
خالل مشاركتها في الدورة الـ ٢٥ لفريق عمل خبراء المعايير الدولية للمحاسبة واإلبالغ باألمم المتحدة 

وزارة المالية ناقشت قضايا التنفيذ العملي لمعايير اإلفصاح المالي

شاركت وزارة املالية بحضور الدورة 
اخلامسة والعشرين لفريق عمل خبراء 
املعايير الدولية للمحاســــبة واإلبالغ 
(ISAR) والتــــي نظمهــــا مؤمتر األمم 
 (UNCTAD) املتحدة للتجارة والتنمية
وذلك خالل الفترة من ٣ الى ٧ نوفمبر 
اجلاري مبقــــر األمم املتحدة مبدينة 
جنيڤ، وقد شارك كممثلني عن الكويت 
من وزارة املاليــــة مدير إدارة الرقابة 
املالية للوزارات واإلدارات احلكومية 
بدر احلماد ومدير مكتب الرقابة املالية 

للهيئات امللحقة مرمي العقيل.
الســــنوية  وتعتبــــر االجتماعات 
لفريق اخلبراء احلكوميني من بني أكبر 
اجتماعات اخلبراء التي تســــتضيفها 
«UNCTAD`s» وهــــي تعمــــل كمركز 
تنســــيق داخل منظمة األمم املتحدة 
لقضايا الشركات والشفافية واحملاسبة. 
وجتذب الــــدورات الســــنوية لفريق 
اخلبراء احلكوميني في مقر األمم املتحدة 
بجنيڤ بانتظام عدد كبيرا من املشاركني 
وقد فاق عدد املشاركني في هذه الدورة 
١٥٠ مشــــاركا ومتثــــل دول األعضاء 
نسبة كبيرة منهم، وميثل املشاركون 
مجموعــــات ذات مصالح مبا في ذلك 
واضعو السياســــات في املؤسسات، 
املنظمات املهنية احملاسبية على الصعيد 
الوطني واإلقليمي والدولي، مؤسسات 
االستثمار واخلدمات املالية، الهيئات 

األكادميية، املجتمع املدني. 
 وتعتبر الدورات السنوية للفريق 
فريدة وشــــاملة، كمــــا تعتبر منتدى 
الشــــركات وتبادل  ملعاجلــــة قضايا 
اخلبرات من مختلــــف أنحاء العالم، 
وتلك الدورات مســــتمرة ومتواصلة 
بهدف جذب املزيد من املشاركني من أكثر 
البلدان، وكل دورة من دورات الفريق 
ينتج عنها مجموعة من االستنتاجات 

والتوصيات.
وقد ناقشــــت الدورة وفق جدول 
أعمالها ٤ بنود، حيث متثل البند االول 
في انتخاب Nnelon Carvalho – رئيسا 
للفريق وهو من البرازيل وهو يحمل 
شــــهادة الدكتوراه ويدرس بجامعة 
ساوباولو ولديه خبرة كمحكم بغرفة 
التجارة الدولية بباريس واجلمعية 
املفتوحة  الســــوق  الوطنيــــة ملعهد 
بالبرازيل، وقد كان مدققا ملدة ٢٥ عاما 
قبل ان يكون مسؤوال مبجلس الصرافة 
واألمان البرازيلية وبعد ذلك أصبح 
مديرا لإلشراف البنكي ببنك البرازيل 
املركزي، وهو أول رئيس مجلس إدارة 
مستقل للمجلس االستشاري للمعايير 
احملاســــبية الدولية، كما مت انتخاب 
Syed Asad Sshah – نائــــب للرئيس 

ومقررا – وهو من باكستان.
أما البنــــد الثاني فتمثل في إقرار 
جدول األعمال وتنظيم العمل ونظرا 
لتزامن هذه الدورة مع مرور ٢٥ عاما 
على إنشاء الفريق فقد مت انتهاز هذه 
الفرصة من خالل االحتفال بتلك املناسبة 
عن طريق دعوة الرؤســــاء السابقني 
الستعراض محطات واجنازات الفريق 
وتطلعاته على مدى تلك الســــنوات 
وقد حتدث في هذه املناسبة الرؤساء 
 Nelson Carvalho :الســــابقون وهــــم
بصفته رئيسا للدورات (١٣، ١٥، ١٧، 

٢٠)، Aziz Dieye بصفته رئسا للدورة 
٢٢،  Ato Ghartey بصفته رئيسا للدورة 
٢٤، Alicia Jaruga بصفتها رئيســــة 
للــــدورة ١٦، Richard Martin بصفته 
 Rudolf Muller ،رئيســــا للــــدورة ١٨

بصفته رئيسا للدورة ٢٣.
واســــتعرض البند الثالث قضايا 
التنفيذ العملي ملعايير اإلفصاح املالي 
الدولية من خالل ٥ دراســــات عملية 
منها ٤ مقدمة من بعض الدول، وفيما 

يلي ملخص عنها:

«االبالغ المالي»

استعراض قضايا التنفيذ العملي 
الدولية لإلبالغ  املتعلقة باملعاييــــر 
املالي (دراســــة حالة عملية مبصر) 
وقد استعرضت تلك الدراسة النهج 
واجلهود التي اتبعتها مصر في تنفيذ 
املعايير الدوليــــة لإلبالغ املالي على 
مدى سنوات سابقة وقد انشأت مصر 
معايير خاصة بهــــا تعتمد املعايير 
الدولية للمحاســــبة أساســــا لها مع 
تكييفها مبا يتــــالءم مع خصوصية 
تلك الدولة، وقد ناقشت تلك الدراسة 
األدوار املختلفة للهيئات التنظيمية 
ذات العالقة بتلك املعايير كما قامت 
مصر بترجمة تلك املعايير إلى اللغة 
العربية وأشارت الدراسة إلى وجود 
حاجــــة إلى بناء القــــدرات في مجال 
احملاسبة واحلاجة الى نظام للتعليم 

املهني املستمر.
استعراض قضايا التنفيذ العملي 
الدولية لإلبالغ  املتعلقة باملعاييــــر 
املالي (دراسة حالة عملية بپولندا) 
الدراسة جتربة  واســــتعرضت تلك 
پولندا في التنفيذ العملي للمعايير 
الدولية لإلبالغ وقد بينت تلك الدراسة 
الرئيســــية ضمن اإلطار  الترتيبات 
الپولنــــدي، وقد تناولت  التنظيمي 
أهم االســــتنتاجات البحثية املتعلقة 
بتأثير اعتماد املعايير الدولية لإلبالغ 
املالي على البيانات املالية للشركات 
الپولندية، وقد بينت الدراسة بعضا 
من التغيرات الهامة التي طرأت على 
املراكز املالية لتلك املؤسســــات التي 
اعتمدت املعايير الدولية لإلبالغ املالي 
وعلى أدائها، وان اثر التطبيق الكامل 
للمعايير الدولية لإلبالغ املالي ايجابي 
على القدرة التنافســــية للشــــركات 
الپولندية واندماجها في أسواق املال 

في االحتاد األوربي.
- اســــتعراض قضايــــا التنفيــــذ 
العملــــي املتعلقة باملعاييــــر الدولية 
لإلبــــالغ املالي (دراســــة حالة عملية 
بسويسرا) واستعرضت تلك الدراسة 
اإلطار القانوني السويسري لشروط 
احملاسبة واإلبالغ ومراجعة احلسابات، 
والتعديالت املتوقع إجراؤها عليها كما 
انها تتطرق إلى أن اإلطار التنظيمي 
لإلبالغ املالي يقــــدم حماية للدائنني، 
وقد أشارت الدراسة الى أن الشركات 
املدرجة بالبورصة والتي تستند إلى 
املعايير الدولية لإلبالغ املالي قد تزايدت 

على مر السنني.
- استعراض قضايا التنفيذ العملي 
املتعلقة باملعايير الدولية لإلبالغ املالي 
(دراسة حالة عملية باململكة املتحدة 

الشــــمالية) واســــتعرضت  وايرلندا 
تلك الدراســــة جتربة اململكة املتحدة 
وايرلندا الشــــمالية في مجال تنفيذ 
املعايير الدولية لإلبالغ املالي والدروس 
املستفادة من تلك التجربة والتي منها 
حاجتها إلى التدريب ونظم املعلومات 
ومشاركة كل من أعضاء مجلس اإلدارة 

واملسؤولني في التنفيذ.
استعراض التحديات العملية وما 
يتصــــل بها من اعتبــــارات في تنفيذ 
املتعلقة مبراجعة  الدوليــــة  املعايير 
احلسابات وقد مت استعراض التطبيق 
الدولية للمحاسبة  العملي للمعايير 
واإلفصاح املالي على مستوى العالم 
وكذلك استعراض أسماء الدول التي 
تخطط لتطبيق تلــــك املعايير خالل 
اخلمــــس ســــنوات القادمــــة كما مت 
استعراض القضايا اآلنية والتفسيرات 
بشــــأنها والتي منهــــا األدوات املالية 
والقيمة العادلة واالعتراف باإليرادات 

وغيرها.
امــــا البند الرابــــع فناقش املبادئ 
التوجيهيــــة للمحاســــبة واإلبــــالغ 
املالي اخلاصة باملؤسسات الصغيرة 
واملتوســــطة احلجــــم – التوجيه من 

املستوى ٣:
واستعرض املجلس إصدار فريق 
اخلبراء احلكوميني الدولي املنشــــور 
املذكور أعاله والذي يعتبر معدال بناء 
على توصيات للفريق االستشاري في 
وقت سابق وقد أدرجت تلك الوثيقة 
ضمن جدول أعمــــال الدورة احلالية 
بعد التنقيحات النهائية، وتلبي تلك 
التوجيهات – املستوى ٢ – احتياجات 
املؤسسات األصغر حجما والتي ال تعد 

بيانات مالية ذات أغراض عامة.
وضمــــن هذا البند متت مناقشــــة 
اجلهــــود املبذولة لبنــــاء القدرات في 
البلدان النامية وقد مت استعراض جهود 
UNCTAD في هذا املجال في سبيل تنفيذ 
املعايير اخلاصة باحملاسبة واإلبالغ 
املالي والتدابير املطلوبة واملســــتمرة 
والتي تعتبر حتديا كبيرا خاصة وان 
هناك هوة كبيــــرة بني الدول النامية 
والدول املتقدمة وفــــي هذا املجال مت 

اســــتعراض اجلهود املبذولة في بناء 
القدرات في مصر من خالل عرض قام به 
املدير التنفيذي ملركز املديرين املصري 
د.اشرف جمال الدين وكذلك اجلهود 
املبذولة في غانا من خالل العرض الذي 
قدمه رئيس منظمة برنامج بناء القدرات 

.Nana Tweneboa Boating

«ثبات األوضاع المالية»

وعلى هامش هذا البند قام مسؤولون 
ذوو مستوى رفيع في مناقشة ثبات 
األوضــــاع املالية واملعاييــــر الدولية 
 Dr. :للمحاســــبة واإلبالغ املالي وهم
العام  Supachai Panitchpakdi األمني 
العامليــــة والتنمية،  التجارة  ملجلس 
H.E. Wang jun نائــــب وزيــــر املالية 
الصيني د.إبراهيم العشــــماوي نائب 
 H.E. Ngy ،وزير االســــتثمار املصري
وكيل وزارة املالية واالقتصاد   Tayi
الكمبودية، H.E. Kwaben Duou مندوب 

غانا الدائم باألمم املتحدة بجنيڤ.
وأكدوا على أهمية احملاسبة واملعايير 
الدولية اخلاصة بها باإلضافة الى االبالغ 
املالي كما شــــددوا على أهمية وجود 
التعاون املســــتمر في مجال تطوير 
املعايير واألنظمة احملاسبية والتدقيق 
وقد انتهز املشاركون الفرصة في ظل هذا 
احملفل الذي جذب اخلبرات واملختصني 
العامليني في مجال احملاسبة واملراجعة 
في تكثيف جهودهم ملواجهة سونامي 
االقتصادي على حــــد تعبير احدهم. 
وشددوا على ان األزمة االقتصادية التي 
ألقت بظاللها على اقتصاديات العالم 
الذي أدى الى عرقلــــة عجلة التنمية 
في بعض الــــدول وباألخص الفقيرة 
منها، األمر الذي يستلزم النظر بجدية 
بإعادة الثقة الى السوق واملستثمرين 
واالهتمام بالبيانات املالية والتقارير 
اخلاصة بها، كما أوصــــوا بان تقوم 
وزارات املالية بالدول املعنية بإصدار 
معايير جديدة للمحاسبة لكي تتالءم 
مع األوضاع االقتصادية اجلديدة حيث 
أثنى اجلميع على التجربة الصينية 
في هذا املجال، هذا وقد مت التأكيد على 
أهمية بناء القدرات للمحاسبني وتنفيذ 

برامج تدريبية لهم وجذب املوهوبني 
من هؤالء احملاسبني. 

وقــــد مت ايضا اســــتعراض حالة 
تطبيق حوكمة الشــــركات واإلفصاح 
في عدد من الدول وقد اظهرت الدراسة 
املعروضة انه عندما مت اختيار أعلى 
١٠ شــــركات في تلك الدول ان اإلبالغ 
يفوق نصف بنود مؤشرات املعيارية 
املعايير الدولية للمحاســــبة واإلبالغ 
املتعلقة باملمارسات اجليدة في حوكمة 

الشركات واإلفصاح.
كما مت استعراض حالة مؤشرات 
الدراسة  الشــــركات وتلك  مسؤولية 
فحصت ممارسات اإلفصاح لـ ١٠٠ شركة 
في سوق ناشئة اكبر ١٠ شركات من 
اكثر ١٠ دول أعضــــاء باألمم املتحدة، 
وقد استخدمت املؤشــــرات املعيارية 
من ١٦ مؤشــــرا موصي بهــــا من قبل 
UNCTAD فــــي عــــام ٢٠٠٧ باإلضافة 
الى ٥ مؤشــــرات موصي بها من قبل 
UNCTAD في عام ٢٠٠٤، وقد اظهرت 
الدراسة ان نصف املؤشرات املوصي 
بها مــــن قبــــل UNCTAD مت إبالغ ما 
يعادل ٢٥٪ او أكثر من الشركات محل 
الدراسة، وايضا استعراض العديد من 
الدراســــات واملوضوعات منها ما هو 
الشركات في  أداء  متعلق مبسؤولية 
األسواق الناشــــئة الكبيرة في مجال 
البيئة وحقوق اإلنســــان واملجاالت 
االجتماعيــــة واألخالقية وردود فعل 

احلوكمة في األسواق املالية.
وفي ختام مناقشــــة موضوعات 
جــــدول أعمال املؤمتر مت االتفاق على 

عدة نقاط منها:
> فيما يتعلق بالتطبيقات العملية 
على املعايير الدولية لإلبالغ طلب من 
األمانــــة العامة لـ UNCTAD املزيد من 
الدراسات على حاالت التطبيق العملي 
للمعايير الدولية للمحاسبة واإلبالغ 

.ISAs واملعايير الدولية للتدقيق
> فيما يتعلق بدليل اإلرشــــادات 
احملاســــبة والتقارير املالية بالنسبة 
للمؤسسات الصغير واملتوسطة احلجم 
فقط طلــــب مندوبو الدول من األمانة 
العامة لـ UNCTAD استكمال اإلفادات 

عن التطبيق العملي لدليل اإلرشادات 
املنقح املستوى ٣ لكي تستخدم لتنقيح 

الدليل في اقرب فرصة باملستقبل.
> فيما يتعلق باجلهود املبذولة في 
بناء القدرات في مجال محاسبة وتقارير 
الشركات وافق املندوبون إلجراء اتصال 
مع األمانة العامة لـ UNCTAD لطلب 
التعاون التقني في املناطق التي تتعامل 
معها ISAR مع النظر في معاجلة مثل 
تلك الطلبات من خالل أطراف متعددة 

في مشاريع التعاون.
> فيمــــا يتعلق باجلــــزء العالي 
املالي واملعايير  املستوى «االستقرار 
الدولية للمحاســــبة واإلبالغ، اشــــار 
الســــلبي  إلى االنعكاس  املندوبــــون 
لالزمة املالية على ثقة املســــتثمرين 
وقد طالب املؤمتــــر بتضافر اجلهود 
إلعادة الثقة بهندسة التقارير املالية 
العامليــــة، كما وافــــق املندوبون على 
احلاجــــة لالستشــــارات واملداوالت 
اإلضافيــــة آلثار أزمــــة االعتماد على 
التقارير املالية للشــــركات وحتديات 

االستقرار املالي.
مــــن خــــالل اجتماعــــات الطاولة 
املستديرة لرئيس خبراء ISAR وافق 
اخلبراء على حاجات مجموع الشركات 
الصغيرة من خــــالل تقدمي النصائح 
بواســــطة UNCTAD، كما طلب خبراء 
 UNCTAD مــــن األمانة العامة لـ ISAR
بحث إمكانية استكمال املداوالت على 
التطبيق العملي على معايير احملاسبة 
الدولية للقطاع العام IPSAS في اطار 
العمل املؤسســــي لـــــ UNCTAD، كما 
طلــــب املندوبون من األمانة العامة لـ 
UNCTAD التعاون مع مجلس معايير 
 IPSAS احملاسبة الدولية للقطاع العام
لتنظيم ورش عمل وســــيمنار لبناء 
القدرات ملســــاعدة األعضاء لتطبيق 

تلك املعايير.

«حوكمة الشركات»

فيما يتعلق بحوكمة الشـــركات 
واإلفصاح وتقارير مسؤولية الشركات 
ووفقا ملا لنتائج الدراســـات املقدمة 
بخصوص هذا الشـــأن طلب فريق 
العمل من UNCTAD االســـتمرار في 
إجراء مثل تلك الدراسات بالشراكة 
مع املعاهد احمللية قدر املستطاع مع 
التركيز على إعطاء معلومات عملية 
لصناع السياســـة واملســـتثمرين 
واملســـاهمني، كما وافق الفريق على 
انه يجب على UNCTAD االســـتمرار 
بالعمل مع أعضاء من مجالس محللي 
االستثمارات وخبراء آخرين لتقدمي 
أفضل مفهوم للعالقة بني االستثمار 
في الدول النامية وتطبيقات اإلفصاح 
لدى املؤسسات عن البيئة واملجتمع 
ومسائل احلوكمة، كما رحب الفريق 
التفاهم بني  بالتوقيع على مذكـــرة 
UNCTAD ومبادرة التقارير العاملية 
Global Reporting Initiative وشجع على 
التعاون على التطوير التطبيق العملي 
لدليل التقارير التطوعية الدائمة و
ISAR وافقت على انه يجب ان تقوم 
UNCTAD بإجراء مزيد من الدراسات 
على التطوع باستخدام اإلطار العام 
لتقارير مسؤولية الشركات باإلبالغ 

وذلـــك حول العالم مـــع األخذ بعني 
االعتبار املبادرات األخرى.

واخيــــرا مت اعتماد جدول األعمال 
املبدئي للمؤمتر السادس والعشرين 

في عام ٢٠٠٩.
وعلى هامــــش االجتماعات نظمت 
الـ UNCTAD ورشتي عمل عن املعايير 
احملاسبية الدولية للقطاع العام وإطار 
عمل املعايير الدولية لتعليم احملاسبة 
الدولية للقطاع  واملعايير احملاسبية 

العام.
وتصــــدر تلك املعايير عن مجلس 
املعايير احملاسبية الدولية للقطاع العام 
(IPSASB) والذي يركز على متطلبات 
التقارير املالية واحملاسبية التي حتتاج 
الوطنية واإلقليمية  اليها احلكومات 
واحمللية والهيئات احلكومية املرتبطة 
بها وجميع األطراف املســــتفيدة من 
خدماتها. وهو يلبي تلك االحتياجات 
عن طريق اإلصدار والترويج ملعايير 
إرشادية قياسية باإلضافة إلى تسهيل 
تبادل املعلومات بني احملاسبني والعاملني 
في القطاع العــــام أو املعتمدين على 
خدماته وقد قام رئيس وأعضاء املجلس 
بإعطاء فكرة عن فوائد تبني املعايير 
الدولية للمحاسبة بالقطاع العام بالدول 
مع اتباع أساس االستحقاق باحملاسبة 
والتي خلصت في حتسني معلومات 
اإلدارة املالية بشــــكل أشمل وأعم عن 
التكاليف، األمر الذي يؤدي الى دعم 
قرارات اإلدارة، حتسني استخدام وإدارة 
املوارد واألصول، ادارة النقدية بشكل 
حسن، حتسني أداء وظيفة املراجعة او 
التدقيق الداخلي، توفير نتائج وبيانات 
مالية قابلة للمقارنة وحتقيق الشفافية 
فيما يتعلق باألصول واخلصوم بشكل 
عــــام باإلضافة إلى احلد من الفســــاد 

وحتقيق احلوكمة.
وأشار احملاضرون وفقا لتجارب 
بعض الدول الى أهمية اتباع اساس 
االســـتحقاق باحملاســـبة وان عملية 
تفهم هذا املوضـــوع تتطلب فترة ال 
تقل عن سنة كما ان االنتقال الى هذا 
األساس والتطبيق الكامل له يتطلب 
فترة وصلت عند بعض الدول املتقدمة 
الى ١٠ سنوات، كما تتطلب الى منظومة 
تدريب للموارد البشرية العاملة في 
هـــذا املجال، وان االنتقـــال الى نظام 
االستحقاق مت تشبيهه بالرحلة والتي 
تتطلب من الدولة التخطيط السليم 
والسياسة احلكيمة وخارطة طريق 

للتنفيذ.
وقد أصدرت IPSAS منذ عام ٢٠٠٠  
٢٦ معيارا متعلقا باالســــتحقاق كما 
أصدرت معيارا واحدا متعلقا باألساس 
النقدي منذ نفــــس العام، ومن خالل 
جتارب الدول التي قامت من التحول من 
األساس النقدي الى أساس االستحقاق 
سواء بشكل كلي او جزئي (نقديـ  نقدي 
معدلـ  استحقاق) مت حتديد الفروقات 
باستخدام أدوات تشخيص لتحديد اطر 
العمل وعلى هذا األساس مت التعرف 
على القيمة املضافة عند اتباع أساس 
االستحقاق كأساس للمحاسبة منها 
ما هو متعلق باإلدارة املالية للقطاع 
العام ومنها ما هو متعلق بالســــمعة 

والتدريب.

مندوبو الدول يطلبون استكمال اإلفادات عن التطبيق العملي لدليل اإلرشادات المنقح للمستوى ٣  المطالبة بمزيد من الدراسات على حاالت التطبيق العملي للمعايير الدولية للمحاسبة 

ممثال الكويت عن وزارة املالية بدر احلماد ومرمي العقيل

سياسات االستثمار المسؤول
 بين القطاعين العام والخاص

تتلخص موضوعات احدى ورشتي العمل املقامة على هامش 
االجتماع على جوانب أخرى لالستثمار وهي اجلوانب التي ال 
تتعلق فقط مبوضوع التقارير املالية اخلاصة بالربحية، وإمنا 
املسؤولية األخالقية واالجتماعية واجلوانب املتعلقة بالبيئة 
ودور كل من القطــــاع اخلاص والعام في هذا اجلانب، وأيضا 

مجال التعاون بني املستثمر وصانعي السياسات.
وان ما آلت إليه اقتصاديات العالم نتيجة لالزمة االقتصادية 
التي مير بها العالم كانت نتيجة الســــلوك اإلنســــاني اجلشع 
الهادف إلى حتقيــــق أعلى هامش ربح بغض النظر عن اآلثار 
اجلانبية التي ميكن ان حتدث نتيجة لذلك، وقد اســــتخدمت 

أموال صناديق التقاعد في هذا األمر مما أدى إلى تبديدها.
ان األزمة احلالية يتحملها كل االطراف املستثمرين ومجالس 
إدارات الشركات وكل املديرين التنفيذيني لهاو الهيئات احلكومية 
ذات العالقة وان انعكاســــات تلــــك األزمة املالية لم تؤثر على 
السيولة فقط، وإمنا رمت بظاللها على قطاعات اقتصادية أخرى 

كالصناعات النفطية والغذائية قطاع الشحن.. الخ.
وفي هذا السياق، وبالتنسيق مع األمم املتحدة تقوم مؤسسة 
مبادئ االســــتثمار املســــؤول بجهد كبير في هذا املجال، وهي 
تعمل كاملستثمرين من املؤسســــات، لكن لدينا واجب العمل 
بشكل أفضل على املدى الطويل، وذلك في مصلحة املستفيدين 
االئتمانية، وترتكز املبادئ على حتليل نوع االستثمار وصنع 
القرار وضع السياسات والتنظيم واملعايير التي تعزز حقوق 
املساهمني ودعم أدوات اإلبالغ وتعزيز اإلفصاح، كما ان هناك 
مؤسسات مهمتها احلفاظ على استثمارات الصناديق التقاعدية 
من خالل االستثمار املأمون في أدوات طويلة األمد وفي مجاالت 

مالئمة بيئيا.

إطار عمل المعايير الدولية 
لتعليم مهنة المحاسبة

تصدرت تلك املعايير من مجلس املعايير الدولية لتعليم مهنة 
احملاســـبة (IAESB) والذي يهدف لتقدمي مصلحة عامة وتعزيز 
مهنة احملاسبة في جميع أنحاء العالم، كما انها تساهم في تنمية 
االقتصاد الدولي من خالل إنشاء وتشجيع االنضمام إليها لضمان 
اجلودة وتطبيق املعايير املهنية، وتعزيز التقارب الدولي لهذه 
املعايير واالحتاد الدولي للمحاسبني، وقد أنشأ املجلس الدولي 
للتعليم احملاسبة بهدف إصدار سلسلة من املعايير وغيرها من 
البيانات التي تعكس املمارسة اجلديدة، سواء قبل او بعد التأهيل 
والتعليم والتنمية ملهنة احملاســـبة، إصـــدار مقاييس لالمتثال 
لالحتاد الدولي للمحاســـبني، مناقشة القضايا الدولية الناشئة 

او املتصلة بتعليم وتنمية احملاسبني املهنيني.

االحد
٩ نوفمبر ٢٠٠٨   اقتصاد


