولي للتقارير
المالية  9على أوضاعها
المالية
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وفقــا لتقريــر صــدر مؤخــرا عــن وكالــة ســتاندرد
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أنــد بــورز للتصنيفــات اإلئتمانيــ�ة فــإن بنــوك
دول مجلــس التعــاون اخلليــي املصنفــة
ســتكون قــادرة علــى التعامــل مــع تأثــر تطبيــق
املعيــار الــدويل إلعــداد التقاريــر الماليــة 9
«األدوات الماليــة» علــى أوضاعهــا الماليــة.
ً
وســيكون مطلوبــا مــن البنــوك وفقــا لهــذا
املعيــار ،املزمــع تطبيقــه بت�اريــخ  1ين�ايــر ،2018
اتبــ�اع نهــج أكــر تطلعــا فيمــا يتعلــق برصــد
املخصصــات .يتعــن علــى البنــوك يف الوقــت
احلــايل االحتفــاظ بمخصصــات محــددة يف
حــال تكبدهــا للخســائر فقــط ،أو عندمــا يعجــز
الطــرف املقابــل أو األصــل المــايل عــن الوفــاء
بالزتاماتــه ،أمــا بموجــب هــذا املعيــار ســوف
يطالــب البنــوك باالحتفــاظ بمخصصــات
ً
بشــكل مســبق ،اســتن�ادا إىل توقعــات اخلســارة
لديهــا .وقــال محمــد دامــاك ،محلــل االئتمــان
لــدى ســتاندرد أنــد بــورز« :نعتقــد بأنــه ســيتم
التعامــل مــع تطبيــق املعيــار الــدويل للتقاريــر
ً
الماليــة  9نتيجــة النهــج املحافــظ نســبي�ا الــذي
تتبعــه بنــوك دول مجلــس التعــاون اخلليــي
ً
مســبقا يف حســاب مخصصــات الديــون
املعدومــة واالحتفــاظ بهــا .وقــد قامــت بعــض
هــذه البنــوك ،يف الكويــت علــى ســبي�ل املثــال،
باتبــ�اع نهــج محافــظ كجــزء مــن املتطلبــات
التنظيميــة املحليــة لتكويــن مخصصــات عامــة
جلميــع محافــظ اإلقــراض لديهــا».
وبموجــب الســين�اريو األســايس لــدى ســتاندرد
أنــد بــورز ،علــى البنــوك يف دول مجلــس التعــاون
اخلليــي االحتفــاظ باملزيــد مــن املخصصــات
بمــا يعــادل  %17مــن صــايف الدخــل التشــغيلي
يف املتوســط بعــد تطبيــق املعيــار الــدويل للتقاريــر
الماليــة  .9وباســتثن�اء البنــوك الــي ليــس لديهــا
عجــز يف املخصصــات ،ترتفــع هــذه النســبة
إىل  %27بموجــب الســين�اريو األســايس لدينــ�ا،
ومــع ذلــك ،ختفــي هــذه النتــ�اجئ اختالفــات
كبــرة بــن البنــوك .والبنــوك املصنفــة األقــل
تأثــرا هــي البنــوك الكويتيــ�ة ،وذلــك ألن بنــك
الكويــت املركــزي يطالــب البنــوك يف الكويــت
باالحتفــاظ بمخصصــات عامــة لتســهيالتها
العاملــة تعــادل  %1مــن التســهيالت النقديــة
و %0.5مــن التســهيالت غــر النقديــة.
ً
أمــا البنــوك املصنفــة األكــر تأثــرا ســتكون يف
قطــر ،ويعــود ذلــك بشــكل رئيــي إىل حــاالت
محــددة لعــدد مــن البنــوك القطريــة الــي
إمــا شــهدت تراجعــا كبــرا يف مؤشــرات جــودة
األصــول لديهــا ،أو ارتفاعــا يف القــروض الــي
فــات موعــد اســتحقاقها ولــم تتعــر خــال
العامــن الماضيــن.
وأوضحــت وكالــة ســتاندرد أنــد بــورز يف بيــ�ان
لهــا أنهــا وضعــت افرتاضاتهــا بن ـ�اء علــى هيــاكل
املزيانيــ�ة العامــة لبنــوك دول مجلــس التعــاون
اخلليــي املصنفــة .قــد ال تنطبــق نفــس
املنهجيــة واالفرتاضــات علــى البنــوك األخــرى
أو دوائــر أخــرى.

االخبار

اإلرشادات الجديدة لالتحاد
الدولي للمحاسبين ()IFAC
تساعد المؤسسات على توجيه
نظم المحاسبة المعقدة

الشــراكات ،ودمــج املحاســبني املهنيــن يف
مجــال األعمــال .تســتن�د هــذه اإلرشــادات إىل
أحــد النت ـ�اجئ الرئيســية للتقريــر املتعلــق بتطويــر
منظمــات املحاســبة املهني ـ�ة و مذكــرة التفاهــم
بشــأن تعزيــز املحاســبة وحتســن التعــاون
اللــذان يشــران إىل تعزيــز األســس القانونيــ�ة
والتنظيميــة ملنظمــات املحاســبة املهنيــ�ة
( )PAOsوالقــدرات الداخليــة باعتب�ارهــا
حاجــة ماســة ملهنــة املحاســبة العامليــة.
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إن توجيــه البيئــ�ة التنظيميــة املحليــة جــزءا
رئيســيا مــن تأســيس منظمــة فعالــة للمحاســبة
املهنيــ�ة ( )PAOوتطويرهــا .ويعــد النمــوذج
ً
ً
ضروريــا
أمــرا
الصحيــح لنظــم املحاســبة
لضمــان مهنــة فعالــة ختــرج معلومــات ماليــة
ذات جــودة عاليــة وتدعــم النمــو االقتصــادي
والتنميــة وتكــون مالئمــة للمحاســبني املهنيــن
وعمالئهــم .ويف ضــوء التطــور التنظيــي يف
الســنوات األخــرة ،واحلاجــة املســتمرة إىل
قيــام منظمــات املحاســبة املهنيــ�ة ()PAOs
بالتكيــف مــع بيئتهــا ،والتأثــر العملــي عليهــا،
أصــدر االحتــاد الــدويل للمحاســبني اليــوم
إرشــادات جديــدة لدعــم منظمــات املحاســبة
املهنيــ�ة يف هــذه اجلهــود.
هــذا وأشــار املديــر التنفيــذي لالحتــاد الــدويل
للمحاســبني ( )IFACألتــا برينســلو( :بأنــه
ال يوحــد حــل واحــد ين�اســب جميــع احلــاالت
لنظــم املحاســبة)؛ ويوجــد العديــد مــن النمــاذج
املختلفــة املطبقــة يف جميــع أحنــاء العالــم الــي
تعمــل بفعاليــة.
إن فهــم املبــادئ الرئيســية لنظــم املحاســبة،
وكيفيــة أدائهــا مــن الناحيــة العمليــة ،يســاعد
منظمــات املحاســبة املهنيــ�ة ومقوماتهــا
الرئيســية علــى ضمــان اســتدامة طويلــة املــدى
للمهنــة ،وقدرتهــا علــى االســتمرار يف العمــل
لصالــح املصلحــة العامــة).
تفعيــل عمــل النظــم :تبحــث مبــادئ ونمــاذج
مهنــة املحاســبة إطــار عمــل نظــم املحاســبة
واملبــادئ الرئيســية ألخذهــا يف عــن االعتبــ�ار،
كمــا هــو مبــن يف موضــوع السياســة العامــة
لالحتــاد الــدويل للمحاســبني ( ،)1نظــم مهنــة
املحاســبة ومــن األزمــة إىل الثقــة :الدعــوة إىل
نظــم عامليــة ذات جــودة عاليــة ومتن�اســقة.
كمــا يوفــر املوضــع أمثلــة نموذجيــة تنظيميــة
تســتخدم بعــدد مــن الــدول ،مــع إتاحــة املزيــد
مــن املعلومــات يف املوجــزات القطريــة علــى
املوقــع اإللكــروين لالحتــاد الــدويل للمحاســبني.
تمثــل هــذه اإلرشــادات جــزءا مــن سلســلة بن ـ�اء
قــدرات منظمــات املحاســبة املهنيـ�ة ()PAOs
 ،الــي تشــمل إرشــادات بشــأن حوكمــة منظمــة
املحاســبة املهني ـ�ة ،الدعــم والسياســة العامــة،

المجلس العام يقدم تعليقاته
إلى لجنة بازل لإلشراف
المصرفي ()BCBS
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يعلــن املجلــس العــام للبنــوك واملؤسســات
الماليــة اإلســامية ،املظلــة الرســمية
للمؤسســات الماليــة اإلســامية أنــه قــد قــدم
تعليقاتــه يف  27ســبتمرب  2017إىل جلنــة بــازل
لإلشــراف املصــريف ( )BCBSفيمــا يتعلــق
بالوثيقــة االستشــارية «البديــل املبســط
للنهــج املوحــد ملتطلبــات رأس المــال ملخاطــر
ً
الســوق» .وذلــك تماشــيا مــع دور املجلــس
العــام كصــوت للصناعــة الماليــة اإلســامية
علــى مســتوى العالــم.
وقــد تــم إصــدار الوثيقــة االستشــارية بت�اريــخ
 29يونيــو  ،2017وتــم فتــح بــاب التعليقــات
واالستشــارات العامــة حــى موعــد أقصــاه 27
ســبتمرب .2017
وقــد عــر املجلــس العــام عــن شــكره وتقديــره إىل
جلنــة بــازل لإلشــراف املصــريف إلتاحــة الفرصــة
للصناعــة الماليــة اإلســامية للتعليــق علــى
الوثيقــة االستشــارية قبــل اعتمــاد البديــل
املبســط املقــرح ،وقــد قــدم املجلــس العــام
وجهــات نظــر البنــوك األعضــاء مــن أكــر مــن
 32دولــة ،والــي تتمحــور يف النقــاط الرئيســية
التاليــة:
تعتــر معظــم املصــارف اإلســامية صغــرة
ً
ً
نســبي�ا وفقــا للمعايــر العامليــة ،باإلضافــة إىل
تمركزهــا يف األســواق الناشــئة .ولهــذا الســبب
ً
فهــي تواجــه نســب قليلــة جــدا مــن مخاطــر
الســوق .ولكونهــم مصــارف إســامية،
وألســباب شــرعية تتواجــد لديهــم قيــود كبــرة
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يف عمليــات البيــع املســتقبلي واســتخدام
املشــتقات .وذلــك مــا جيعــل مخاطــر الســوق
تبقــى بســيطة ،ومــن املرجــح أن تبقــى تلــك
املخاطــر بســيطة علــى املــدى الطويــل.
إضافــة إىل ذلــك ،فــإن تصميــم األســلوب
ً
ً
املخفــض ( )R-SbMخيتلــف اختالفــا كبــرا
عــن تصميــم األســلوب املعيــاري لبــازل II
واملســتخدم علــى نطــاق واســع .لذلــك فقــد
عــر املجلــس العــام عــن قلقــه مــن أن تطبيــق
األســلوب اجلديــد قــد يشــكل حتديــات كبــرة
يف التنفيــذ والتكاليــف للبنــوك الــي تســتخدم
األســلوب املعيــاري لبــازل  .IIكمــا و إن فوائــد
تنفيــذ هــذا األســلوب غــر مؤكــدة وحتتــاج إىل
املزيــد مــن التوضيــح.
ولذلــك فــإن وجهــة نظــر املجلــس العــام هــي
ً
تفضيــل النهــج املعــدل لبــازل  ، IIوذلــك رهنــا
بتفاصيــل الطريقــة الــي ســوف يتــم مــن
خاللهــا تطويــر وتعديــل النهــج املقــرح مــع
توضيــح آثــاره علــى رأس المــال.
هــذا وقــد أعــرب املجلــس العــام عــن تقديــره
للعمــل الــذي تقدمــه جلنــة بــازل لضمــان
ممارســات تنظيميــة ســليمة ،وســلط الضــوء
علــى ضــرورة قيــام جلنــة بــازل بموائمــة عملهــا
العتبــ�ارات الصناعــة الماليــة اإلســامية.
وباإلضافــة إىل دعــم السياســات والنظــم
الرقابيــ�ة ،يســتمر املجلــس العــام يف دعــم
املؤسســات الماليــة اإلســامية مــن خــال عــدة
أنشــطة ومبــادرات متنوعــة ،تتضمــن توفــر
منصــة حــوار للصناعــة الماليــة اإلســامية
تمكنهــا مــن مناقشــة مســتجدات اخلدمــات
الماليــة اإلســامية والقضايــا املســتجدة،
هــذا باإلضافــة إىل تمثيــ�ل الصناعــة الماليــة
اإلســامية يف أهــم الفعاليــات العامليــة للصناعة
 ،والعمــل علــى نشــر الوعــي ومشــاركة املعرفــة
مــن خــال األحبــاث واملنشــورات املتخصصــة
وبرامــج التطويــر املهــي.

المصارف اإلقليمية بحاجة
لألخذ بعين االعتبار موثوقية
أرقام  -كفاية  -رأس المال
 - 10ايلول 2017 -

حــث معهــد املحاســبني القانونيــن يف إجنلــرا
وويلــز ( )ICAEWاملصــارف يف منطقــة

االخبار
الشــرق األوســط علــى اتبـ�اع إطــار العمــل الــذي
نشــره مؤخـ ًـرا بشــأن موثوقيــة أرقــام  -كفايــة -
رأس المــال للمصــارف.
ويهــدف إطــار العمــل إىل تعزيــز الثقــة يف التدابري
الــي تتخذهــا البنــوك اإلقليميــة للحفــاظ
علــى مرونتهــا ،حيــث تــم إعــداده بالتشــاور مــع
املؤسســات املصرفيــة واملدققــن واجلهــات
التنظيميــة ،ويمكــن تطبيــق إطــار العمــل علــى
جميــع النســب التنظيميــة ،بمــا يف ذلــك رأس
المــال ،والســيولة ،والقــدرة الماليــة.
وحبســب معهــد املحاســبني القانونيــن
 ،ICAEWيتطلــع املســتثمرون األجانــب
ُ
بشــكل مزتايــد إىل املعلومــات الــي تفصــح
عنهــا مصارفهــم املحليــة بمــا يتمــايش مــع أعلــى
املعايــر الدوليــة .وينظــر الكثــرون إىل نســب
رأس المــال ،والــي يتــم إدراجهــا إىل جانــب
البي�انــات الماليــة للمصــارف ،علــى أنهــا مؤشــر
رئيــي لســامة املصــرف وقوتــه.
ويقــول إيــان كــوك ،رئيــس كليــة اخلدمــات
الماليــة ملعهــد املحاســبني القانونيــن
(« : )ICAEWتعتــر نســب رأس المــال
ً
واحــدة مــن الطــرق املهمــة جــدا لتقييــم
اســتقرار أي مصــرف ،لكنهــا غــر مدققــة .ومــن
األهميــة بمــكان أن يثــق األفــراد بهــذه النســب
واملعلومــات .وباتب ـ�اع إطــار العمــل هــذا يمكــن
للجمهــور والســلطات التنظيميــة واملصــارف
أنفســها أن حيظــوا بمزيــد مــن الثقــة يف هــذه
البي�انــات».
ويســرد إطــار العمــل اخلــاص بالنســب
التنظيميــة ،والــذي تــم نشــره يف أيــار /مايــو
 ،2017بعــض املبادئ الشــاملة لتوفري الضمانات
علــى أســس متينــ�ة ،ويف الوقــت نفســه إتاحــة
املرونــة لتطبيــق هــذه املبــادئ علــى مختلــف
أنــواع املخاطــر ،ســواء كانــت مخاطــر تشــغيلية
أو ائتماني ـ�ة ،أو مخاطــر تتعلــق بالســيولة .وقــد
تــم إرســاء إطــار العمــل بمــا يتيــح تطبيقــه علــى
مســتوى العالــم ،بمــا يف ذلــك الشــرق األوســط.
مــن جهتــه ،قــال املحاســب القانــوين املعتمــد
واملديــر اإلقليــي ملعهــد املحاســبني القانونيــن
( )ICAEWيف الشــرق األوســط وإفريقيــا
وجنــوب آســيا مايــكل آرمســروجن «تتســم
رســملة معظــم املصــارف يف دول مجلــس
التعــاون اخلليــي بمســتوى جيــد فــوق احلــد
األدىن ملتطلبــات بــازل  3التنظيميــة ،لكــن
بعضهــا فقــط يقــوم بت�دقيــق ومراجعــة بي�انــات
نســب رأس المــال .وال يــزال هنــاك مجــال
لتحســن القطــاع املصــريف يف املنطقــة ،لكــي
ّ
يتمكــن مــن املنافســة علــى الصعيــد الــدويل،
وجــذب املزيــد مــن املســتثمرين األجانــب».
وتــم تصميــم إطــار العمــل اخلــاص بضمانــات
رأس المــال ملعهــد املحاســبني القانونيــن
ً
 ICAEWليكــون مجــزءا عــر وحــدات معيارية،
مــا يتيــح للمســتخدمني مواءمــة نطــاق العمــل
بمــا يتن�اســب مــع متطلباتهــم اخلاصــة،

ويمكــن كذلــك اســتخدامه مــن قبــل املدققــن
الداخليــن واخلارجيــن .ومــع أنــه ُصمــم
ً
للمصــارف ،يمكــن تطبيــق اإلرشــادات أيضــا
علــى املؤسســات األخــرى الــي ختضــع للرقابــة
االحرتازيــة مثــل املؤسســات االســتثمارية.
ووضــع معهــد املحاســبني القانونيــن
( ) ICAEWإطــار العمــل بطلــب مــن الســلطة
التنظيميــة االحرتازيــة للخدمــات الماليــة يف
اململكــة املتحــدة ( )PRAيف .2014

استراتيجية مجلس معايير
التعليم المحاسبي الدولي
تركز على تطوير ودعم معايير
التعليم المحاسبي
 - 3ايار 2017 -

واملجتمــع األكاديــي».
وســيقوم مجلــس معايــر التعليــم املحاســي
الدوليــة خــال عــايم  2017و 2018بتطويــر
مشــاريع قائمــة ذات عالقــة بالتطويــر املهــي
املســتمر والشــك املهــي ،وســيتم البــدء بالعمــل
علــى تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت
ومحاســبة القطــاع العــام واحلفــاظ علــى أهميــة
معايــر التعليــم املحاســي مــن خــال تقييــم
املشــهد املتطــور ملهنــة املحاســبة ومشــاركة
مجموعــة أكــر مــن األطــراف املعنيــ�ة.

مجلس التقارير المالية يوبخ
ويغرم برايس ووترهاوس
كوبرز بغرامة قياسية قدرها
 5.1مليون !
 - 12مايو 2017 -

نشــر مجلــس معايــر التعليــم املحاســي الدوليــة
اســراتيجيت�ه لألعــوام  2021-2017وخطــة
عملــه لعــايم  ،2018-2017واملوافــق عليهمــا
مــن قبــل املجلــس خــال اجتماعــه املنعقــد
يف نوفمــر  2016ومــن قبــل مجلــس اإلشــراف
علــى املصلحــة العامــة يف اجتماعــه املنعقــد يف
شــباط /فربايــر .2017
ويعكــس محتــوى االســراتيجية واخلطــة نتـ�اجئ
املشــاورات املكثفــة وآراء مجموعــة كبــرة مــن
األطــراف ذات العالقــة.
ويتلخــص جوهــر االســراتيجية اخلمســية
بتطويــر معايــر التعليــم املحاســي وتقديــم
الدعــم فيمــا يتعلــق بعمليــة التطبيــق ،ومتابعــة
تطبيــق املعايــر املحليــة واملشــاركة والتواصــل
االســراتييج مــع األطــراف ذات العالقــة يف
املجلــس ،حيــث أن الهــدف الرئيــي مــن هــذه
االســراتيجية ضمــان احتــواء مهنــة املحاســبة
للمهــارات األساســية الــي تضمــن زيــادة الثقــة
العامــة يف القطاعــن العــام واخلــاص.
وقــال رئيــس مجلــس معايــر التعليــم
املحاســبي�ة الــدويل الســيد كريــس أوســتني
«إنــي علــى ثقــة وأعضــاء مجلــس معايــر
التعليــم املحاســبي�ة الــدويل بــأن هــذه
االســراتيجية ســتخدم املصلحــة العامــة.
وإننــ�ا نتطلــع ملشــاركة منظمــات املحاســبة
املهنيــ�ة والهيئــ�ات األعضــاء يف اإلحتــاد الــدويل
للمحاســبني وشــركات املحاســبة املهنيــ�ة
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قــام مجلــس التقاريــر الماليــة بتوبيــخ وصعــق
برايــس ووترهــاوس كوبــرز بغرامــة قياســية
قدرهــا  5.1مليــون جنيــ�ه اســرليين (مخفضــة
مــن  6مليــون جنيــ�ه اســرليين) ،بســبب
ســوء الســلوك املتعلــق بمراجعــة  -تدقيــق
 حســاباتهم للســنة الماليــة املنتهيــة يف 30يونيــو  ،2011كمــا تــم تغريــم نيكــوالس بــودن،
كبــر املدققــن القانونيــن وشــريك املشــاركة
يف التدقيــق وعضــو يف معهــد املحاســبني
القانونيــن بإجنلــرا 114.750 ،جنيــ�ه إســرليين
(مخفضــة مــن  150.000جنيــ�ه إســرليين) وتــم
توبيخــه بشــدة.
كمــا جيــب علــى شــركة برايــس ووترهــاوس
كوبــرز دفــع مبلــغ  500.000جنيــ�ه إســرليين
مقابــل تكاليــف املستشــار التنفيــذي ملجلــس
التقاريــر الماليــة ( . ) FRC
واعرتفــت شــركة برايــس ووترهــاوس كوبــرز
وبــودن بأنهــا لــم ترتقــي اىل املعايــر املتوقعــة
وفشــلت يف التصــرف وفقــا للمبــدأ األســايس
للكفــاءة املهنيــ�ة والعنايــة الواجبــة اخلــاص
بمعهــد املحاســبني القانونيــن بإجنلــرا.
وشــمل ســوء الســلوك االعــراف بالفشــل يف
احلصــول علــى أدلــة املراجعــة  -التدقيــق -
املالئمــة وعــدم ممارســة الشــكوك املهنيــ�ة
الكافيــة.
وشــملت أفعــال ســوء الســلوك «الواســعة»

االخبار
أيضــا إجــراءات محــددة يف مجــاالت املراجعــة
التاليــة« :اســتحقاق مدفوعــات العــاوة،
وجوانــب معينـ�ة فيمــا يتعلــق باالعــراف بالعمل
اجلــاري ،واملبالــغ القابلــة لالســرداد علــى
العقــود ،واملحاســبة عــن عقــد اإلجيــار ،والتقييــم
مــن إخنفــاض قيمــة الشــهرة وحســاب الشــهرة
فيمــا يتعلــق بشــركة تابعــة».
ويف بيـ�ان لهــا ،قالــت شــركة برايــس ووترهــاوس
كوبــرز« :حنــن نأســف ألن جوانــب التدقيــق الــي
أجريــت يف عــام  2011لــم تلــب املعايــر املهني ـ�ة.
ً
ً
حنــن تعاوننــ�ا تعاونــا كامــا مــع  FRCخــال
حتقيقاتهــا الطويلــة ،واســتعرضنا النتــ�اجئ
الــي توصلــت إليهــا»« .حنــن نقــوم باســتمرار
بمراجعــة وحتديــث عمليــات التدقيــق لدينــ�ا
اســتجابة لــكل مــن املراجعــات الداخليــة ونت ـ�اجئ
التفتيــش اخلارجيــة .جــودة التدقيــق ذات
أهميــة قصــوى وتظهــر مراجعاتنــ�ا الســنوية
ملراجعــة جــودة احلســابات حتســن جــودة
ً
التدقيــق لدينــ�ا عامــا بعــد عــام».

لجنة االوراق المالية والبورصات
تحدث دلي ً
ال حول االعتراف
باإليرادات

تبــ�دأ بعــد  15ديســمرب .2018
كمــا ذكــر املجلــس األعلــى للتعليــم أنــه قــد
قــام بتحديــث إرشــاداته التفســرية املتعلقــة
برتتيبـ�ات عقــد الفواتــر ومخزونــات اللقاحــات.
والحــظ املجلــس األعلــى للتعليــم أن املوضــوع
 606يوفــر مجموعــة واحــدة مــن مبــادئ
االعــراف باإليــرادات الــي حتكــم جميــع العقــود
مــع العمــاء وحيــل محــل إطــار االعــراف
باإليــرادات احلــايل يف املوضــوع  605الــذي يلغــي
احلاجــة إىل املوضــوع  .13عنــد اعتمــاد املوضــوع
 ،606إىل التوجيهــات الــواردة يف قانــون ســوق
األوراق الماليــة رقــم اإلصــدار  23507وإصــدار
قانــون املحاســبة واملراجعــة رقــم  ،108فيمــا
يتعلــق بمســألة ســتيوارت بارنيــس ،للمعايــر
الــي يتعــن الوفــاء بهــا مــن أجــل االعــراف
باإليــرادات عنــد عــدم التســليم ،والــي يشــار
إليهــا عــادة باســم «عقــد مشــروع القــرار»،
حيــث أن املوضــوع  606مــن اتفاقيــة التعــاون
بشــأن الــراءات يوفــر توجيهــات محــددة لهــذه
الرتتيبـ�ات .وقبــل اعتمــاد املوضــوع  ،606ينبغــي
أن تســتمر الشــركات يف الرجــوع إىل التوجيهــات
الســابقة للمجلــس األعلــى للتعليــم واملوظفــن
بشــأن موضوعــات التعــرف علــى اإليــرادات.
وفيمــا يتعلــق باملوضــوع  ،8الــذي هــو جــزء مــن
التدويــن املتعلــق بشــركات التجزئــة ،الحــظ
املجلــس األعلــى للتعليــم أن املوضــوع  8لــم يعــد
قابــا للتطبيــق عنــد اعتمــاد املســجل ملوضــوع
 .606 ASCإن املعيــار اجلديــد يلغــي عمومــا
التوجيهــات اخلاصــة بالصناعــة.

 - 10ايلول 2017 -

وقــد أصــدرت جلنــة األوراق الماليــة
والبورصــات نشــرة محاســبي�ة للموظفــن
لتتوافــق مــع توجيهــات املوظفــن احلاليــن إىل
املعيــار اجلديــد حــول اإلعــراف باإليــرادات الذي
يســري علــى الشــركات العامــة يف نهايــة العــام.
ويصنــف املعيــار اجلديــد للتعــرف علــى
اإليــرادات بوصفــه املوضــوع  606يف تدويــن
معايــر املحاســبة يف مجلــس معايــر املحاســبة
الماليــة .يتــم تصنيــف اإلقــرار القديــم
باإليــرادات الــذي يتــم االســتعاضة عنــه باســم
«املوضــوع  13مــن  ،»ASCكمــا قــال املجلــس
األعلــى للتعليــم إن املوضــوع  13لــم يعــد قابــا
للتطبيــق عندمــا يعتمــد املســجل موضــوع
 ASCاملوضــوع .606
ومــن املفــرض أن تطبــق الشــركات العامــة
معيــار اإليــرادات اجلديــد علــى فــرات التقاريــر
الســنوية الــي تبــ�دأ بعــد  15ديســمرب  ،2017يف
حــن ســتطبق املؤسســات غــر العامــة املعيــار
اجلديــد علــى فــرات اإلبــاغ الســنوية الــي

ماليزيا تطرح إعفاءات من
التدقيق
 - 10حزيران 2017 -

أصــدرت جلنــة شــركات مالزييــا توجيهــا حيــدد
فئــة ومعايــر اإلعفــاء مــن التدقيــق.
وكشــفت التوجيهــات العمليــة املعنونــة
«معايــر التأهيــل إلعفــاء املراجعــن لفئــات
معين ـ�ة مــن الشــركات اخلاصــة» أن الشــركات
اخلاملــة وشــركات اإليــرادات الصفريــة وعتب ـ�ة
الشــركات املؤهلــة ســتكون مؤهلــة لإلعفــاء
مــن مراجعــة احلســابات .مؤهــات العتبــ�ة
هــي؛ ال تتجــاوز  100000رانــد مالــزي  ،وال تتجــاوز
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أصولهــا  300000رانــدت مالــزي ،وال يزيــد عــدد
موظفيهــا عــن  5موظفــن .وينطبــق هــذا علــى
الشــركات الــي تأسســت يف  31كانــون الثــاين
 /ين�ايــر  2017أو بعــد ذلــك التاريــخ بالنســبة
لشــركات اإليــرادات الصفريــة الــي ســتطبق
علــى الفــرة الماليــة الســنوية الــي تبــ�دأ يف أو
بعــد  1كانــون الثــاين  /ين�ايــر  2018وللشــركات
املؤهلــة الدني ـ�ا يف  1تمــوز  /يوليــه  .2018أو بعــد
ذلــك ســيكون اإلعفــاء مــن املراجعــة فعــاال مــن
 1ين�ايــر .2018
ومــع ذلــك ،جيــب علــى الشــركة املعفــاة
مــن التدقيــق أن تقــدم البيــ�ان المــايل غــر
املدقــق الــذي يتوافــق مــع املعايــر املحاســبي�ة
املعتمــدة ومجلــس معايــر املحاســبة المالــزي
(ماســب) .كمــا جيــب توزيــع البي�انــات الماليــة
غــر املدققــة علــى أعضــاء مجلــس االدارة وفقــا
لقانــون الشــركات لعــام  ، 2016يف الســابق،
قــال صانعــو السياســات والهيئ ـ�ات التنظيميــة
إن مراجعــة حســابات الشــركات الصغــرة
واملتوســطة ســتظل الزتامــا قانونيــ�ا بصــرف
النظــر عــن حجمهــا أو مــا إذا كانــت خاصــة أو
عامــة .ويؤيــد املعهــد المالــزي للمحاســبني
إعفــاءات املراجعــة للشــركات اخلاملــة ،ولكــن
ليــس للشــركات الصغــرة .ومــع ذلــك ،فقــد أثــار
اإلعــان عــن اإلعفــاء مــن مراجعــة احلســابات
للكيانــات اخلاصــة يف تشــرين الثــاين  /نوفمــر
 2016مناقشــة أساســا بشــأن عتبــ�ة وأنــواع
الشــركات الــي يتعــن إعفاؤهــا.
وقــال بيكــر تيلــي مالزييــا شــريك ضمــان
التدقيــق وزعيــم الشــركة داتــو لــوك بينــغ كــوان
أن اإلعفــاء مــن التدقيــق قــد تــم مناقشــته يف
مالزييــا لســنوات .وقــال إن املشــاورات العامــة
الطويلــة الــي دامــت أربعــة أشــهر بشــأن
التوجيــه العملــي املقــرح قــد أدت إىل قيــام
شــركة كســم بالتعديــل يف وقــت الحــق وتضييــق
نطــاق معايــر الشــركات الصغــرة املؤهلــة
إلعفــاء املراجعــن.
«يف بيكــر تيلــي ،حنــن خنتلــف مــع إدخــال
اإلعفــاء مــن التدقيــق ،وقــد ســلط الضــوء علــى
وجهــات نظرنــا مــن قبــل العديــد مــن املمارســن
اآلخريــن ،مــرات عديــدة .علــى املــدى الطويــل،
نتوقــع العديــد مــن الشــركات قــد ختتــار
التدقيــق علــى أســاس طوعــي بســبب قيمــة
التدقيــق وتكلفــة التدقيــق منخفضــة « .وقــال
بنــغ كــوان.
وبينمــا يشــكل هــذا التغيــر شــاغال ملراجعــي
احلســابات ،فقــد أتــاح أيضــا فرصــا جديــدة
يف مجــال اخلدمــات مثــل الضمــان والتجميــع.
ووفقــا للبحــوث الســابقة الــى قامــت بهــا وزارة
الزراعــة ،فــان تكلفــة اجــراء تدقيــق للشــركات
النائمــة والصغــرة ىف مالزييــا ىف الواقــع
منخفضــة جــدا ىف منطقــة االســيان.
واختتــم لــوك بينــغ كــوان بـــ «قــد يؤثــر إعفــاء
التدقيــق علــى شــكل أســواق التدقيــق يف

االخبار
مالزييــا ويغــر شــكله ،ويمكــن أن يكــون لــه
أثــر ضــار كبــر علــى ســبل معيشــة وفعاليــة
عــدد مــن ممــاريس التدقيــق الذيــن خيدمــون يف
املقــام األول الشــركات اخلاصــة .وقــد حتتــاج
الشــركات املتضــررة إىل استكشــاف ســبل
اإليــرادات للتعامــل مــع اإليــرادات املتدنيــ�ة
وتغيــر خطــة التوظيــف املســتقبلية .وســيؤدي
ذلــك إىل ظهــور خدمــات ضمــان أخــرى وعــدم
ضمــان».

فقــط ولكــن اآلن أصبحــت لغــة « منــح و إعطــاء
القيمــة» علــى املــدى الطويــل جــزءا ال يتجــزأ من
ُممارســة إبــاغ الشــركات يف اململكــة املتحــدة.
وحنــن نعلــم أن املســتثمرين علــى حنــو مزتايــد
يقيمــون نوعيــة تقاريــر الشــركات كمؤشــر
جلــودة اإلدارة ،وتشــر األدلــة إىل أن الشــركات
الــي تمــارس التقاريــر املتكاملــة تســتفيد مــن
اخنفــاض تكاليــف االقــراض وكذلــك األداء
العــايل» .
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أطلــق مجلــس اإلبــاغ المــايل يف اململكــة املتحدة
مشــاورات بشــأن التعديــات الــي أدخلــت
علــى توجيهاتــه بشــأن التقريــر االســراتييج
الــذي يشــجع الشــركات علــى النظــر يف عــدد
مــن القضايــا بمــا يف ذلــك التقاريــر غــر الماليــة.
ونشــرت التوجيهــات بشــأن التقريــر
االســراتييج للمــرة االوىل يف عــام  ،2014ولكــن
اململكــة املتحــدة  FRCتتطلــع إىل تعديلهــا يف
ضــوء اللــواحئ اجلديــدة للتقاريــر غــر الماليــة
الــي دخلــت حــز التنفيــذ لفــرة التقريــر الــي
تبــ�دأ يف  1ين�ايــر .2017
وقــال بيــ�ان صــادر عــن املجلــس الفيــدراىل
الربيطــاىن «ان املقرتحــات تعكــس االفصاحــات
املعــززة الــى يتعــن علــى بعــض الشــركات
الكــرى القيــام بهــا فيمــا يتعلــق بالبيئــ�ة
واملوظفــن واملســائل االجتماعيــة واحــرام
حقــوق االنســان ومكافحــة الفســاد ومســائل
مكافحــة الرشــوة»« .كمــا تشــجع التوجيهــات
جميــع الشــركات علــى الكشــف عــن املعلومــات
حــول كيفيــة نظــر مجالــس أصحــاب املصلحــة
علــى نطــاق أوســع عنــد اختــاذ قــرارات لتعزيــز
جنــاح الشــركة علــى املــدى الطويــل».
املوعــد النهــايئ للتعليقــات وردود الفعــل هــو 24
أكتوبــر .2017
ســريعة علــى التعــادل ،أصــدر املجلــس بالفعــل
بي ـ�ان دعمــا للتغيــرات املقرتحــة  FRCاململكــة
املتحــدة.
وقــال الرئيــس التنفيــذي لشــركة إيــرك
ريتشــارد هويــت« :إن التحــول الرئيــي مــع
التوجيــه اليــوم هــو أن ال تصبــح مبادئن ـ�ا ثابت ـ�ة
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شــارك مندوبــون عــن البنــك الــدويل،
وصنــدوق النقــد الــدويل ،مجلــس معايــر
املحاســبة الدوليــة ﻲﻓ القطــاع العــام  ،واالحتــاد
الــدويل للمحاســبني يف حلقــة تــدارس دوليــة
عقــدت يف العاصمــة األمريكيــة واشــنطن
بعنــوان «الشــفافية ومــا بعدهــا :تســخري قــوة
االســتحقاقات يف إدارة األمــوال العامــة».
وقــال رئيــس مجلــس معايــر املحاســبة الدوليــة
ﻲﻓ القطــاع العــام إيــان كاروثــرز« :تعقــد حلقــة
ً
التــدارس بالزتامــن مــع مــرور عشــرين عامــا
علــى اســتحداث برنامــج وضــع معايــر مجلــس
معايــر املحاســبة الدوليــة يف القطــاع العــام،
واملنظمــات العامليــة امللزتمــة بتحقيــق إدارة
ماليــة عامــة أقــوى».
وأضــاف «تمكــن معايــر املحاســبة الدوليــة
يف القطــاع العــام ،احلكومــات مــن إعــداد
معلومــات ماليــة عاليــة اجلــودة تســهم يف اختــاذ
قــرارات أفضــل وتبــي الشــفافية والثقــة مــع
املواطنــن» .مبين ـ�ا أن احللقــة تعــد خطــوة أوىل
حاســمة يف حتديــد التوجــه االســراتييج ملجلــس
معايــر املحاســبة الدوليــة يف القطــاع العــام
للســنوات اخلمســة القادمــة ،واملشــاريع الــي
ســينفذها ،ومنهجيــة التعــاون مــع املنظمــات
العامليــة األخــرى لتقويــة اإلدارة الماليــة العامــة
علــى الصعيــد العالــي.
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وبــدأ املندوبــون أعمــال حلقــة التــدارس بتقييــم
الوضــع احلــايل لــإدارة الماليــة العامــة وإلقــاء
نظــرة علــى التقريــر األخــر الــذي أصــدره كل
مــن منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان
االقتصــادي واالحتــاد الــدويل للمحاســبني والذي
يســتعرض الوضــع احلــايل واإلصالحــات
األخــرة الــي نفذتهــا الــدول األعضــاء يف منظمــة
التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي علــى
اإلدارة الماليــة العامــة.
وأكــد املندوبــون علــى احلاجــة إىل زيــادة
توفــر واســتخدام املعلومــات القائمــة علــى
االســتحقاقات ذات اجلــودة العاليــة ُبغيــة
حتقيــق الشــفافية واختــاذ القــرارات عــن طريــق
منظمــات القطــاع العــام بنفســها والربلمانيــن،
والصحفيــن ،واملجتمــع املــدين ،واملشــاركني يف
األســواق الماليــة.
َ َّ َ
وشــدد مندوبــو البنــك الــدويل علــى أهميــة
تنفيــذ املعايــر والتحديــات احلقيقيــة الــي
تواجههــا الــدول يف مجــال املحاســبة واإلبــاغ
علــى وجــه التحديــد وإصالحــات القطــاع
ً
العــام األوســع نطاقــا الضروريــة الختــاذ قــرارات
أفضــل.
وأكــد مندوبــو املنظمــات املشــاركة الزتامهــم
بمواصلــة العمــل علــى حــث احلكومــات
علــى تنفيــذ اإلصالحــات الضروريــة ،والبنــ�اء
علــى النجاحــات األخــرة وزيــادة األدلــة الــي
تدعــم اســتخدام اإلبــاغ المــايل علــى أســاس
ً
االســتحقاق وفقــا ملعايــر املحاســبة الدوليــة يف
القطــاع العــام.
وقــال الرئيــس التنفيــذي لالحتــاد الــدويل
للمحاســبني فايــز شــودهوري« :يشــكل اإلنفــاق
ً
ً
احلكــويم جــزءا كبــرا من النــاجت املحلــي اإلجمايل
ً
للدولــة ،وتتكبــد الكثــر مــن احلكومــات نتيجــة
لذلــك عجــز مــايل ستســدده األجيــال القادمــة.
جيــب أن نديــر العــرض والطلــب فيمــا يتعلــق
بتوفــر معلومــات ماليــة أفضــل حــول القطــاع
العــام .كمــا جيــب أن يتبــى قــادة القطــاع العــام
معايــر املحاســبة الدوليــة يف القطــاع العــام
القائمــة علــى أســاس االســتحقاق كأســاس
لإلبــاغ المــايل املتســم بالشــفافية واملســاءلة،
وذلــك عنصــر أســايس يف اإلدارة الماليــة
العامــة القويــة .جيــب تشــجيع املواطنــن علــى
املطالبــة بــإدارة ماليــة عامــة أكــر قــوة وإخضــاع
املســؤولني احلكوميــن للمســاءلة».
وقــال نائــب مديــر إدارة الشــؤون الماليــة يف
صنــدوق النقــد الــدويل الســيد كريســتوفر
َّ
تــاو« :إن التقاريــر الماليــة الشــاملة وعاليــة
اجلــودة ،بمــا يف ذلــك البي�انــات الماليــة الــي
تلخــص الوضــع واألداء المــايل احلكــويم
ُ َ
والمش ِّــرعني،
للحكومــات،
ضروريــة
واملواطنــن واألســواق لكــي يكــون لديهــم فهــم
كامــل وحديــث ودقيــق لوضــع الدولــة المــايل.
يتطلــب وضــع مزياني ـ�ة عموميــة كاملــة القــدرة
علــى اعتمــاد معايــر املحاســبة علــى أســاس

االخبار
االســتحقاق ،بمــا يف ذلــك تقييــم األصــول
واخلصــوم» .وأضــاف «وفــرت حلقــة التــدارس
ً
ً
الــي اســتمرت ليــوم واحــد منــرا قيمــا جلمــع
أصحــاب املصلحــة الرئيســيني كافــة ،بمــا يف
ذلــك واضعــي ومطــوري املعايــر ومســتخديم
البي�انــات الماليــة احلكوميــة ،كمــا يســرت
ً
نقاشــا حــول آفــاق وفــرص وحتديــات متنوعــة
عنــد تبــي احلكومــات للمحاســبة علــى أســاس
ً
االســتحقاق ووفــرت منــرا ملناقشــة ســبل
ً
املــي قدمــا».
وقــال نائــب مديــر إدارة اإلحصــاءات يف صنــدوق
النقــد الــدويل الســيد غابرييــ�ل كــروس:
َّ
«حيدونــا التفــاؤل أن الكثــر مــن الــدول
األعضــاء يف صنــدوق النقــد الــدويل يســعون إىل
التحــول بصــورة متدرجــة إىل تطبيــق مبــادئ
املحاســبة علــى أســاس االســتحقاق .رغــم
ً
ذلــك ،حنــن مدركــون أيضــا للتحديــات الــي
تواجههــا بعــض الــدول األعضــاء يف صنــدوق
النقــد الــدويل فيمــا يتعلــق بهــذه اإلصالحــات.
لســنوات عديــدة ،دعمــت إحصــاءات األمــوال
احلكوميــة َّ
املجمعــة بنـ ً�اء علــى أســاس املحاســبة
النقديــة قيــاس القيــود علــى الســيولة الــي
َّ
تواجههــا احلكومــات .وألن طبيعــة األنشــطة
الماليــة تغــرت يف الــدول األعضــاء يف صنــدوق
النقــد الــدويل ،فسيســاعد التطــور والتكامــل
بــن املنهجيــة اإلحصائيـ�ة القائمــة علــى أســاس
االســتحقاق واملعايــر املحاســبي�ة للقطــاع العــام
الــدول يف ضمــان اســتدامة عملياتهــا الماليــة».
وقالــت مديــر السياســة العامــة للعمليــات
واخلدمــات القطريــة يف البنــك الــدويل جنيفــر
تومســون« :ندعــم ونشــجع بقــوة اســتخدام
معايــر املحاســبة علــى أســاس االســتحقاق يف
الــدول بغيــة تمكــن التغيــر املســتدام وطويــل
األجــل .وتوفــر البي�انــات املوثــوق بهــا حــول
األصــول واخلصــوم احلكوميــة واإليــرادات
ً
ً
والنفقــات أساســا قويــا لــإدارة الماليــة
العامــة وتعتــر أداة رئيســية لتســهيل تنفيــذ
ً
اإلصالحــات األوســع نطاقــا يف الــدول الــي
ندعمهــا».
وقــال مديــر اخلدمــات العامــة واألداء
وممارســات احلوكمــة العامليــة الســيد جيــم
برمــي « :لقــد قــام مجلــس معايــر املحاســبة
الدوليــة يف القطــاع العــام بعمــل ممــز يف تطويــر
معايــر املحاســبة علــى أســاس االســتحقاق،
لكــن هنــاك الكثــر مــن القضايــا املتعلقــة
بالتنفيــذ الــي تواجههــا الــدول ،والبنــك الــدويل
علــى اســتعداد لتقديــم املســاعدة املتعلقــة
بذلــك ،باإلضافــة إىل العمــل الفــي واألعمــال
املتعلقــة باألنظمــة الــي يتطلبهــا تنفيــذ
املعايــر» ،مشــرا إىل أنــه «ينبغــي الرتكــز
بصفــة خاصــة علــى كيــف يمكــن أن تســاعد
املســتحقات احلكومــات يف اســتغالل املــوارد
ـكل أمثـ ٍـل وكيــف بإمــكان املواطنــن إخضــاع
بشـ ٍ
حكوماتهــم للمســاءلة».

المحاسبون “ يقدمون مساعدة
جوهرية في تقليل الفساد
العالمي

واالنضبــاط للمهنــة العامليــة ،فــإن االرتبــ�اط
اإلجيــايب مــع مؤشــر الشــفافية الدوليــة يرتفــع
أكــر مــن أي وقــت مــى.
وتســتن�د الدراســة ،الــي أجراهــا مركــز أحبــاث
االقتصــاد واألعمــال ،إىل تقريريــن ســابقني
وهمــا  :1 Nexusمهنــة املحاســبة ،مــا وراء
األرقــام ،و  :2 Nexusمهنــة املحاســبة ،القيمــة
املضافــة العامليــة ،والــذي يتطــرق إىل املهنــة
العامليــة ومســاهمتها االقتصاديــة يف االقتصــاد
العالــي.
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أظهــرت دراســة جديــدة عنوانهــا مهنــة
املحاســبة -دور املحاســبني اإلجيابيــن يف
التعامــل مــع الفســاد ،صــادرة عن اإلحتــاد الدويل
للمحاســبني أن املحاســبني املهنيــن يلعبــون
دورا إجيابيـ�ا رئيســيا يف تقليــل الفســاد إىل جانــب
العبــن رئيســيني آخريــن يف االقتصــاد العالــي
ممــن يدعمــون هيــاكل احلوكمــة القويــة .وقــال
الســيد فايــز شــدهوري ،الرئيــس التنفيــذي
لإلحتــاد الــدويل للمحاســبني« :الفســاد ســرطان
عالــي يؤثــر بصــورة غــر متكافئــة علــى مــن هــم
أقــل قــدرة علــى اســتيعاب خبائثــ�ه ”.وتظهــر
هــذه الدراســة أن مهنــة املحاســبة -الــي تعمــل
مــن أجــل الصالــح العــام -هــي جــزء أســايس مــن
العــاج.
وتؤكــد الدراســة أن مهنــة املحاســبة جــزء
أســايس مــن هيــاكل احلوكمــة الوطني ـ�ة القويــة
الــي تواجــه الفســاد ،بالشــراكة مــع احلكومــات
ومؤسســات األعمــال اجليــدة .وبصــورة مهمــة
جــدا ،تظهــر الدراســة أن األخالقيــات املهنيــ�ة
والتعليــم واإلشــراف – الــي تقــع يف جوهــر
مهنــة املحاســبة العامليــة -هــي املفتــاح لتأثرينــا
اإلجيــايب علــى التعامــل مــع الفســاد.
واختتــم شــدهوري بالقــول «يتطلــب التقــدم
املجــدي يف هــذا الصــراع املزمــن ثالثــة أمــور
وهــي التعــاون القــوي يف مختلــف القطاعــات،
واالهتمــام الــدويل املتجــدد بــاإلدارة الماليــة
العامــة ،والتبــي األكــر للمعايــر الدوليــة عاليــة
اجلــودة حــول إعــداد التقاريــر الماليــة والتدقيــق
واألخالقيــات» .ومــن بــن النتــ�اجئ الرئيســية،
كشــفت الدراســة أن نســبة اعلــى مــن
املحاســبني يف القــوة العاملــة تتعــاون مــن أجــل
مخرجــات افضــل يف مؤشــر مــدركات الفســاد
العامليــة للشــفافية الدوليــة.
وبعــد فحــص تأثــر املهنــة يف الــدول الــي تملــك
هيــاكل حوكمــة أقــوى ،تبــن أن االرتبــ�اط كان
أكــر بكثــر يف دول العشــرين والــدول األعضــاء
يف فريــق العمــل املعــي بالعمليــات الماليــة.
وعنــد تواجــد منظمــات املحاســبة املهنيــ�ة
يف اقتصــاد معــن ،بعــد تبنيهــا للمتطلبــات
األخالقيــة والتعليميــة ومتطلبــات التحقيــق
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معهد المحاسبين القانونيين
في إنجلترا وويلز ()ICAEW
ينشر ()9 IFRS
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نشــر معهــد املحاســبني القانونيــن يف إجنلــرا
ً
وويلــز  -توجيهــا بشــأن املعيــار املحاســي
اجلديــد ،املعيــار الــدويل التاســع إلعــداد التقارير
الماليــة  ،9والــذي ســيتم تنفيــذه يف  1كانــون
الثــاين /ين�ايــر  .2018وتشــر القواعــد اجلديــدة
إىل أنــه جيــب علــى البنــوك إظهــار خســائرها
املتوقعــة يف وقــت مبكــر عمــا كان يف الســابق.
واملعيــار الــدويل التاســع إلعــداد التقاريــر المالية
 9هــو منهــج أكــر استشــرافا للمســتقبل .حيــث
يطالــب املصــارف بتقديــر خســائر االئتمــان مــن
تاريــخ ســحب القــرض ،وعلــى مــدار فــرة عمــر
القــرض ،األمــر الــذي يعــد نموذجــا معقــدا،
ويدعــو البنــوك إىل التفكــر يف املســتقبل وتقديــر
أثــر األحــداث االقتصاديــة املحتملــة .ومــن
املمكــن أن يــؤدي عنصــر التوقــع إىل نتــ�اجئ غــر
متوقعــة ،ألن التقديــرات تتســم بدرجــة كبــرة
مــن عــدم املوضوعيــة .وســيؤدي ذلــك أيضــا
إىل صعوبــة إجــراء مقارنــات بــن املصــارف ،وهــو
مــا قــد جيــده املحللــون مثـ ً
ـرا للمشــاكل .إن توفــر
معلومــات كافيــة بشــأن التغيــرات علــى أســاس
ســنوي ،واالفرتاضــات والتوقعــات ســيكون لــه
أهميــة حيويــة للســماح للمســتخدمني بمقارنــة
البنــوك .إن تطبيــق املعيــار الــدويل التاســع
إلعــداد التقاريــر الماليــة  9ســزيد بشــكل كبــر
مــن احلجــم الــذي خصصتــه البنــوك للقــروض
املتعــرة ،كمــا ســيجعل نت�اجئهــا غــر قابلــة للتنبــؤ
بشــكل أكــر عنــد وضــع التوقعــات االقتصاديــة.
وتشــمل التحديــات الرئيســية الــي تواجههــا
البنــوك صعوبــات التوقــع بمســتقبل
وتعقيــدات احلســابات ،وحتديــد التغيــرات
«الهامــة» يف مخاطــر االئتمــان.

االخبار
الــواردة يف مســودة اإلفصــاح  62 EDعلــى
املعامــات الفريــدة للقطــاع العــام.

مجلس المعايير المحاسبية
الدولية للقطاع العام يعمل
على تحسين إعداد التقارير
بشأن األدوات المالية
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أصــدر مجلــس املعايــر املحاســبي�ة الدوليــة
للقطــاع العــام مســودة اإلفصــاح (،62 )ED
عــن األدوات الماليــة ،إلبــداء التعليقــات عليهــا.
وتقــوم املســودة علــى املعيــار الــدويل التاســع
إلعــداد التقاريــر الماليــة ( ،9 )IFRSاألدوات
الماليــة ،الــذي طــوره مجلــس معايــر املحاســبة
الدوليــة (.)IASB
وســيحل املعيــار اجلديــد املقــرح محــل معيــار
 ،29 IPSASاألدوات الماليــة :االعــراف
والقيــاس ،وحيســن متطلبــات هــذا املعيــار عــن
طريــق إدخــال:
 متطلبــات التصنيــف والقيــاس املبســطةلألصــول الماليــة
 نموذج إهالك تطلعي نموذج محاسبة حتوطية مرن.َّ
وصــرح رئيــس مجلــس معايــر املحاســبة
الدوليــة يف القطــاع العــام ( )IPSASBإيــان
ً
كاروثــرز قائــا« :محاســبة األدوات الماليــة هــي
مجــال مهــم ولكنــه معقــد بالنســبة إىل معظــم
احلكومــات .وعلــى الرغــم مــن أن معيارنــا
 29 IPSASاحلــايل يتضمــن إرشــادات بشــأن
عــدد مــن املواضيــع اخلاصــة بالقطــاع العــام،
فإنــه يتطابــق مــع املعيــار الــدويل الســابق إلعــداد
التقاريــر الماليــة (»)IFRS
«ومــن خــال دمــج التحســين�ات يف املعيــار
الــدويل التاســع إلعــداد التقاريــر الماليــة IFRS
 ،9ســتقوم مســودة اإلفصــاح  62 EDبتحســن
إعــداد التقاريــر الماليــة» .وطبــق مجلــس
املعايــر املحاســبي�ة الدوليــة للقطــاع العــام
( )IPSASBمنهجــه ملراجعــة وثائــق مجلــس
معايــر املحاســبة الدوليــة ( )IASBوتعديلهــا،
ملواءمــة مســودة اإلفصــاح  62 EDمــع املعيــار
الــدويل التاســع إلعــداد التقاريــر الماليــة
 ، 9 IFRSويتضمــن التعديــات املحــددة
املناســبة للقطــاع العــام .ويقــوم هــذا املنهــج
علــى أفضــل املمارســات اخلاصــة بالقطاعــن
العــام واخلــاص مــع معاجلــة ســمات القطــاع
العــام الفريــدة .وتتضمــن مســودة اإلفصــاح
 62 EDتوجيهــات محــددة للقطــاع العــام
بشــأن الضمانــات الماليــة الصــادرة عــن طريــق
املعامــات غــر التب�ادليــة والقــروض امليســرة
واألمثلــة الــي توضــح كيفيــة تطبيــق املبــادئ

مجلس معايير المحاسبة
الدولية يستجيب لنداء
الشركات للحصول على
المساعدة ذات األهمية
النسبية في البيانات المالية
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أصــدر مجلــس معايــر املحاســبة الدوليــة
توجيهــات بكيفيــة إصــدار األحــكام بشــأن
األهميــة النســبي�ة .وحيــث املنشــور الشــركات
علــى تطبيــق احلكــم بــدال مــن اســتخدام
متطلبــات املعايــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر
الماليــة كقائمــة مرجعيــة ،بهــدف تركــز
البي�انــات الماليــة علــى املعلومــات املفيــدة
للمســتثمر ين .
كمــا يتشــاور املجلــس بشــكل منفصــل حــول
التوضيحــات املقرتحــة للتعريــف اخلــاص
باملعلومــات «الهامــة» يف البي�انــات الماليــة.
ً
مفهومــا
ويعتــر مفهــوم األهميــة النســبي�ة
ً
هامــا يف إعــداد البي�انــات الماليــة ،ألنــه يســاعد
الشــركات علــى حتديــد املعلومــات الــي جيــب
تضمينهــا واملعلومــات الــي جيــب اســتبعادها
مــن تقاريرهــا.
وتصــدر الشــركات أحــكام األهميــة النســبي�ة
ليــس فقــط عنــد البــت يف املعلومــات الــي جيــب
االفصــاح عنهــا وكيفيــة عرضهــا ،ولكــن أيضــا
عنــد اختــاذ القــرارات بشــأن التقديــر والقيــاس.
بعــض الشــرکات تكــون غــر متأكــدة مــن كفــاءة
إصــدار أحــكام األهميــة النســبي�ة وبالتــايل
اســتخدمت متطلبــات اإلفصــاح يف املعايــر
الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة کقائمــة
مرجعيــة .ومــن أجــل تشــجيع التغيــر الســلوكي
وتقديــم الدعــم للشــركات الــي تصــدر هــذه
األحــكام ،أصــدر املجلــس بي ـ�ان املمارســة الثــاين
مــن املعايــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة
«إصــدار أحــكام األهميــة النســبي�ة».
ويجمــع بيــ�ان املمارســة جميــع متطلبــات
األهميــة النســبي�ة يف املعايــر الدوليــة إلعــداد
التقاريــر الماليــة ويضيــف توجيهــات عمليــة
وأمثلــة قــد جتدهــا الشــركات مفيــدة يف البــت
بأهميــة املعلومــات.
بي ـ�ان املمارســة غــر إلــزايم وال يغــر املتطلبــات
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وال يقــدم متطلبــات جديــدة.

مجلس المعايير الدولية
لقواعد أخالقيات المحاسبين
( )IESBAيقترح متطلبات
أخالقية معدلة تحظر
الحوافز غير المالئمة
 - 26ايلول 2017 -

أصــدر مجلــس املعايــر الدوليــة لقواعــد
أخالقيــات املحاســبني ( )IESBAمســودة
اإلفصــاح إلبــداء التعليقات عليهــا ،والتنقيحات
املقرتحــة بالقانــون اخلــاص بعــرض احلوافــز
وقبولهــا .وتعــزز املقرتحــات قانــون أخالقيــات
املحاســبني املهنيــن (القانــون) مــن خــال
توضيــح احلــدود املناســبة لعــرض احلوافــز
وقبولهــا ،ومــن خــال حظــر أي حوافــز بقصــد
التأثــر غــر الســليم علــى الســلوك.
ويغطــي إطــار العمــل الشــامل املقــرح جميــع
أشــكال احلوافــز وينطبــق علــى املحاســبني
املهنيــن يف األعمــال التجاريــة واملحاســبني
املهنيــن يف املمارســات العامــة .كمــا يقــدم
توجيــه محســن بشــأن عــرض احلوافــز وقبــول
أفــراد أســر املحاســبني املهنيــن األقربــاء أو
املباشــرين لهــا .وقــال الدكتــور ســتافروس
ثوماداكيــس ،رئيــس مجلــس املعايــر الدوليــة
لقواعــد أخالقيــات املحاســبني ()IESBA
 « :إن احلوافــز الــي تهــدف إىل التأثــر غــر
الســليم علــى الســلوك تمثــل مصــدر قلــق كبــر
للمصلحــة العامــة ،وتشــمل قضايــا الرشــوة
والفســاد .واحلوافــز الــي يتــم تقديمهــا بطريقــة
غــر ســليمة هــي حوافــز غــر مقبولــة وينبغــي
حظرهــا» .ومــن بــن أمــور أخــرى ،تطالــب
املقرتحــات أيضــا املحاســبني املهنيــن بمعاجلــة
أي تهديــدات لالمتثــ�ال للمبــادئ األخالقيــة
األساســية وفقــا لإلطــار املفاهيــي للقانــون
حيــث ال توجــد نيــ�ة غــر ســليمة.
وصــرح كــن ســيونغ ،املديــر الفــي ملجلــس
املعايــر الدوليــة لقواعــد أخالقيــات املحاســبني
(:)IESBA

« إن تطويــر املقرتحــات قــد اسرتشــد باملدخالت
املقدمــة مــن منظمــة الشــفافية الدوليــة
باململكــة املتحــدة بفضــل خربتهــا ومعرفتهــا
الواســعة يف مجــال الرشــوة والفســاد»« .عنــد
االنتهــاء ،ستشــكل األحــكام اجلــزء األخــر مــن
القانــون املعــدل جوهريــا واملعــاد هيكلتــه».

