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  حممد العيد.د

  أستاذ حماضر قسم أ ، جامعة مستغامن
  تدالويت يامنة .أ

  باحثه ، جامعة مستغامن ةأستاذ

    : : : : صصصصخخخخامللامللامللاملل

لقد فرض عصر العوملة تغريات كثرية يف العديد من ااالت ، وتسابقت دول العامل لدخول      
من أوسع أبواا، وتشابكت األنظمة املالية والنقدية ملختلف الدول، وتنافست األسواق العاملية 

 .ا القوى الفاعلة من أجل حتقيق مصاحلها
ولعل من أهم ما ساعد يف انتشار العوملة، تزايد عدد وحجم الشركات العاملية املتعددة     

ة على املستوى العاملي، وهذه اجلنسيات، وتزايد أنشطتها، مما شكل أهم تطور يف األعمال الدولي
الشركات املتعددة اجلنسيات كان هدفها حتقيق األرباح دون االكتراث بشرعية األساليب 
والسياسات اليت تتبعها، واتسعت فروعها ناهيك عن سيطرا على نسبة كبرية من األسواق 

أدت إىل تراجع دور  مع البنوك العاملية واالستثمار ا، وكل هذه التحوالت واالندماجاملالية 
الدولة مما أدى إىل اتساع دائرة املخاطر اليت ميكن أن تتعرض هلا، وبالتايل تزايد الطلب على 
قوائمها املالية من قبل املستثمرين واملستفيدين منها، وكنتيجة حتمية نتج العديد من األزمات، 

من القواعد والضوابط،  وكحماية من هذه االيارات، مت تكثيف اجلهود من أجل وضع جمموعة
وإلزامية تطبيقها من قبل املؤسسات والبنوك وكذا األسواق املالية، ومتثلت هذه القواعد أساسا 

 . يف جمموعة من املعايري املوحدة ذات خاصية التطبيق على املستوى العاملي

، األسواق املالية، االستثمارات، األزمات املالية، املعايري العوملةالتدقيق،  ::::الكلمات املفتاحيةالكلمات املفتاحيةالكلمات املفتاحيةالكلمات املفتاحية
  .لدوليةا
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Résumé : 

      L’ère de la mondialisation  a imposé de nombreux changements dans 

différends domaines, les pays du monde entier ont entamé une compétition 

pour entrer dans les marchés mondiaux par le biais de ses  portes les plus 

larges, les systèmes financiers et monétaires des différents pays sont liés et 

entrelacés entre eux, en l’occurrence avec les acteurs performants dans le 

but de parvenir à réaliser leurs intérêts. 

   Peut-être le plus important de ce qui a contribué à la propagation de la 

mondialisation, c’est bien l'augmentation : du nombre, de la taille des 

entreprises multinationales, et de leurs activités, ce qui constitue le 

développement le plus important dans les affaires internationales au niveau 

mondial. 

   L’objectif primordial de ces entreprises multinationales est de réaliser des 

profits sans se soucier de la légitimité des méthodes et des politiques 

utilisées, ses filiales ne cessent de s élargir et imposent leur contrôle sur une 

grande partie des marchés financiers et intègrent les banques à l’échelle 

mondiale dans le but d’y investir davantage. 

   Tous ces changements ont conduit à un déclin du rôle de l'état, ce qui a 

abouti à un cercle plus large de risques, et donc de la demande croissante 

pour ses états financiers par les investisseurs et de ses bénéficiaires, et 

comme résultat inévitable, il s’est produit un grand nombre de crises.  

   Dans le cadre d’une protection possible de ces crises, des efforts ont été 

déployés pour développer un ensemble de règles et de règlements, et leurs 

applications obligatoires par les entreprises et les banques ainsi que par les 

marchés financiers, ces règles sont  essentiellement un ensemble de normes 

unifiées  et d'une spécificité d’application à l'échelle mondiale. 

 

Mots clés: audit, mondialisation, marchés financiers, investissements, crises 

financières, normes internationales. 
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        ::::املقدمةاملقدمةاملقدمةاملقدمة
اجلنسية بشكل ، فقد زادت الشركات متعددة ا العصرة االقتصاد من أبرز مظاهر هذعومل تعترب

كبري يف العقد األخري من القرن العشرين، كما بدأت كثري من أسواق البورصة تأخذ شكل 
م بعضها إىل منظمة عاملية واحدة هي املنظمة الدولية هليئات أسواق األوراق ضالعاملية، بل ان

اليت ، International Organization of Securities Commission (IOSCO)املالية 
االلتزام بقواعد حمددة ومعايري حماسبية  ،إليهاتشترط على أي سوق للبورصة تنوي االنضمام 

 ،موحدة إىل حد ما من قبل الشركات املسجلة استخدامها يف تلك األسواق، ليس هذا فحسب
بل لقد احتدت أسواق البورصة يف معظم دول السوق األوروبية يف معظم بلدان العامل متقدمة  

  .ناميةأم بلدانا  كانت

نظرا لتأثريها على املعايري  ،وهلذا جاءت ضرورة التعرض ملوضوع تأثري العوملة على مهنة التدقيق
احملاسبية بسبب ضرورة توحيد هذه األخرية لكي حتظى بالقبول وتكون مفهومة وواضحة وقابلة 

  .يناملستثمرمن طرف  لالستيعاب من قبل مستخدمي التقارير املالية و
 بشكل عام، وبالتايل إشكالية البحث تدور حول تأثري العوملة على املعايري احملاسبية الدوليةإن 

    .على التطبيقات احملاسبية ومهنة التدقيق على وجه اخلصوص، وذلك يف الدول النامية
  :ومن خالل هذه الورقة البحثية تطرقنا إىل ستة حماور وهي

  مفهوم العوملة وتطورها؛ -1
  يري احملاسبية الدولية،املعا -2
  آثار العوملة على املعايري احملاسبية الدولية؛ -3
  انعكاسات تأثريات العوملة على التطبيقات احملاسبية يف الدول النامية؛ -4
  معايري التدقيق الدولية؛ -5
  .تأثري العوملة على مهنة التدقيق من اجلانب االقتصادي -6
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        ::::تطورهاتطورهاتطورهاتطورهاوووو    العوملةالعوملةالعوملةالعوملةمفهوم مفهوم مفهوم مفهوم     - - - - 1111
خريطة  وتغريتاالحتاد السوفيايت  تفككالعوملة ظاهرة متسارعة التطور السيما بعد  أضحت

 العوملة بدأت مظاهرف، بعد أن كان السوفيات يشكلون قوة التوازن مع العتم الغريب العامل
االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية يف التبلور شيئا فشيئا، ولعل هذا ما يستدعي 

 .هذه الظاهرة وتطورهاملفهوم التعرض 
        ::::مفهوم العوملةمفهوم العوملةمفهوم العوملةمفهوم العوملة    ))))1111- - - - 1111

ال تزال العوملة كظاهرة وكمفهوم أمرا يثري اجلدل، ولذلك فإن وضع تعريف حمدد ومتفق عليه 
و جوهر عملية العوملة يتمثل يف سهولة حركة الناس واملعلومات هلذه الظاهرة مل يتم حيت اآلن، 

بضائع وخدمات، أفراد، أفكار  :على ست فئات والسلع بني الدول واليت ميكن تقسيمها
  .ومعلومات، نقود، مؤسسات، وأشكال من السلوك والتطبيقات

ويقرر روزنا بأنه إن كان من البكر وضع تعريف كامل للعوملة، فإنه مفهومها يقيم عالقة بني 
، كما تشمل إعادة تنظيم 1واإليديولوجيمستويات عدة للتحليل االقتصادي، السياسي، الثقايف 

بأا القوى اليت  ويعرفها عبيد   ، تداخل الصناعات عرب احلدود، وانتشار أسواق التمويلاإلنتاج
وألية ال ميكن السيطرة عليها لألسواق الدولية والشركات متعددة اجلنسية اليت ليس هلا والء 

دي العاملة ورأس املال دولة قومية، كما أا تشتمل حرية حركة السلع واخلدمات واألي
  .2واإلقليميةواملعلومات عرب احلدود الوطنية 

أما صادق العظم يف ورقته املقدمة إىل الندوة اليت نظمتها يف تونس املنظمة العربية للتربية والثقافة 
الرأمسايل عند منتصف   اإلنتاجوصول منط "إىل أن العوملة هي  ىفري، 19963والعلوم يف نوفمرب 

القرن العشرين تقريبا إىل نقطة االنتقال من عاملية دائرة التبادل والتوزيع والسوق والتجارة إىل 
ورأس املال  اإلنتاج، أي أن ظاهرة العوملة اليت نشهدها هي بداية عوملة ...اإلنتاجعاملية دائرة 

، مث "معات املركز األصلي ودولةونشرها يف كل مكان مناسب ومالئم خارج جمت...،اإلنتاجي

                            
   .6 ص ،1998 فرباير، ،218 العدد العربية، الوحدة الدراسات مركز العريب، املستقبل ،،،،العوملة مفهوم يف ،يسني السيد  1
  .28، ص1997، يوليو، 221 العدد، شؤون األوسط، مركز دراسات الوحدة العربية، املناظرة حول العوملةعبيد نايف علي،   2
إىل 17ورقة حبثية قدمت إىل ندوة نظمتها املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم يف تونس، يف فترة من  ماهي العوملة؟العظم صادق جالل،   3

  .8، ص1996نوفمرب،  21
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حقبة التحول الرأمسايل العميق لإلنسانية مجعاء، يف ظل " ينتهي إىل تقدمي تعريف عام للعوملة بأا 
  ".هيمنة دول املركز وبقيادا وحتت سيطرا، ويف ظل سيادة نظام عاملي للتبادل غري املتكافئ

املال يف  تعين بشكل عام اندماج أسواق رأسعندما رأى أن العوملة  ويؤكد ما سبق األطرش
حقول التجارة واالستثمارات املباشرة وانتقال األموال والقوى العاملة والثقافة و التقنيات ضمن 

، مما يؤدي إىل اختراق ، وتالياً خضوع العامل لقوى السوق العاملية 4إطار من حرية األسواق
ادة الدولة، ومتثل الشركات متعددة اجلنسية العنصر ية وإىل االحنسار الكبري يف سيطناحلدود الو

املنافسة بني القوى العظمى، : األساسي يف هذه الظاهرة، هناك أربع عمليات أساسية للعوملة هي
  5 .االبتكار التكنولوجي، انتشار عوملة اإلنتاج، والتبادل والتحديث

ومن بني وجهات النظر االجيابية املوجهة للعوملة يف الفكر الغريب، جند أن ماترين وولف الذي  
، ومن نظام التخطيط اإلنسانيةيعتربها أا عملية حترر تارخيية من أسر الدولة القومية إىل أفق 

احدة يتساوى الصارم إىل نظام السوق احلرة، ومن الوالء لثقافة ضيقة ومتعصبة إىل ثقافة عاملية و
فيها الناس واألمم مجيعا، وحترر من التعصب أليديولوجية معينة إىل انفتاح على معظم األفكار 

أو عرقية والتحرر من كل الصور الالائية الناجتة عن التحيز املسبق ألمة أو دين أو أيديولوجية 
  6.معينة إىل عقالنية العلم وحياء الثقافة

باحثني يفرق بني العوملة والعاملية، فالعاملية تعين تفتح على العامل أن بعض ال باإلشارةر يداجلو
وعلى الثقافات األخرى واحتفاظا باخلالف اإليديولوجي، أما العوملة فهي تفي لآلخر وإحالل 

بينها وبني النظام الدويل الذي  قيفرتم التكما ي ،7اإليديولوجيالصراع  حمللالختراق الثقايف 
دول واملؤسسات، يعين التعاون بني دولة ودولة أو عدة دول، بينما العوملة تعاون بني مجيع ال

ناميكية جديدة تربز داخل دائرة العالقات الدولية من خالل حتقيق درجة عالية وعليه فالعوملة دي
واليت . تسبات التقنية والعلمية للحضارة انتشار املعلومات واملك من الكثافة والسرعة يف عملية

                            
  .95، أبريل، ص 71العددمركز الدراسات االستراتيجية والتوثيق،  ،،،،العرب والعوملة ما العمل بشؤون األوسطاألطرش حممد،   4
  .402- 401، ص 2010، طبعة أوىل، مكتبة اتمع العريب للنشر والتوزيع، ، العوملة وأبعادها االقتصاديةآخرونحممود حسني الوادي و  5
  .22غريب حممد، حتديات العوملة وآثارها على العامل العريب، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، العدد السادس، جامعة شلف، اجلزائر، ص  6
، 1998، فرباير، 228 العدداملستقبل العريب، مركز دراسات الوحدة العربية،  عشر أطروحات،: اهلوية الثقافيةالعوملة واجلابري حممد عابد،   7

  .17ص 
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يتزايد فيها دور العامل اخلارجي يف حتديد مصري األطراف الوطنية املكونة هلذه الدائرة املندجمة 
  8.وبالتايل هلوامشها أيضاً 

أا ما هي إال نتاج للتطورات اهلائلة يف جمال بالقول  ميكن ،ملفهوم العوملة كاختصار      
، اليت كان هلا أكرب األثر يف جتسيد معامل النظام العاملي اجلديد، التصاالت والتقنياتاملعلومات وا

  :ما يلي العوامل اليت سامهت يف تعزيز اجتاهات العوملة يف اال االقتصادي يف إجيازوميكننا 
  التطورات اهلائلة يف جمال االتصاالت واملعلومات؛ -أ

 للقارات؛تعاظم دور الشركات العابرة  -ب
  السياسات االقتصادية واليت متثلت باخلصخصة؛    - - - - جججج
  دور أجهزة االقتصاد العاملي ومؤسساته، مثل صندوق النقد الدويل والبنك الدويل؛    - - - - دددد
 .بيكوبروز التكتالت االقتصادية العمالقة، مثل التكتل االقتصادي األورويب والنافتا واأل    - - - - هههه

        ::::تطور العوملةتطور العوملةتطور العوملةتطور العوملة    ))))2222- - - - 1111
م، األول ملارشال ماك 1970استخدام مصطلح العوملة إىل كتابني صدرا سنة تعود بدايات 

  9".لكتروينوالعصر اال  أمريكا"والثاين لربيزنسكي " حرب وسالم يف القرية الكونية"لوجان 
إىل أنه كما صنع األقوياء التاريخ بكل ما يشتمل عليه من  عبيد أما عن التطور التلقائي فيذهب

ثقافام السياسية ومفاهيمهم االقتصادية، فإم يتحكمون اليوم  ةاديسووتقين  ميتقدم عل
، وإذا كان التاريخ يف املاضي قد صنعته دولة أو 10بسيادة هذه القيم والسلوكيات إىل حد ما

، فإن تاريخ اليوم تصنعه أكثر من دولة بنسب خمتلفة توازي ما متتلكه كل دولة من إمرباطورية
متنوعة اقتصادية، مالية، عسكرية، إعالمية وثقافية وليس العامل بأمجعه خدمات ومؤسسات 

الظاهرة التارخيية لنهاية "وخيلص عبيد إىل استعارة قول جورد طاربيشي الذي يعد العوملة مبنزل 
 القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين مثلما كانت القومية يف اجلوانب االقتصادية

  .ظاهرة اية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين فيةوالسياسية والثقا

                            
  .28، ص مرجع سابقعبيد نايف،   8
  .4، ص 1998، أبريل، 71العدد، شؤون األوسط، مركز الدراسات اإلستراتيجية والتوثيق، املناظرة حول العوملةعتريس طالل،   9

  .29عبيد نايف، مرجع سابق، ص   10
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هذه ويتفق روبرتسون مع هذا التصور لتطور العوملة عندما ذهب إىل نقطة البداية يف نشأة 
عشر كبنية تتمثل يف ظهور الدولة القومية املوحدة منذ حوايل منتصف القرن الثامن واليت العوملة 

بني مواطنيها، وبناء عليه صاغ روبرتسون منوذجه لتطور العوملة  تارخيية وبدأ التجانس الثقايف
  11 :مخس مراحل هي إىلوقسمه 

استمرت يف أوربا منذ القرن اخلامس عشر حىت منتصف القرن  ::::املرحلة اجلنينيةاملرحلة اجلنينيةاملرحلة اجلنينيةاملرحلة اجلنينية -1
الثامن عشر واليت شهدت منو اتمعات القومية وتعمقت األفكار اخلاصة بالفرد 

  .واإلنسانية
يف أوربا من منتصف القرن الثامن عشر حىت سنة  استمرت : مرحلة النشوءمرحلة النشوءمرحلة النشوءمرحلة النشوء -2

م إذ حدث حتول يف فكرة الدولة املتجانسة صوب املفاهيم  اخلاصة 1870
بالعالقات الدولية، فزادت االتفاقيات الدولية ونشأت املؤسسات املتعلقة بتنظيم 

  .العالقات واالتصاالت بني الدول

م، حىت العشرينات من القرن العشرين 1870استمرت من سنة  ::::مرحلة االنطالقمرحلة االنطالقمرحلة االنطالقمرحلة االنطالق -3
عدد من  إدماجمت حبيث حيث ظهرت مفاهيم تتعلق باهلويات القومية والفردية 

اتمعات غري األوروبية يف اتمع الدويل وحدث تطور يف عدد وسرعة األشكال 
ؤمترات العلمية واملالكونية لالتصال ومتت املنافسات الدولية كاأللعاب األوملبية 

  .والثقافية

استمرت من العشرينات حىت منتصف الستينات من : الصراع من أجل اهليمنةالصراع من أجل اهليمنةالصراع من أجل اهليمنةالصراع من أجل اهليمنة -4
نشأت صراعات كونية حول صور احلياة وأشكاهلا املختلفة، من حبيث القرن العشرين، 

  .أبرزها احلربني العامليتني، إلقاء القنبلة الذرية على اليابان، وبروز دور األمم املتحدة
بدأت منذ الستينات وأفضت إىل اجتاهات وأزمات يف : مرحلة عدم اليقنيمرحلة عدم اليقنيمرحلة عدم اليقنيمرحلة عدم اليقني-5

غزو الفضاء وكان وفيها مت إدماج العامل الثالث يف اتمع العاملي وحدث  التسعينات،
 اية احلرب الباردة، واإلنسان بوط هذا انتشارعلى القمر، وشهدت هذه املرحلة 

املؤسسات  تطور، و..والبيولوجية والكيميائية ةاألسلحة الذريأسلحة الدمار الشامل ك

                            
  ..11-9، صمرجع سابقيسني السيد،   11
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االهتمام باتمع املدين العاملي واملواطنة العاملية  ةاديالكونية واحلركات العاملية، وز
 .وتدعيم نظام اإلعالم الكوين

  
        ::::الدوليةالدوليةالدوليةالدولية    املعايري احملاسبيةاملعايري احملاسبيةاملعايري احملاسبيةاملعايري احملاسبية    - - - - 2222

تعود فكرة تدويل املعايري احملاسبية الدولية إىل املؤشرات الدولية للمحاسبني وقد انعقد أول مؤمتر 
املؤمترات الدولية للمحاسبني ملناقشة وضع مهنة احملاسبة ، مث توالت 1904يف مدينة لويس سنة 

  .االً واملعايري احملاسبية خصوصاإمج
، أول حماولة جادة يف تدويل املعايري 1967ريس سنة ميثل املؤمتر الدويل التاسع املنعقد يف با

خض عنه تشكيل هيأة عمل دولية، أوصت بتشكيل جلنة التعاون الدويل ملهنة احملاسبية، إذ مت
 international coordination commitee for accountingاحملاسبة 

profession(CCAP) ة املعايري احملاسبية الدولية جلن إنشاءرية أقرت وهذه األخinternational 

accounting standards commitee(IASC)  ومنذ إنشاء اللجنة وهي 1973يف أبريل  ،
تعمل على إعادة وتطوير املعايري احملاسبية الدولية حىت وصل عدد املعايري اليت أصدرا يف سنة 

  .معيار 39إىل  1999
املعايري احملاسبية الدولية ليست اهليأة الوحيدة اليت تعمل على ة باملتعلقلجنة هذه الوالواقع أن 

فهناك هيئات تعمل على إعداد هذه املعايري ، لتطبيقها على املستوى الدويلاملعايري مثل إعداد 
هذه املعايري  إعدادوميكننا ذكر بعض اهليئات املسامهة يف سواء على املستوى اإلقليمي أو الدويل، 

  12.باختصار
  
  
 

                            
  .410حممود حسني الوادي وآخرون، مرجع سابق، ص   12
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من اهليئات اليت أسهمت يف إعداد املعايري احملاسبية بغية تطبيقها على املستوى  العديد  هناكو
 :13نذكر من بينهادويل أو إقليمي 

    ::::    European Community (EC)    األوروبيةاألوروبيةاألوروبيةاألوروبية    اجلماعةاجلماعةاجلماعةاجلماعة    )1111- - - - 2222

، عندما مت إنشاء منظمة التعاون  1948تعود جذور إنشاء هذه اجلماعة إىل سنة         
طة خل اتنفيذ organization for european economic coperationاالقتصادي األوروبية 

إىل  البلدانإعادة بناء أوروبا بعد احلرب العاملية الثانية، وأدى التعاون بني هذه قصد  مارشال
 سنة    european coal and steel communityإنشاء اجلمعية األوروبية للفحم والصلب 

أملانيا، إيطاليا،  حها يف إنشاء السوق األوروبية املشتركة من قبل فرنسا،، اليت أسهم جنا1952
ارك ، مث انضمت بريطانيا والدمن1957اتفاقية روما سنة  بلجيكا، هولندا، ولوكسمبورغ، يف

االقتصادي بني أعضائها من خالل توحيد  إىل السوق، دف حتقيق التكامل يرلندا، واليونانوا
 .سياسات التعريفة اجلمركية والتنسيق بني السياسات املالية والنقدية

طرائق : وقد اجتهت اجلماعة حنو التنسيق بني املعايري احملاسبية املطبقة يف البلدان األعضاء مشلت 
ما صدر عنها هو ، وأهم وغريها يف دوهلا، طرائق تقييم األصول عرض البيانات املالية للشركات

بع الذي يعاجل التوجيه الرابع الذي يعاجل التنسيق يف احلسابات اخلتامية للشركات، والتوجيه السا
املعايري اليت تضمنتها التوجيهات الصادرة  يعاب علىو التنسيق يف احلسابات املوحدة للشركات

 .فقطمن ناحية تركيزها على احملاسبة املالية EC عن 
          United Nations (UN)    ::::األمم املتحدةاألمم املتحدةاألمم املتحدةاألمم املتحدة        ))))2222- - - - 2222

هو  جناح تطبيق نظام احلسابات القومية لألمم املتحدة يف العديد من بلدان العامل إن        
وقد بدأ نشاط األمم املتحدة يف هذا لتحقيق مفهوم احملاسبة العاملية،  تشجيع األمم املتحدة نتيجة

مت تعيني جمموعة األفراد املشهورين، بغية دراسة تأثري الشركات  ، عندما1973اجلانب سنة 
  .تطور االقتصادي والعالقات الدوليةعلى ال اتدة اجلنسيمتعد

 group of expertsفريق اخلرباء للمعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ  إنشاءمت ، 1997يف سنة 

on international standards of accounting and reportting  والذي ركز جهوده على

                            
  .412- 411، صمرجع سابقحممود حسني الوادي وآخرون،   13
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باملعلومات والسياسات احملاسبية، واملعلومات املالية املتعلقة  الشركات متعددة اجلنسية فيما يتعلق
البيانات على أساس هذه إعداد إضافة إىل   عنها يف البيانات املالية، اإلفصاحبالفروع اليت جيب 

بالتوزيع اجلغرايف لتلك على املعلومات املالية وغري املالية املتعلقة  األجزاء، كما ركز الفريق
املتبعة للسيطرة على التلوث  واإلجراءات، كشف عن العمالة والتشغيلالالشركات، زيادة على 

  .كذلكالبيئي 

فريق اخلرباء للمعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ يضم دول افريقية،  إنشاءمت  1982ويف سنة 
حبث القضايا املتعلقة بشؤون احملاسبة على آسيوية، أوروبية، وأمريكية، ويسعى هذا الفريق إىل 

 االعتبارمع األخذ يف  واإلقليميةاملستوى الدويل، واملسامهة يف وضع املعايري احملاسبية احمللية 
الدويل حول املمارسات احملاسبية  اإلمجايلحاجات الدول النامية، وكذا السعي لتحقيق نوع من 

  .علومات املالية وغري املاليةأو وضع معايري حمددة حول اإلفصاح عن امل
م حماسيب للسيطرة اوعلى الرغم من أن األمم املتحدة قد تكون أفضل منظمة ميكنها وضع نظ

تشريعات  للبلدان املختلفة بإصدار إلزامهاخالل  على عمليات الشركات متعددة اجلنسيات من
تركز أا على تنتقد  املعلومات املطلوبة للبلدان اليت تعمل فيها، لكن تلزم هذه الشركات بتقدمي

، وكذا التركيز على املعايري املتعلقة باإلفصاح من  اإلداريةعلى احملاسبة املالية من دون احملاسبة 
 .دون القياس

    :التعاون والتنمية االقتصاديةالتعاون والتنمية االقتصاديةالتعاون والتنمية االقتصاديةالتعاون والتنمية االقتصادية    منظمةمنظمةمنظمةمنظمة    ))))3333- - - - 2222
 Organization of Economic and Co-operation Development  (OECD) 

      

سنة يف و  هذه املنظمة بغية تشجيع النمو االقتصادي والتوسع يف التجارة الدولية، أنشئت   
وقد اقترح هذا علومات للشركات متعددة اجلنسيات، دليل اإلفصاح عن املضع مت و، 1976

عنها يف البيانات املالية للشركات  اإلفصاحيل العناصر الرئيسية للمعلومات اليت ينبغي الدل
ومن هذه العناصر هيكل الشركة، القطاعات اجلغرافية واألنشطة الرئيسية متعددة اجلنسيات، 

نتائج التشغيل واملبيعات واالستثمارات اجلديدة يف رأس املال على مستوى املناطق  للشركة األم،
غرافية وعلى مستوى القطاعات الصناعية للشركة ككل، قائمة استخدامات وموارد الشركة، اجل
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التحويل، السياسات احملاسبية مبا فيها السياسات  سياسات أسعار مصاريف البحث والتطوير،
  .املتبعة يف إعداد البيانات املالية امعة

لتحقيق التنسيق احملاسيب بالتركيز على احملاسبة املالية من دون احملاسبة  OECDوتسعى 
اهتمامها مبشاكل البلدان الصناعية أكثر من غريها، ولذا فهي أبعد من أن تطور و  ،اإلدارية

معايري ميكن أن توجه خلدمة الدول النامية ، فضال عن تركيز املعاير اليت تصدرها على اإلفصاح 
 .من دون القياس

  :International Federation of Accounts (IFAC)االحتاد الدويل للمحاسبني االحتاد الدويل للمحاسبني االحتاد الدويل للمحاسبني االحتاد الدويل للمحاسبني         ))))    4444----2222
استبدلت جلنة التعاون الدويل ملهنة احملاسبة باالحتاد الدويل احملاسبني بناء على قرار           

، وذلك دف ترتيب املؤمترات 1977املؤمتر احلادي عشر للمحاسبني املنعقد يف ميونيخ سنة 
ويسعى ملهنة احملاسبة  من النواحي الفنية واألخالقية والتعليمية، الدولية املستقبلية، واجناز دليل 

  .معايري منسقة  إجياداالحتاد حنو حتقيق تعاون دويل يف مهنة احملاسبة من خالل العمل على 
  :االحتاد العريب للمحاسبني واملراجعني العرب ) 2-5

يهدف إىل هو  ، و1979إىل بغداد سنة  هنقلمت ، مث 1971أسس يف القاهرة سنة ت       
النظام األساسي لالحتاد العام (يف الدول العربية العمل على توحيد قوانني مهنة احملاسبة 

، وقد أوىل االحتاد اهتماما باملعايري )27ومادة  3فقرة  4 للمحاسبني واملراجعني العرب، مادة
احملاسبية من خالل املعهد العريب للمحاسبة والتدقيق، الذي أنشأ جلنة خاصة بالبحوث واملعايري 

 التضخمحماسبة خزون، كما شكل جلنة إلعداد معيار يعاجل إعداد معيار يعاجل امل قامت بدراسة
، ومل يلحظ انتشار هذين املعيارين أو استخدامهما، كما مت تأليف جلنة إلعداد 1982سنة 

 14 .لنشاط هذه اللجنةيذكر املعايري يف ضوء املعايري الدولية، ومل يلحظ أثر ملموس 
  :IASCجلنة املعايري احملاسبية الدولية جلنة املعايري احملاسبية الدولية جلنة املعايري احملاسبية الدولية جلنة املعايري احملاسبية الدولية     ))))6666- - - - 2222

يف سبتمرب عام  هاداعقمت انإىل املؤمتر العاملي العاشر للمحاسبة الذي  IASCتعود نشأة       
وبعد  .15، يف سدين بأستراليا، حيث اقترح لورد بنسون إنشاء هيئة دولية للمحاسبة1972

                            
  .415- 413حممود حسني الوادي وآخرون، مرجع سابق، ص  14
  .4، ص2006، اإلسكندريةاالفصاحات، الدار اجلامعية، : اجلزء الثاين ،موسوعة معايري حماسبيةطارق محاد عبد العال،   15
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منظمة دولية  إنشاء، 1973جوان  29يف  اجتماعد جمموعة من االجتماعات، نتج عن اعقان
وهذا مببادرة من هنري بنسون وباملوافقة من قبل ممثلي " جلنة املعايري احملاسبية الدولية"هي 

اليابان، املكسيك، هولندا، املنظمات احملاسبية املهنية لكل من أستراليا، كندا، فرنسا، أملانيا، 
بوال من قايري حماسبية تلقى بريطانيا، ايرلندا والواليات املتحدة األمريكية، وهذا دف وضع مع

 16.طرف مجيع الدول
 112عضو يف  153وكان هناك  IASCمت حل جلنة املعايري احملاسبية الدولية  2001يف عام 

الس ب IASCجلنة املعايري احملاسبية الدولية بلد ويف شهر أفريل من نفس السنة غريت تسمية 
 100األخري يقع بلندن وهو حيتوي أكثر من  ، هذا IASB الدويل للمعايري احملاسبية الدولية

دولة ممثلة من طرف املهنيني احملترفني يف احملاسبة وكذا الصناعة املالية والتجارية والتعليم 
 17.واخلدمات العمومية

        ::::آثار العوملة على املعايري احملاسبية الدوليةآثار العوملة على املعايري احملاسبية الدوليةآثار العوملة على املعايري احملاسبية الدوليةآثار العوملة على املعايري احملاسبية الدولية    - - - - 3333
األعمال والتجارة، وإمنا ترتبط أيضا بعدد من القضايا  عاملالعوملة ال ختتص فقط بإن        

جند أن احملاسبة ، فإننا  ا أن احملاسبة ختص قطاع األعمالمب. الثقافية واالجتماعية والسياسية
، وفيما نرى أن العامل يتجه حنو العاملية، "لغة األعمال والتجارة" كمفهوم تقليدي تعرف بأا 

ن هناك حاجة ماسة افخلدمات ورؤوس األموال عرب احلدود، حيث تتسارع حركة البضائع وا
الوسائل أمام قطاعات األعمال، واجلهات اليت تنظم هذه القطاعات، وكذلك مجهور  إجيادإىل 
لتسيري اإلبالغ عن املعلومات املالية اخلاصة بالشركات وقطاعات األعمال يف لغة  عواناأل

واضحة ومفهومة للجميع، ومن هنا تنشأ احلاجة إىل وضع معايري حماسبية عاملية موحدة، متكن 
  .إليهامن دراسة التقارير املالية وسالمتها واالطمئنان 

  18 :رخييا على عملية وضع املعايري فيما يليميكننا اختصار العوامل الرئيسية اليت أثرت تا

جند أن بعض البلدان يستند نظامها على القانون الروماين : لنظام القانوين للبلدا  - - - - 1111
املشرع نظم عمل الشركات من خالل قانون حمدد يدعى ذلك أن مثال فرنسا، 

                            
16

  Walton Peter, la comptabilité anglo-saxonne la découvert , paris, France, 1996, p8.  
17

 www.iasb.org. 
  .5اإلمارات العربية، العني، ص ، جامعة 1997نوفمرب  18-16، ورقة حبثية ليومي حنو عوملة مهنة احملاسبةطالل أبو غزاله،   18
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قانون الشركات، ويتضمن بنود مفصلة حتدد متطلبات األعمال احملاسبية وإعداد 
، أما يف البلدان األخرى اليت يستند نظامها القانوين على فكرة القانون اإلقرارات

العام لدى اململكة املتحدة فإن املشرع يركز على مجلة القوانني اليت اختذت 
 . حلاالت وقضايا معينة ملواجهة احلاجة املتغرية

يف حني أن هذه القواعد احملاسبية يف البلدان األخرى يتم وضعها من قبل العاملني               
ويف أوروبا على وجه اخلصوص يلعب إصدار    اخلاصيف مهنة احملاسبة يف القطاع 

  19.التعميمات دورا كبريا يف عملية وضع املعايري
التوجه حنو املعايري احملاسبية  هناك تباين واضح يف: طبيعة وهيكل امللكية التجارية  - - - - 2222

ن اليت تتركز بني البلدان اليت تشيع فيها ملكية األسهم من قبل اجلمهور، والبلدا
حيث أن ي أيدي البنوك واملؤسسات املالية األخرى، هف ،فيها ملكية الشركات

باستطاعة البنوك يف هذه احلالة احلصول على معلومات مفصلة، وبالتايل يقتصر 
عدد األشخاص اآلخرين الذين يطلعون على تقارير احلكومة بأشكاهلا املختلفة اليت 
غالبا ما تكون محاية احلق العام ومجع الضرائب وتوجيه النشاط االقتصادي، ويف 

املالية موجهة حنو احلاجة للتقليل من التبعات التقارير تكون مثل هذه البلدان 
الضريبية وليس حنو تقدمي صورة كاملة وواضحة عن الوضع املايل للشركة، ومنه 

البلدان اليت ال تشيع ملكية األسهم من قبل اجلمهور فإن احتمال ضئيل يف أن ان ف
ملالية تكون قد عملت على تطوير معايري حماسبية دف إىل ضمان كون التقارير ا

 .املناسباملطلوب والوقت  يكون بالطبع يفو موثقةتقدم معلومات 
للشركات : النظام السياسي وميزان امللكية الفكرية بني القطاع العام واخلاص  - - - - 3333

العمومية بطبيعة احلال دو مهم يف التطور االقتصادي، والتقارير املالية املعدة من 
بعا للحاجات املختلفة للذين طرف القطاع اخلاص ختتلف عن القطاع العام ت

يطلعون على املعلومات الواردة يف التقارير، جند أنه يف القطاع العام، ويف البلدان  
ي على اليت خيضع االقتصاد فيها لسيطرة الدولة املركزية، نرى أن التأثري احلكوم
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منه يف حال البلدان األخرى، إذ يدخل ضمنها  أقوىاملعايري يكون  إرساءعملية 
جوانب التطور االجتماعي والتطور  إبرازطلبات اإلبالغ اليت دف إىل مت

 .ذات الطابع املايل اإلبالغاالقتصادي الشامل إىل جانب أوجه 
يف البلدان النامية تكون ملكية الشركات يف يد : مستوى التقدم االقتصادي  - - - - 4444

يف املقابل جند بينما ، أفرادها يف حالة يسر وثراء نكونوما يعائالت معينة وغالبا 
أكرب من الشركات، ويف الوقت نفسه إىل احتمال ضئيل  اأنه احلكومة متلك عدد

يف وجود عدد كبري من احملاسبني القانونيني الذين يزاولون املهنة ويعملون على 
تطوير الروح املهنية يف احملاسبة، وهلذا جند غياب احلاجة واملقدرة على إعداد 

 .توىتقارير مالية رفيعة املس
يف بعض احلاالت قد يكون للنظام الضرييب وما يرافقه من : النظام الضرييب  - - - - 5555

األسلوب : تشريعات أثر ال يستهان به على تطوير معايري اإلبالغ املايل، مثال
يف الواليات املتحدة " الوارد أخريا يصدر أوال" احملاسيب الذي ينص على أن 

 .دها يف التقارير املاليةيستخدم فقط لألغراض الضريبية يف حالة ورو
إن وجود هيئة حماسبية مهنية نشطة يساعد على تنظيم : وجود جممع حماسبة مهين  - - - - 6666

متطلبات االمتحان والتسجيل فيها، وعلى العمل كنواة مهنية، وعقد املؤمترات 
اجلو املناسب  يأ، وأيضا اإلصداراتوإعداد املواد التعليمية وأنواع أخرى من 

اث، وتشجع وتعزز تطوير معايري وممارسات حماسبية، ويف مثل هذه للتعليم واألحب
الظروف قد جتد احلكومة أنه من األنسب هلا من خالل جهازها التنظيمي ، أن 
تعهد مبعظم األعمال املتعلقة بإرساء املعايري إىل العاملني يف مهنة احملاسبة، وعندما 

ا للقيام ذه األدوار جمتمعة ال تكون احملاسبة قد بلغت مستوى من التطور يؤهله
فقد يصبح من الضروري تزايد نسبة التدخل احلكومي يف املهنة ويف اإلجراءات 

 .التنظيمية
إن احلاجة إىل جلب املستثمرين األجانب، : طرح األسهم يف األسواق اخلارجية  - - - - 7777

ة، تستدعي أن يكون يف البلدان النامية نظام مقبول لتقدمي إقرارات البيانات املالي
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سليمة مما لو اقتصر األمر على   ورمبا يكون حافزا أكرب على تطوير معايري حماسبية
حاجات الشركات احمللية يف البلد نفسه، نتيجة لذلك نرى أن املنظمة الدولية 
للجان األوراق املالية هي عضو يف جملس إدارة جلنة معايري احملاسبة الدولية، كما 

    20.املعايري املذكورة أن هلا القول الفصل يف اعتماد
  

        ::::انعكاسات تأثريات العوملة على التطبيقات احملاسبية يف الدول الناميةانعكاسات تأثريات العوملة على التطبيقات احملاسبية يف الدول الناميةانعكاسات تأثريات العوملة على التطبيقات احملاسبية يف الدول الناميةانعكاسات تأثريات العوملة على التطبيقات احملاسبية يف الدول النامية    - - - - 4444
 IASCميكن مالحظة انعكاسات تأثري العوملة من خالل مالحظة مدى التزايد يف تطبيق        

 .على التطبيقات احملاسبية للدول النامية من خالل استعراض املعايري احملاسبية يف هذه الدول
  21 :سبية يف الدول الناميةاعلى التطبيقات احمل IASCسات تزايد تطبيق انعكا -

، ورغم األورويب السيما بريطانيا وفرنسامن االستعمار  النامية استقلت معظم الدولإن       
درجة  أو هذه الدول من حيث املساحة اجلغرافية  أو عدد السكان أو املوارد الطبيعيةاختالف 

دول  أغلبهاالتطور السياسي واالجتماعي واالقتصادي، لكن مثة خصائص جتمع بني معظمها ف
تالل يف توزيع الدخل والثروة  ناطق الريفية، وتعاين غالبيتها اخزراعية ويقطن غالبية سكاا امل

 ةعرض العملة األجنبية، وتدين مستوى التعليم ملعظم السكان فضال عن القيود املفروض واخنفاض
  .يف املتوسط بدائية  على احلريات الشخصية، أما صناعتها فهي

تلبية متطلبات التنمية إىل خصائص  نتيجةويعود قصور النظم احملاسبية يف الدول النامية        
التبعية، التقلب، خضوع املهنة هليمنة اجلهات الرمسية، : النظم احملاسبية فيها واليت من أمهها

  .يم والتدريب املهينوضعف التعل
        ::::خاصية التبعيةخاصية التبعيةخاصية التبعيةخاصية التبعية    - - - - 1111

محاسبة يف الدول املتقدمة لتتمثل إحدى خصائص احملاسبة يف الدول النامية يف تبعيتها ل     
واليت جنمت بدورها عن التبعية السياسية لتلك الدول خالل مدة استعمار الدول املتقدمة هلا 

  . والتبعية االقتصادية نتاجا لتعاظم النفوذ االقتصادي للدول املتقدمة فيها

                            
  . 7ص ، ، ، ، مرجع سابقطالل أبو غزاله،   20
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جوانب التبعية من وتبدو وبالتايل كانت تطبيقات احملاسبة تابعة ألنظمة حماسبة الدول املستعمرة، 

  :أن حيث

ها يف الدول تملثيل مناهج التعليم احملاسيب ما زالت يف معظم البلدان النامية صوراً غري مطورة -ا
  .استعمراكانت قد اليت 
ملعايري املتبعة يف على اإىل اعتمادها غالبا يؤدي ضعف إمكانات املهنة يف الدول النامية  -ب

االختالفات البيئية واختالف أغراض احملاسبة وطبيعة  االعتبار يف الدول املتقدمة من دون األخذ
  مستخدمي املعلومات احملاسبية

على اهليئات املهنية يف الدول املتقدمة من حيث يكون  يف تلك الدول نيد املهنياعتما - ـج
 أوروباالتنظيمات املهنية احملاسبية يف تلك الدول تتبع ما هو سائد يف والتدريب املهين، ف التأهيل

  .وغالبا بريطانيا
أسهم وجود فروع ملعظم مكاتب احملاسبة الكربى يف الدول النامية يف هيمنة املعايري واملفاهيم  -د

وإمكاناا للدول املتقدمة على احملاسبة يف الدول النامية، وذلك لكرب حجم املكاتب احملاسبية 
  .الكبرية مقارنة بغالبية شركات احملاسبة يف البلدان النامية

ها احملاسبية تنظمأتزايد النفوذ االقتصادي للشركات متعددة اجلنسية، مما مكنها من فرض  -ه
لنقل املعلومات  الشركات املتعددة اجلنسية تعد القناة الرئيسةفعلى فرعها يف الدول النامية، 

حقيقة هذا النقل هو خدمة مصاحل  لكنتكنولوجيا دف إفادة البلدان النامية، احملاسبية  وال
األعمال الدولية، فلقد كانت وال تزال دوافع هذه الشركات هو توسيع أعماهلا عرب الدول بغية 

، كما تؤدي املساعدات االقتصادية والقروض اليت تقدمها املنظمات  تعظيم ثروة محلة األسهم
حملاسبية يف البلدان املتقدمة النقد الدويل إىل نقل التطبيقات ا بنك الدويل وصندوقالدولية مثل ال

  .ااعيستتم احىت ي بلدانهذه البيانات دورية وفقا للتطبيقات احملاسبية السائدة يف  طلبت يتال
النظم واملعايري احملاسبية يف كثري من اجلوانب  مالئمةقد أسفرت هذه التبعية عن عدم ل  

 .لبيئة الدول النامية، فضال عن اشتماهلا على جوانب قصور النظم احملاسبية يف الدول املتقدمة
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        ::::خاصية التقلبخاصية التقلبخاصية التقلبخاصية التقلب    - - - - 2222

تتصف النظم احملاسبية يف تلك الدول بعدم الثبات بسبب التقلبات السياسية اليت   
كانت قد تبنت النموذج اهلولندي يف اليت إندونيسيا  جند أن يف، فعلى سبيل املثالتشهدها، 

أن حتولت إىل النموذج األمريكي بعد تغري توجهاا  تلبث ملاحملاسبة نتاجا خلضوعها االستعمار، 
االقتصادية من االقتصاد املخطط إىل االقتصاد املفتوح وتزايد اعتمادها على املساعدات املالية 

 .األمريكية
            ::::املهنة هليمنة اجلهات الرمسيةاملهنة هليمنة اجلهات الرمسيةاملهنة هليمنة اجلهات الرمسيةاملهنة هليمنة اجلهات الرمسيةخضوع خضوع خضوع خضوع     - - - - 3333

ويعود ذلك إىل افتقار املهنة يف تلك الدول للمقومات اليت جتعلها قادرة على تطوير   
هيمنة اجلهات املذكورة يؤدي إىل وعدم وجود هيئات مهنية يف بعضها،  كذلكنفسها بنفسها، 

ستجابة للتغريات البيئية، وبالتايل إصدار املعايري احملاسبية بقوانني، مما جيعلها قليلة املرونة يف اال
 ينصب جل اهتمام املهنيني يف تلك الدول حنو التحقق من اتفاق البيانات املالية مع القوانني أكثر

املستثمرين خنص بالذكر و هنا املالئم ملستخدمي تلك البيانات  اإلفصاحمن اهتمامهم مبراعاة 
 .22واملقرضني

        : : : : ضعف التعليم والتدريب املهينضعف التعليم والتدريب املهينضعف التعليم والتدريب املهينضعف التعليم والتدريب املهين    - - - - 4444

تعاين الدول النامية ضعفاً يف التدريب املهين إذا يتم التركيز على اجلانب األكادميي أكثر   
، وقلة التعاون بني وإعادة التأهيل ين بالتدريبتقلة املؤسسات اليت تع يجةمن التطبيقي نت

 ت يف تدريبمعاقلة تعاون الشركات واهليئات مع اجلا إضافة إىلاجلامعات واهليئات املهنية ،
 .أثناء مدة الدراسة طالبال

لدراسة احملاسبة يف الدول لقد أشار تقرير الفريق املكلف من االحتاد الدويل للمحاسبني   
احملتوى  حتديد عدم: أن التعليم احملاسيب يف هذه الدول يعاين جوانب قصور كثرية منهاالنامية 

قيق، كما ال تتوافر نسخ منقحة النظري ومستوى التدريب الفين لربامج التعليم احملاسيب بشكل د
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 أجورهمان وجدوا فان املؤهلني و كوننيزيادة على عدم وجود امل للكتب واالت األجنبية،
 املواد التعليمية كما أن، جد متدنية وال تكفي لسد حاجام وإشباع رغبام اليومية يف احلياة

  23 .بلغة غري اللغة احمللية تقدم

يم والتدريب املهين يف الدول أن مستوى التعل ميكننا القولسبق ذكره ء على ما وبنا   
 .النامية متواضع، ويركز على اجلانب األكادميي أكثر من التطبيقي

        : : : : معايري التدقيق الدوليةمعايري التدقيق الدوليةمعايري التدقيق الدوليةمعايري التدقيق الدولية    - - - - 5555  

 29بالنسبة ملعايري التدقيق الدولية حسب االحتاد الدويل للمحاسبني، وقد تضمنت   
   24 :معيارا وهي كاآليت

 واملبادئ العامة اليت حتكم تدقيق البيانات املالية؛اهلدف  -1
 شروط ووسائل ارتباطات التدقيق؛ -2
 التخطيط؛ -3
 االستفادة من عمل مدقق آخر؛ -4
 تقييمات اخلطر والرقابة الداخلية؛ -5
 ضبط جودة العمل يف التدقيق؛ -6
 يف التدقيق؛ اإلثباتقرائن  -7
 التوثيق؛ -8
 االستفادة من عمل املدقق الداخلي؛ -9

 واخلطأ؛الغش   - 10
 اإلجراءات التحليلية؛   - 11
 تقرير املدقق حول البيانات املالية؛  - 12
 يف وثائق تتضمن بيانات مالية مت تدقيقها؛ املعلومات األخرى  - 13

                            
  .425، املرجع نفسهحممود حسني الوادي وآخرون،   23
، الطبعة األوىل، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، أساسيات التدقيق يف ظل املعايري األمريكية والدوليةحسني القاضي، حسني دحدوح،   24

  .32-31، ص1999األردن، 
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 التدقيق يف بيئة أنظمة املعلومات اآللية؛  - 14
 طرائق التدقيق مبساعدة احلاسوب؛  - 15
 اجلهات التابعة؛  - 16
 االستفادة من عمل اخلبري؛  - 17
 بالعينات؛التدقيق   - 18
 حقائق بعد صدور البيانات املالية؛ اكتشاف - األحداث الالحقة-تاريخ تقرير املدقق  - 19
 ؛اإلدارةالصادرة عن  اإلقرارات  - 20
 مبدأ االستمرارية؛  - 21
 تقارير خاصة ملدقق احلسابات؛  - 22
 وخماطر عملية تدقيق احلسابات؛ األمهية النسبية  - 23
 تدقيق التقديرات احملاسبية؛  - 24
 .ملالية املتوقعةفحص املعلومات ا  - 25
 ؛)االفتتاحيةاألرصدة (إجراءات تدقيق السنة األوىل   - 26
 املعرفة بأعمال العميل؛  - 27
 مراعاة القوانني واألنظمة النافذة لدى تدقيق البيانات املالية؛  - 28
 .املقارنات  -29
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     ::::تأثري العوملة على مهنة التدقيق من اجلانب االقتصاديتأثري العوملة على مهنة التدقيق من اجلانب االقتصاديتأثري العوملة على مهنة التدقيق من اجلانب االقتصاديتأثري العوملة على مهنة التدقيق من اجلانب االقتصادي    - - - - 6666

 :جودة التدقيقالتضخم وأثره على   -  
حيث أن التضخم له أثر كبري على التدقيق من حيث أن الدول اليت ا معدالت تضخم         

عالية يركز أصحاب املؤسسات ا إىل حتقيق أعلى عائد وأحيانا يرتكبون خمالفات ماليه وكسر 
وذلك ألنه ال  25يف هذه اتمعات الغش والتزوير كل القيم األخالقية ملهنة احملاسبة وينتشر

شخاص طبقة معينة من األ أيدييف  واألعمالتوجد قوانني تواكب العوامل العاملية واحنسار املال 
رعاية مصلحتهم يف قصد هلم اخلاصة تسن القوانني حبيث برعاية من الدولة  أيضايتمتعون الذين 
 يف احلسبان أيضاتطور ا مع مراعاة عمليات ال األخذقيود يتم  أو أسسوال توجد  األولاملقام 

 ::::الكساد والرواج وأثره على التدقيقالكساد والرواج وأثره على التدقيقالكساد والرواج وأثره على التدقيقالكساد والرواج وأثره على التدقيق .- 
هناك عالقة ارتباط ما بني الرواج االقتصادي وانتعاش املهن حيث أن الرواج له أثر كبري         

على تنمية مهارات األفراد وإعداد الدراسات والدورات والندوات والنشرات الدورية وكل 
 األطرافذلك يؤثر باإلجياب على جودة عمليات التدقيق واحملاسبة  وتبادل املعلومات بني 

  .األخرى
 :حجم املنظمات وتأثريه على التدقيقحجم املنظمات وتأثريه على التدقيقحجم املنظمات وتأثريه على التدقيقحجم املنظمات وتأثريه على التدقيق- 

االقتصادية وكذلك ظهور الشركات  اقتصاديات الدول ظهرت التكتالت  كلما زادت  
متعددة اجلنسيات والشركات املسامهة اليت تعتمد على رأس مال كبري نسبيا مقارنة باملشروعات 
الصغرية والفردية مما يستدعي اهتمام أكرب من جانب املدقق مما حيمله مسؤولية أكرب اجتاه الطرف 

، راجعة مما يؤثر على حجم عينة الفحصالعمليات حمل امل وزيادةالثالث ويعظم من املسؤولية 
يتم بناء عليها اختيار املراجع أو املدقق وتطبيق  اوأسس اولذلك تأخذ الشركة حمل املراجعة طرق
  .املعايري الدولية اليت حتكم هذه الشركات

 ::::الشكل االقتصادي للشركات وتأثريه على التدقيقالشكل االقتصادي للشركات وتأثريه على التدقيقالشكل االقتصادي للشركات وتأثريه على التدقيقالشكل االقتصادي للشركات وتأثريه على التدقيق -
أو شركات قطاع األعمال   القطاع اخلاص،أو شركات  فمثال هناك الشكل احلكومي،   

                            
- 2010(    املشتركةالعوامل العاملية املؤثرة على مهنة املراجعة يف ظل العوملة والسوق العربية حسني حسني شحاتة، عمرو عادل فؤاد أمني،   25

2011( ،http://www.aliahmedali.com 2014- 04-15: تاريخ االطالع.  
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 .دقيق واختيار املدققتوالشكل القانوين للشركة يؤثر على جودة ال ،
 ::::وتأثريه على التدقيقوتأثريه على التدقيقوتأثريه على التدقيقوتأثريه على التدقيق    األعمالاألعمالاألعمالاألعمالنوع النشاط وقطاع نوع النشاط وقطاع نوع النشاط وقطاع نوع النشاط وقطاع  -
 اكتتابوتطرح سنداا يف  تدقيق لشركة مسجله بالبورصةفمثال ال يكون جودة عمليات ال   

  وغريها تضامن لشركة فردية أو شركةقيق تدعام لن يكون كحال ال
فرع  100هلا أكثر من  كات متعددة اجلنسيات تكون الشركاتففي شر ::::حجم العملياتحجم العملياتحجم العملياتحجم العمليات -

قبل  دقق يف املسؤوليةيف التوقعات وكذلك تضامن امل ةالفجوواتساع مما يؤثر على عينة الفحص 
الشعوب على عملياا مما نشطة البورصة واعتماد كثري من تمثلة يف أمستخدمي القوائم وامل

السليمة واملعروفة باألسس  دققحالة عدم استخدام امل تؤثر بالسلب على مستخدميها يف سوف
  .املالية العاملية األزمة دول العاملية والعربية كما حدث يفبني ال

 ::::دقق وتأثريها على التدقيقدقق وتأثريها على التدقيقدقق وتأثريها على التدقيقدقق وتأثريها على التدقيقاملاملاملامل    أتعابأتعابأتعابأتعاب -
 قة طرديه ما بني جودة التدقيقهناك عال، فتدقيقأتعاب املراجع هلا أثر كبري على جودة الإن   

لوجدنا أنه  دقق العناية املهنية الكافيةوبذل امل تدقيقفلو قمنا بدراسة عن جودة ال دقق،وأتعاب امل
ت عينة الفحص وزادت أدلة اإلثبات وإتباع أساليب أكثر للحصول ادكلما ز أتعابهكلما زادت 

كان تقرير املراجع غري  فإذا تقرير مالئم ملستخدميهعلى املعلومات وكان اإلفصاح كايف وكان ال
وذلك تبعا البورصات  ؤسسة، سوف يوثر ذلك على املستثمرين يفلعمليات امل  تقديرهسليم يف
  .عن طريق البورصات واملستثمرين نبعضهاوارتباطها العاملية  األسواقلوضع 
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        اخلامتةاخلامتةاخلامتةاخلامتة

تعترب العوملة ظاهرة تارخيية، وقد أثرت كثريا على الدول النامية، فهذه األخرية تواجه حتديات     
واالقتصادي والثقايف نتيجة هذه الظاهرة، فنجد  ، والسياسي،اإليديولوجيكبرية على الصعيد 

لغة إذ تعتربها  من دون حتفظات أن هناك اجتاهات رافضة للعوملة بالكامل وأخرى تقبل العوملة
العصر القادم وهي بطبيعة احلال تتجاهل سلبياا، أما االجتاهات الواقعية فهي تلك االجتاهات 

  .النقدية اليت حتاول فهم القوانني احلاكمة للعوملة
على اجلوانب االقتصادية رغم سلبياا  من خالل حبثنا هذا استنتجنا أن هناك تأثريات للعوملة  

هذه الدول  أي أنيف االستثمارات األجنبية،  حبيث جند تزايداة، الدول النامي اقتصادياتعلى 
إىل منظمة التجارة العاملية، وتسعى  االنضمامإىل جذب االستثمارات، كما تتزايد طلبات تسعى 

عددة اجلنسيات يف تلك الدول إىل خصخصة الكثري من مؤسساا العامة ومشاركة الشركات مت
  .خمتلف املشاريع

ة للمعايري احملاسبية واليت كان جل التركيز عليها يف هذا البحث، فهي منتشرة وتنال أما بالنسب   
القبول من خمتلف الدول، يف ظل تزايد تطبيق مفاهيم العوملة، ويبقى التساؤل مطروح حول ما 
إذا كانت هذه املعايري احملاسبية الدولية تتناسب مع وضعية الدول النامية، وهل تستطيع هذه 

يف ظل العوملة، أو يتوجب أن تكون هلذه الدول و املسار هذا مواكبة هذا التغري يف  األخرية
 .معايري حماسبية خاصة ا تتناسب مع وضعها االقتصادي وبيئتها احمللية
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        ::::املراجعاملراجعاملراجعاملراجعقائمة قائمة قائمة قائمة 

        املراجع باللغة العربيةاملراجع باللغة العربيةاملراجع باللغة العربيةاملراجع باللغة العربية

    ::::املؤلفاتاملؤلفاتاملؤلفاتاملؤلفات  - - - -     أأأأ

املعايري األمريكية حسني القاضي، حسني دحدوح، أساسيات التدقيق يف ظل   -1
 .1999والدولية، الطبعة األوىل، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، األردن، 

االفصاحات، الدار : طارق محاد عبد العال، موسوعة معايري حماسبية، اجلزء الثاين  -2
 .2006اجلامعية، اإلسكندرية، 

ىل، مكتبة حممود حسني الوادي وآخرون، العوملة وأبعادها االقتصادية، طبعة أو    -3
 .2010اتمع العريب للنشر والتوزيع، 

 
    ::::املقاالتاملقاالتاملقاالتاملقاالت          - - - -     بببب

األطرش حممد، العرب والعوملة ما العمل بشؤون األوسط، مركز الدراسات  -1
 .، أبريل71العدد اإلستراتيجية والتوثيق، 

عشر أطروحات، املستقبل العريب، : اجلابري حممد عابد، العوملة واهلوية الثقافية   -2
 .1998، فرباير، 228 العددمركز دراسات الوحدة العربية، 

عبيد نايف علي، املناظرة حول العوملة، شؤون األوسط، مركز دراسات الوحدة   -3
 .1997، يوليو، 221العربية، ع 

العوملة، شؤون األوسط، مركز الدراسات عتريس طالل، املناظرة حول      -4
 .1998، أبريل،  71العدداإلستراتيجية والتوثيق، 

غريب حممد، حتديات العوملة وآثارها على العامل العريب، جملة اقتصاديات مشال   -5
 .إفريقيا، العدد السادس، جامعة شلف، اجلزائر

اسات الوحدة العربية، يسني السيد، يف مفهوم العوملة، املستقبل العريب، مركز الدر  -6
  .1998، فرباير، 218 العدد
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        ::::الندواتالندواتالندواتالندوات        - - - - جججج
العظم صادق جالل، ما هي العوملة؟ ورقة حبثية قدمت إىل ندوة نظمتها املنظمة العربية   -1

 .1996نوفمرب،  21إىل 17للتربية والثقافة والعلوم يف تونس، يف فترة من 
        ::::الرسائلالرسائلالرسائلالرسائل        - - - - دددد
حسن علي حسن عنانزة وآخرون، أثر العوملة على اقتصاديات الدول اإلسالمية،   -1

 .2001رسالة ماجستري، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة الريموك، 
        املراجع باللغة الفرنسيةاملراجع باللغة الفرنسيةاملراجع باللغة الفرنسيةاملراجع باللغة الفرنسية: : : : ثانياًثانياًثانياًثانياً

1- Walton Peter, la comptabilité anglo-saxonne la découverte, Paris, 

France, 1996. 
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