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 مهنت المحاسبت والمراجعت

 و

 المتغيراث العالميت المعاصرة 



 العولمة  -

 ثورة المعلومات  -

 ثورة االتصاالت  -

 التكتالت والتجمعات االقتصادية الدولية واالقليمية  -

 تغير ادوار المنظمات الدولية االقتصادية  -

 تعاظم دور المنظمات المهنية على المستوى الدولى  -

 زيادة االهتمام البيئي  -

 زيادة االهتمام بحقوق المستفيدين  -

 هل هناك متغيرات اخرى ؟  -



 ما مخرجات التأثير ؟ 

تعاااظم دور المنظمااات المهنيااة علااى المسااتوى  •

 : الدولى وتزايد قوتها ونفوذها 

 معايير دولية للمحاسبة  -

 معايير دولية للمراجعة  -

 معايير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  -



 : ما المسار الذى

 يضمن جودة اعداد التقارير المالية  •

 يضمن تكامل وجودة التدقيق  •



 هل هو تبنى لتطبيق المعايير الدولية كماهى 

 ام 

السعى الحداث التوافق بين الفكر الدولى فى 

المحاسبة والفكر الدولى فى التدقيق 

 والظروف البيئية الوطنية 



السعى الى احداث التوافق بين الفكر الدولى 

 فى المحاسبة وفى التدقيق 

 وبين 

 الظروف البيئية الوطنيه 

 : اإلجابت من وجهت نظري تتمثل فً 



تطااااوير مؤسسااااى للمنظمااااات المهنيااااة  -1

الناشطة فى مجال مهنة المحاسبة والتدقيق 

يجعااال لهاااا صاااوت مساااموع لااادى الهيئاااات 

 . الحكومية المنظمة والرقابية ذات الصلة

 :  وهى ما يستلزم



نشااااار وتساااااويق مجموعاااااة مااااان االفكاااااار  -2
 : والمفاهيم االساسية المتعلقة بـ 

وجاااود معاااايير وطنياااة تتوافاااق مااا  المعاااايير  •
 الدولية 

 التدريب والتعلم المستمر  •

 ضمان جودة االداء  •

للجهات التشاريعية الوطنياة والجهاات الحكومياة 
 الوطنية 



لكى تتبنى فكر وثقافة ياتم ترجمتهاا فاى شاكل 
تشاااريعات وقاااوانين ولاااوائع ونظااام ومعاااايير 

 :  تكون 

 متوافقة من ناحية م  الفكر الدولى  •

ومناسبة من ناحية أخارى للظاروف البيئياة  •
 الوطنية 



وبما يمكان مان مقارناة التقاارير المالياة التاى 

تعاااد وطنياااا مااا  التقاااارير المالياااة التاااى ياااتم 

 اعدادها باستخدام المعايير الدولية 



 : وهو األمر الذى يقابله التحديات التالية 

تحااااديث وتطاااااوير القااااوانين والتشاااااريعات  •
 واللوائع 

التااااادريب والتنمياااااة المهنياااااة للممتهناااااين  •
 والممارسين 



 :  ويؤثر على ذلك العوامل التالية 

 نظام الدولة السياسى -

 نظام الدولة االقتصادى -

 نظام الدولة الضريبى -

 نظام الدولة الخاصة باالوراق المالية وتداولها -

نظاااام تاااداول المعلوماااات ومااان ضااامنها المعلوماااات -
 المالية التى تختلف احتياجات الدول بشأنها 

 وجود منظمة مهنية قوية لها نفوذ لدى سلطات الدولة -



 : ومما سبق يخلص الباحث الى 

ان فكااار وثقافاااة وقناعاااة المشااارع هاااو االساااا  

الذى سيحكم عملية اصدار القوانين والتشريعات 

واللوائع والنظم والمعايير التى تؤدى الى تكامال 

وجااودة اعااداد التقااارير الماليااة وتكاماال وجااودة 

 التدقيق 



وهو الدور الحاضر الغائب للمنظمات المهنية 

والنقابية الناشطة فى مجال مهنة المحاسبة 

 والمراجعة فى عالمنا العربى 



 شكراً لحسن استماعكم 


