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الملخص
، على مهنيت احملاسبة واملراجعة،تسعى دراستنا هاته إىل حماولة تبيان أهم اآلثار واالنعكاسات االجيابية والسلبية النامجة عن االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة
 تبني لنا بأن اتفاقية، بعد التفصيل يف موضوع حبثنا. وذلك بسبب االلتزام مببادئ ومضامني اتفاقية حترير التجارة يف اخلدمات،السيما بالدول النامية
 وهو، " تسعى إلزالة كل القيود واحلواجز اليت تعيق حرية أو حركة مزاولة مهنيت احملاسبة واملراجعة فيما بني الدول املوقعة على االتفاقية املذكورةGATS"الـجاتس
 لعل أمهها املنافسة غري املتكافئة بينها وبني املكاتب املهنية، أمام مواجهة جمموعة من التحديات،ما جعل مزاويل املهنتني على اخلصوص بالدول األقل تقدما
 من خالل االهتمام، كان الزما االهتمام بتطوير وإصالح املهن احملاسبية،"GATS" ويف سبيل مواجهة تلك التحديات اليت فرضها االلتزام مببادئ اتفاقية.األجنبية
 ومتكينهم من الصمود أمام منافسة املكاتب، قصد حتسني أدائهم املهين، مع توفري اإلمكانيات الالزمة لدى املهنيني احملليني،بعنصر التكوين وحتسني املستوى وتطويره
. ذات الكفاءة واخلربة العالية،األجنبية
. االنعكاسات، اجلاتس، مراجعة احلسابات، احملاسبة:الكلمات المفتاحية

. F02, F13, F52, M41, M42, P33 : JEL تصنبف

Résumé:

Cette étude cherche à identifier les principaux impacts positifs et négatifs de l’adhésion à
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur la comptabilité et l’audit, en particulier dans les
pays en développement, en raison de l’attachement aux principes et au contenu de la libéralisation
de la Convention sur le commerce des services. Après avoir détaillé le sujet de notre recherche, nous
constatons que le GATS cherche à supprimer toutes les restrictions et tous les obstacles qui entravent
la liberté ou la liberté du mouvement de la profession de comptable et d’auditeur parmi les
signataires de ladite convention, ce qui a obligé les praticiens de cette profession, en particulier les
pays les moins avancés, à faire face aux défis importants de la concurrence inégale entre les bureaux
professionnels locaux et leurs homologues étrangers. Afin de relever les défis posés par l’application
des principes du GATS, il était nécessaire de prêter attention au développement et à la réforme de
la profession comptable en prenant en charge la composante formation et en améliorant le niveau,
tout en fournissant aux professionnels locaux les moyens nécessaires pour améliorer leurs
performances professionnelles et leur permettre de faire face à la concurrence des bureaux étrangers
ayant des qualifications et expériences.
Mots-clés: Comptabilité, audit, GATS, réflexions.
Classification JEL : P33, M42, M41, F52, F13,F02.
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مقدمة.
تعمل املنظمة العاملية للتجارة من خالل اتفاقية حترير التجارة يف اخلدمات على وضع قيود وبنود من شأهنا ضمان تقدمي خدمات مهنية بني الدول األعضاء
حتكمها املنافسة والكفاءة وعدم التمييز بني املهنيني احملليني واألجانب ،فهي بذلك تسعى إىل جعل مهنة جتارة اخلدمات مهنة دولية عابرة للحدود.
كما تسعى اتفاقية حترير جتارة اخلدمات إىل العمل على إزالة القيود أو العقبات اليت تعرتض قيام احملاسبني و املراجعني مبزاولة مهنتهم ،وتقدمي خدمات احملاسبة
واملراجعة فيما بني الدول املوقعة على االتفاقية ،كما تؤكد االتفاقية على حق املستفيدين من خدمات احملاسبة واملراجعة يف احلصول على هذه اخلدمات بأعلى
مستوى متاح دون النظر إىل اجلنسية أو املوطن األصلي لصاحب املهنة ،وأنه على الدول املوقعة على االتفاقية العمل على عدم التمييز فيما بني املهنيني ،لكن ميكن
االحتكام فقط إىل معايري الكفاءة و اخلربة والتأهيل العلمي ،ومدى مناسبتهم لنوعية اخلدمة املطلوبة ،كما أن تطبيق تلك املعايري يهدف أساساً إىل محاية املستفيدين
من خدمات احملاسبة واملراجعة أفراداً ومؤسسات وحكومات وليس منع أو اإلقالل من فرصة فئة من احملاسبني واملراجعني يف املنافسة احلرة ،كما توصي االتفاقية
الدول األعضاء بالعمل على تنقية التشريعات والقوانني اليت قد تتضمن تعارضات مع نصوصها.
فمنذ التسعينيات ومع انضمام الدول النامية ملنظمة التجارة العاملية خرجت مهوم احملاسبني الوطنيني حول طبيعة اآلثار االجيابية والسلبية اليت ستواجه مهنيت
احملاسبة واملراجعة يف تلك الدول يف ظل حترير جتارة اخلدمات ،و مهنيت احملاسبة واملراجعة  -كغريها من العديد من املهن اخلدمية  -خضعت للتحرير التدرجيي اعتباراً
من أول يناير 5991م ،وهو تاريخ بدء العمل باتفاقية اجلات ،على أن يتم التحرير الكامل يف هناية عشر سنوات من هذا التاريخ ،فمباشرة وبعد التوقيع على
االتفاقية تشرع الدولة املوقعة على اإلزالة التدرجيية للقيود والعراقيل اليت قد تعيق حركة التجارة يف اخلدمات بني الدول األعضاء ،وذلك من خالل القيام بتعديل
تشريعاهتا اليت تنظم مهنيت احملاسبة واملراجعة مبا يسمح بالتخلص من القيود اليت تضعها على حرية انتقال خدمات هذه املهنتني ومزاوليها.
والشك أن إزالة هذه القيود من تشريع مهنيت احملاسبة واملراجعة خصوصا يف الدول النامية سوف يؤدي إىل حرية دخول مكاتب احملاسبة واملراجعة األجنبية
املتقدمة للسوق احمللي ،ومن املعروف أن هذه املكاتب تعتمد يف مزاولتها للمهنتني على العناصر ذات اخلربات واملهارات العاملية العالية واملتخصصة ،وهو ما ميكنها
من تقدمي خدمات مهنية ،ذات كفاءة وجودة عالية ،وباملقابل سنجد أن مكاتب احملاسبة واملراجعة احمللية يف الدول النامية تفتقر إىل هذه العناصر ،وهو ما جيعلها
يف موقف تنافسي ضعيف أمام مثيالهتا من املكاتب األجنبية ،األمر الذي يعين إخراجها من سوق املهنة وسيطرة املكاتب األجنبية عليه.
يسعى حبثنا هذا إىل حماولة الربط بني مهنيت احملاسبة واملراجعة كمتغري تابع ،وااللتزام مببادئ االتفاقية العامة لتحرير التجارة يف اخلدمات كمتغري مستقل  ،بغية
حماولة الوصول إىل أهم اآلثار النامجة عن هذا الرتابط ،هذا األخري الذي مكننا من صياغة السؤال اجلوهري هلذا البحث على النحو األيت:
ماهي أهم االنعكاسات المحتملة بعد توقيع االنضمام إلى االتفاقية العامة لتحرير التجارة في الخدمات '' ''GATSعلى مهنتي المحاسبة
والمراجعة؟

األسئلة الفرعية :قصد اإلجابة على اإلشكالية املطروحة استعنا بطرح األسئلة الفرعية اآلتية:
 ما مفهوم مهنيت احملاسبة و املراجعة ؟.-

ما هي أهم مضامني االتفاقية العامة لتحرير التجارة يف اخلدمات ذات الصلة باملهنتني ؟.
ما أثر االلتزام مببادئ اتفاقية  GATSعلى مهنيت احملاسبة واملراجعة ؟.

فرضيات الدراسة :و قصد التمكن من اإلجابة على التساؤالت املطروحة حاولنا االستعانة جبملة من الفرضيات هي على النحو األيت:
 تسعى اتفاقية الـ ـ  GATSمن خالل مبادئها إىل تقدمي خدمات مهنية دون االعتبار إىل جنسية املكاتب املهنية ،جاعلة من عنصر املنافسة والكفاءةميزانا هلا.
 التفاقية الـ ـ  GATSانعكاسات هامة على املهنتني السيما على املكاتب احملدودة الكفاءة واإلمكانيات ،منها ما هو اجيايب ،ومنها ما هو سليب.، تعترب املنافسة غري املتكافئة بني املكاتب األجنبية واحمللية األقل خربة ،أهم حتدي أمام هاته األخرية ،لكن باالهتمام بعنصر الكفاءة والتأهيل والتكويناملستمر ،ميكن الصمود وجماهبة منافسة تلك املكاتب املتقدمة.

أهمية الدراسة :وتربز أمهية الدارسة من خالل االنعكاسات وألثار خصوصا السلبية منها على مهنيت احملاسبة واملراجعة النامجة عن االلتزام مببادئ االتفاقية العامة
للتجارة يف اخلدمات ،كما أن اجلزائر ومنذ مدة تسعى االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة ومن مث االلتزام باتفاقياهتا خصوصا االتفاقية املذكورة ،وهو ما من شانه
التأثري على املهنتني املذكورتني هبا ،السيما بالنظر إىل املستوى احملدود لتقدمهما وتطورمها.
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المنهج المعتمد واألدوات المستخدمة :اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي ،ويف اعتبارنا يعترب األنسب لإلجابة على اإلشكالية املطروحة وبلوغ أهداف
الدراسة ،ومن بني الوسائل املستعملة جند :الكتب ،واألطروحات ،واملقاالت ،واجملالت يف اختصاص الدراسة ،باإلضافة إىل شبكة االنرتنيت.
أهداف الدراسة :تسعى هاته الدارسة إىل:
-

حماولة إبراز أو التعريف بأهم االنعكاسات (االجيابية والسلبية) التفاقية  GATSعلى مهنيت احملاسبة واملراجعة.
املسامهة من خالل هذا اإلبراز إىل لفت انتباه القائمني على شؤون مهنيت احملاسبة واملراجعة باجلزائر هباته االنعكاسات من اجل أخذها بعني االعتبار،
وحتضري املهنيني اجلزائريني ملرحلة ما بعد االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة.

-

تقدمي مفاهيم حول مهنيت احملاسبة واملراجعة؛
عرض ملفهوم اتفاقية  ،GATSواهم مبادئها؛
تقدمي هم انعكاساهتا اتفاقية  GATSعلى مهنيت احملاسبة واملراجعة.

تقسيم الدراسة :سنحاول اإلجابة على اإلشكالية واختبار الفرضيات املطروحة من خالل التفصيل يف العناصر اآلتية:

 .1مفاهيم حول المحاسبة و المراجعة.
 .1.1مفهوم المحاسبة.
تعترب احملاسبة لغة األعمال ،ولغة احلياة االقتصادية ) ،(Jacques Mistral, 2003فمن خالهلا يتم معاجلة وتنظيم املعلومات املالية للمؤسسة االقتصادية،
وكذا تسجيلها ومن مث تداوهلا بني خمتلف األطراف املهتمة بوضعية هذه املؤسسة ،وقدميا كانت املمارسات احملاسبية ختتلف من بلد ألخر ومل تكن هنالك حاجة
لتوحيدها عامليا حيث كانت النشاطات االقتصادية يف الغالب ال تتجاوز احلدود السياسية لكل بلد ،ولكن مع تطور التكنولوجيا وتسارع العوملة ،حبيث أصبح
العامل قرية صغرية ،أصبح من الضروري إجياد لغة أعمال موحدة حتكم العمليات االقتصادية وتسهل عملية انتقال املعلومات من بلد ألخر (بوكساين رشيد ،محزة
العرايب.)1155، ،
 تعرف احملاسبة بأهنا جمموعة من النظريات واملبادئ واإلجراءات والطرق اليت تعىن بتسجيل وتبويب وتوصيل البيانات املالية ،واليت يكون هلا تأثري مباشر على املركزاملايل ونتائج األعمال للوحدة االقتصادية (إدريس عبد السالم الشتوي.)5991 ،
 كما عرفها املعهد األمريكي للمحاسبني ( :) AICPAبأهنا فن تسجيل وتبويب وتلخيص العمليات واألهداف اليت هلا طبيعة مالية وتفسري النتائج اليت تنجمعن العمليات واإلحداث املالية (حيدر حممد علي بنا عطا.)1112 ،
 وتعرف مجعية احملاسبة األمريكية ( :) AAAاحملاسبة على أهنا عملية حتديد وقياس وتوصيل املعلومات االقتصادية ملستخدمي هذه العمليات لتمكينهم من تكوينرأي مهين مستنري الختاذ القرارات الالزمة (عبد الرزاق حممد قاسم.)1112 ،
 احملاسبة تتضمن نشاطاً خدمياً ونظاماً وصفياً وحتليلياً ونظام للمعلومات ،وتشمل تلك اجلوانب على النحو األيت ( أمني السيد امحد لطفي:)1111 ،احملاسبة نشاط خدمي :كوهنا توفر لألطراف املهتمة معلومات مالية كمية تساعدهم على اختاذ القرارات املتعلقة باستخدام أو بتخصيص املوارد يف

منشآت األعمال االقتصادية اهلادفة للربح أو أي وحدات أو هيئات يف االقتصاد القومي.
احملاسبة كنظام وصفي حتليلي:كوهنا عبارة على جمموعة من األحداث واملعامالت اليت ختتص بتسجيل ووصف النشاط االقتصادي ،ومن خالل قياسها

هلا وتصني فها وتلخيصها هلا ،فإهنا ختفض من تلك البيانات عن طريق جتميعها يف جمموعة من البنود الصغرية واجلوهرية وذات العالقة املتداخلة بينها ،وتقوم بإعداد
تقرير عنها على حنو صحيح بغرض وصف املركز املايل ونتائج أعمال النشاط االقتصادي والتدفقات النقدية للمنشأة.
احملاسبة كنظام معلومات كوهنا تقوم بتجميع وتوصيل املعلومات االقتصادية اخلاصة مبشروعات األعمال وغريها من األحدث إىل مدى واسع وكبري من

األشخاص الذين ترتبط قراراهتم وتصرفاهتم بذلك النشاط.
 كما عرفت على أهنا جمموعة من املبادئ والقواعد واألسس املتعارف عليها واليت تعتمد يف تسجيل وتبويب العمليات املالية للوحدة االقتصادية بغية حتديدنتائج العمليات عن فرتة مالية معينة (غالبا ما تكون سنة) والوقوف على الوضع املايل للوحدة يف هناية تلك الفرتة (طالب الواعظ ،رزق نور عمران.)1115 ،
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 .1.1مفهوم المراجعة.
 عرفت مجعية احملاسبة األمريكية املراجعة بأهنا :عملية منظمة جلمع وتقييم أدلة اإلثبات عن مدى صحة العمليات واألحداث االقتصادية للتأكد من درجة التطابقمع املعايري املوضوعة ،وكذلك توصيل النتائج إىل األطراف املعنية (منصور حامد حممود ،حممد ابو العال الطحان ،وآخرون.)5991 ،
 وعرفتها هاته اجلمعية أيضا بأهنا :عملية نظامية ومنهجية ) (systematicجلمع وتقييم األدلة والقرائن بشكل موضوعي واليت تتعلق بنتائج األنشطة واألحداثاالقتصادية وذلك لتحديد مدى التوافق والتطابق بني هذه النتائج واملعايري املقررة وتبليغ األطراف املعنية بنتائج املراجعة (كمال الدين الدهرواي مصطفى ،حممد
السيد سرايا.)1115 ،
 كما عرفت بأهنا عملية فحص جملموعة من املعلومات تقوم على االستقصاء هبدف التحقق من سالمة القوائم املالية ،وذلك وفقا جملموعة من املعايري املوضوعة،تعكس احتياجات مستخدمي تلك القوائم ،مع ضرورة إيصال هذا الرأي إىل األطراف املعنية ملعاونتهم يف احلكم على مدى جودة ونوعية هذه املعلومات وحتديد
مدى االعتماد على تلك القوائم (حممود مسري الصبان.)1115/1111 ،
كما عرف التدقيق (املراجعة) على أنه عملية فحص مستندات ودفاتر وسجالت املنشأة فحصا فنيا إنتقاديا حمايداً للتحقق من صحة العمليات وإبداء الرأي يفعدالة التقارير املالية للمنشاة معتمدة يف ذلك على قوة ومتانة نظام الرقابة الداخلية (امحد حلمي مجعة.)1111 ،
 والتدقيق بصف ة رئيسية فحص املعلومات والبيانات املالية من قبل شخص مستقل وحمايد ألي مؤسسة بغض النظر عن هدفها وحجمها أو شكلها القانوين،وعرفها إحتاد احملاسبني األمريكيني بأهنا عملية منظمة ألجل احلصول على األدلة املتعلقة باإلقرارات (األرصدة) االقتصادية واألهداف وتقييمها بصورة موضوعية
لتحديد درجة العالقة بني هذه اإلقرارات ومقياس معني وإيصال النتائج إىل املستفيدين (هادي التميمي.)1111 ،
 كما عرفت املراجعة على أهنا أسلوب من أساليب الرقابة ،حيث تشمل جمموعة اإلجراءات اليت يتخذها املراجع هبدف فحص أعمال الغري ،وذلك للحكم علىمدى سالمة التنفيذ وفقا للقواعد والتعليمات املسبق حتديدها ،واليت يلتزم هبا القائمون على تنفيذ املهام ورفع تقرير عن نتيجة الفحص إىل من يهم األمر (حممد
امحد خليل ،دون ذكر سنة النشر).
 عملية منهجية ومستقلة وموثقة للحصول على أدلة التدقيق وتقييمها موضوعيا لتحديد مدى استيفاء التدقيق ملعايري التدقيق ()Vincent IACOLARE وعموما التدقيق (املراجعة) كمفهوم حريف يقصد به فحص البيانات أو السجالت أو األرقام بقصد التحقق من صحتها ،كما أن للتدقيق أيضا مفهوماً مهنياًيقصد به الفحص املنظم للبيانات احملاسبية املثبة يف السجالت والدفاتر والقوائم املالية للوحدة اليت تدقق حساباهتا ،بقصد إبداء رأي فين حمايد عن مدى صحة أو
دقة هذه البيانات ودرجة االعتماد عليها ،وعن مدى داللة القوائم املالية واحلسابات اخلتامية اليت أعدهتا الوحدة عن نتيجة أعماهلا من ربح او خسارة ،وعن مركزها
املايل عن الفرتة اليت تناولتها عملية الفحص و التدقيق ،وتأسيسا ملا سبق ميكن القول أن التدقيق علم ومهنة متطوران شأنه شأن احملاسبة ،وقد تطور االثنان مع
التطور الكبري الذي صاحب مرافق احلياة يف مجيع جماالهتا بصرف النظر عن طبيعة نشاطاهتا ( الزراعية ،التجارية ،الصناعية ،اخلدمية) (عبد الرزاق حممد
عثمان.)1155،
 .1.1عالقة المحاسبة بالمراجعة.
بالرغم من العالقة الوطيدة بني احملاسبة واملراجعة فإن طبيعة كل منهما هلا ما مييزها عن األخرى ،فاحملاسبة تتميز بطبيعة إنشائية تقوم على جتميع وتصنيف
وتلخيص البيانات بطريقة مفهومة ،حىت ميكن إيصاهلا إىل األطراف املعنية ،أما املراجعة فتتصف بطبيعة انتقاديه حتليلية ،حيث أهنا ختتص بفحص وقياس ما أعدته
احملاسبة (عبد الفتاح الصحن  ،حممد مسري الصبان ،و آخرون .)5911
أي أن على احملاسب أن يطبق القواعد واملبادئ احملاسبية املتعارف عليها الستخراج نتيجة أعمال املشروع وتصوير مركزه املايل ،وبعد ذلك يأيت دور املراجع الذي
يقوم بالتحقق والتأكد من تطبيق احملاسب للقواعد العلمية الصحيحة ،هذا باإلضافة إىل استعماله خلربته العلمية يف اكتشاف أي أخطأ والعمل على إظهاره واقرتاح
الوسائل الكفيلة بعالجه ومنع تكراره (منصور حامد حممود ،حممد أبو العال الطحان ،وآخرون.)5991 ،
مما سبق يظهر جليا بأن العالقة اليت جتمع الطرفني (احملاسبة واملراجعة) عالقة وطيدة تكاملية ،إذ ميكن تشبيهها بتلك العالقة القائمة بني القاضي واحملامي،
حيث يشرتط يف كل فريق اخللفية العلمية املتساوية ولكن يضاف إىل املراجع والقاضي احلياد ،االستقالل ،احلكم الشخصي (خالد أمني عبد اهلل.)1112 ،
وبالنظر لوجود ارتباط قوي بني علم احملاسبة واملراجعة فإن املفاهيم املستخدمة يف نظرية احملاسبة تعترب الزمة أيضا يف نظرية املراجعة و أمثلة هذه املفاهيم األصول
و االلتزامات ،حق امللكية والدخل واملصروف والفائض والتكلفة ،كما أن يف املراجعة مفاهيم ميكن إضافتها إىل مفاهيم احملاسبة ،ومن أمثلة ذلك املراجعة النهائية،
واملراجعة املستمرة ،حق اإلطالع تقرير املراقب ،الرقابة الداخلية ،أدلة اإلثبات (حممود السيد الناغى.)1111 ،
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وميكن أن يظهر أيضا االرتباط الوثيق بني احملاسبة واملراجعة يف كون احملاسبة هي التقنية املستخدمة للتعبري عن وجهة نظر حقيقية وعادلة للمركز املايل للمؤسسة
أو جمموعة من املؤسسات .والتدقيق هو األسلوب الذي يضمن مصداقية هذه الصورة). (Robert Obert, Marie Pierre Mairesse 2009
كما ميكن تبيان أهم الفروقات املوجودة بني مهنيت احملاسبة و املراجعة ،قصد توضيح أكثر للعالقة بينهما ،وذلك من خالل اجلدول اآليت بيانه.
الجدول رقم  : 11أهم الفروقات بين مهنتي المحاسبة والمراجعة.

المراجعة

مجاالت التفرقة

المحاسبة

طبيعة كل منهما

عمل إنشائي يبدأ بتسجيل العمليات املالية وصوال إىل عمل حتليلي يعتمد بشكل كبري على املعلومات املستقاة من احملاسبة.
مرحلة اإلفصاح.
تشمل اإللزام و االختيار.

من حيث اإللزام

عمل إلزامي.

المهمة المكلف بها

مهمة مسك وفتح وضبط حماسبات وحسابات التجار مهمة تنظيم وفحص وحتليل احلسابات ،ومهمة املصادقة على صحة
احلسابات.
والشركات.

من حيث صفة القائم يف الغالب احملاسب موظف من داخل املؤسسة ،وقد شخص مستقل عن املؤسسة ماعدا املراجع الداخلي.
يكون مستقل عن املؤسسة.
بالمهمة
عموما عمل يكون يف هناية السنة بعد االنتهاء من األعمال احملاسبية.

من حيث فترة وميعاد علم روتيين طيلة السنة.

التدخل

هنا العديد من التسميات تشمل :حمافظ احلسابات ،مندوب احلسابات،
احملاسب القانوين ،املراجع القانوين ،اخلبري احملاسب ،مراقب حسابات،
املدقق.

األلقاب والتسميات ملهين احملاسبة لقب واحد يتمثل يف لقب احملاسب.
المستعملة

المصدر :حبيدة امحد ،مستقبل مهنتي المحاسبة والمراجعة في ظل الظروف االقتصادية الراهنة حالة الجزائر ،أطروحة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية ،جامعة اجلزائر ،3كلية العلوم االقتصادية والعوم التجارية وعلوم التسيري ،اجلزائر،
 ،1151ص.52

 .1.1األهداف المنتظرة من المحاسبة والمراجعة.
يف إطار حتديد أهداف احملاسبة حددت جلنة  True bloodاملنبثقة عن جممع احملاسبني األمريكيني جمموعة من األهداف لعال أمهها ما يلي (حيدر حممد
علي بنا عطا:)1112 ،
توفري املعلومات املفيدة الختاذ القرارات االقتصادية؛
خدمة املستخدمني الذين ليست لديهم السلطة على طلب املعلومات مباشرة وهي تعتمد على التقارير املالية كمصدر للمعلومات عن الوحدة االقتصادية؛
توفري املعلومات املفيدة للمستثمرين واملقرضني من اجل التنبؤ واملقارنة ولتقييم التدفقات النقدية من حيث الكمية والتوطني وعدم التأكد؛
تزويد املستخدمني باملعلومات املفيدة إلجراء التنبؤات واملقارنات ملعرفة قدرة املنشاة على حتديد الدخل او ما يسمى القدرة اإليرادية للمنشاة Earning
.power
إضافة ملا سبق ،ميكن من خالل األيت بيانه تبيان الدور املنتظر من احملاسبة ضمن احمليط االقتصادي ككل.

5

تداعيات االلتزام بمبادئ االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات " "GATSعلى مهنتي المحاسبة والمراجعة ،ص ص 11-1
______________________________________________________________________________________________________________

الشكل رقم  : 11دور المحاسبة في النظام االقتصادي

إدارة
املنشأة

املوظفون
املستثمرون

األحداث االقتصادية:

كعمليات الشراء -عمليات
البيع-التغيريات يف املمتلكات

المحاسبة تسجيل،
تبويب ،تلخيص.

املالك

 التغيريات يف االلتزامات.األجهزة احلكومية

املقرضون

المصدر :املؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين ،محاسبة – محاسبة مالية  111 ،1-حسب ،اإلدارة العامة لتصميم وتطوير املناهج ،اململكة العربية السعودية ،دون ذكر سنة النشر ،ص51

ومن بني أهم األهداف املتواخاة من املراجعة باختصار ميكن ما يلي (عبد الرزاق حممد عثمان:)1155،
التأكد من صحة البيانات احملاسبية املبينة بالدفاتر والسجالت ومدى االعتماد على تلك البيانات؛
مساعدة القائمني على إدارة الوحدة االقتصادية على حتقيق أقصى كفاية إنتاجية ممكنة؛
احلصول على رأي فين حمايد مستند على أدلة إثبات قوية عن مدى مطابقة القوائم املالية اليت أعدهتا الوحدة واليت أخضعت حساباهتا للتدقيق مبا هو مثبت يف
الدفاتر والسجالت؛
اكتشاف ما قد يوجد من أخطاء أو غش أو تزوير يف الدفاتر والسجالت؛
تقليل فرص ارتكاب األخطاء أو الغش أو التزوير؛
تدعيم الثقة يف أنظمة الرقابة الداخلية بالوحدة.
 .1االتفاقية العامة لتحرير التجارة في الخدمات ،ظروف النشأة والمفهوم.

 .1.1أسباب نشأة االتفاقية.
اخذ قطاع اخلدمات جيذب االهتمام يف العامل مع تنامي دوره يف النشاط االقتصادي ،حيث عرف نصيب التجارة السلعية اخنفاضا من  %11عام 5911
إىل  % 29عام  5991من إمجايل التجارة الدولية ،وخالل نفس الفرتة ارتفع نصيب جتارة اخلدمات من  %51اىل  ،% 15وخالل نفس الفرتة أيضا ارتفع
نصيب الدول املتقدمة يف جتارة اخلدمات من  %21إىل ( % 21حممد صفوت قابل.)1119/1111 ،
ونتيجة ملا سبق ،كانت هناك حماوالت من عدة دول متقدمة منذ بداية الثمانينات لتحرير التجارة العاملية يف اخلدمات ،وبصفة خاصة بعد أن بدأت ميزانيتها
النسبية يف تصدير السلع منخفضة نتيجة منافسة عدة من الدول النامية اليت تطورت يف جمال التصنيع ،مثل دول جنوب أسيا ،حيث أخذت املبادرة الواليات
املتحدة األمريكية أين بدأت مفاوضات مع عدة دول متقدمة خاصة دول اجملموعة األوروبية واليابان هبدف حترير التجارة يف اخلدمات ،وعندما بدأ احلديث عن
عقد جولة جديدة من املفاوضات التجارية متعددة األطراف يف إطار اجلات  GATTاجتهت احملاوالت إىل إدراج موضوع حترير التجارة العاملية يف اخلدمات
ضمن جدول أعماهلا (سامي امحد مراد.)1111 ،
لقد كان من بني األسباب اليت دفعت إىل ظهور هذه االتفاقية "اجلاتس" نذكر:
 من العوامل اليت أدت إىل تسريع االتفاق مع ما شهده العامل من تطورات تكنولوجية متقدمة يف جمال احلاسبات واالتصاالت ،واليت أدت إىل ارتباط األسواقالعاملية يف جمال اخلدمات وسيطرة الشركات العمالقة على هذه اجملاالت (حممد صفوت قابل.)1119/1111 ،
 حجم جتارة اخلدمات يف االقتصاد العاملي حيث تشري بعض اإلحصائيات أن اخلدمات أصبحت متثل مركزا مهما يف التجارة العاملية ،ففي عام  1111بلغحجمها مخس التجارة العاملية الكلية (حممد صفوت قابل.)1119/1111 ،
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 متنح جمموعة من الدول املتقدمة مزايا نسبية وتنافسية هائلة يف جمال جتارة اخلدمات ودخول بعض أنشطة هذه األخرية إىل حقل التجارة الدولية واليت مل تكنموجودة من قبل ،إما بسبب التطور التكنولوجي أو بسبب االجتاهات التحريرية املعاصرة يف النظام العاملي للتجارة (فريق خرباء املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،حبوث
ودراسات.)1111 ،
 أدت ظاهرة التحول حنو العاملية أو العوملة إىل زيادة رغبة دول العامل املختلفة للدخول يف تكتالت اقتصادية إقليمية ،يف إطار أشكال ودرجات اندماج خمتلفة(فريق خرباء املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،حبوث ودراسات.)1111 ،
 الطلب املقدم من الواليات املتحدة األمريكية بتنظيم قواعد خاصة بتجارة اخلدمات تلحق باالتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (اجلات) وعلى الرغم من التحفظاتاليت أبدهتا الدول النامية لعدم قدرهتا على املنافسة يف هذا القطاع مقارنة من الدول املتقدمة (رانيا حممود عبد العزيز عمارة.)1111 ،
كل تلك املتغريات وغريها جعلت من التجارة الدولية يف اخلدمات حمور اهتمام دائرة املفاوضات يف نطاق جولة أورجواي ،وبالتايل انتهت إىل دخول قضية فتح
أسواق التجارة العاملية يف اخلدمات كوحدة من اجملاالت املستحدثة ،يف إطار جولة أورجواي ضمن ما يعرف باسم االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات (اجلاتس).
ويتضمن اجلدول اآليت بيانه الدول العربية املنضمة إىل املنظمة العاملية للتجارة.
الجدول رقم ( :)11الدول العربية األعضاء في المنظمة العالمية للتجارة.
اسم الدولة

تاريخ االنضمام

مملكة البحرين

 15جانفي 5991

الكويت

 15جانفي 5991

املغرب

 15جانفي 5991

تونس

 19مارس 5991

موريتانيا

 35ماي 5991

جيبويت

 35ماي 5991

مصر

 11جوان 5991

قطر

 53جانفي 5991

اإلمارات العربية املتحدة

 51افريل 5991

األردن

 55افريل 1111

سلطنة عمان

 19نوفمرب 1111

اململكة العربية السعودية

 55ديسمرب 1111

اليمن

 11جوان 1152
المصدر :حبيدة امحد ،مرجع سبق ذكره ،ص ،112باالعتماد على موقع املنظمة  www.wto.org.سبتمرب 1152

 .1.1مفهوم تجارة الخدمات.
يعترب تقدمي تعريف لتجارة اخلدمات أمر صعب نظرا لغياب تعريف متفق عليه لتجارة اخلدمات ومعظم الفقهاء االقتصاديني مل يعربوا على جتارة اخلدمات
بصورة منفصلة عن جتارة السلع ،إال يف السبعينيات والثمانينيات بعد املناداة بالتحرير التجاري الدويل لتجارة اخلدمات ،إال أن هنالك بعض التعريف نشري إليها:
عرف فيشر قطاع اخلدمات :على انه قطاع ثالث للقطاعني األول والثاين ومها الزارعة والصناعة على الرتتيب (سامي امحد مراد.)1111 ،
كما عرف  Green waldاخلدمات بأهنا :ذلك املكون من الناتج القومي اإلمجايل الذي يقيس ناتج املفردات غري املنظورة ،وكأن هذا التعريف اعتمد على
خاصية غري ملموسة ،هي أكثر خصائص اخلدمات شيوعا ،وتلك اخلاصية ال تعترب كافية ودقيقة التعريف (سامي امحد مراد.)1111 ،
فتجارة اخلدمات تعين اصطالحا النشاط االقتصادي الذي ينصرف إىل التجارة يف كل شيء غري منظور او غري ملموس مقارنة بالتجارة يف السلع واليت تعتمد
على التجارة يف األشياء املنظورة امللموسة ،أي أن جتارة اخلدمات تشمل املعامالت التجارية غري املنظورة ،ومن الناحية االقتصادية ال يوجد تعريفا جامعا مانعا هلا
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والسبب يف ذلك يرجع إىل تشعب اخلدمات وتعدد أنواعها بل تداخلها أحيانا يف إنتاج السلع وهو األمر الذي يصعب معه وضع معيار قوي للفصل بني السلع
واخلدمات (رانيا حممود عبد العزيز عمارة.)1111 ،
أي انه ترتكز مشكلة تعريف اخلدمات يف الطبيعة غري املتجانسة لألنشطة اخلدمية ،فمن الصعب اجلمع بني النقل اجلوي واالستشارات اإلدارية واملطاعم يف
تعريف واحد (حممد إبراهيم عبد الرحيم.)1119 ،
لقد أصبحت جتارة اخلدمات حتتل مركزا مهما يف التجارة العاملية ،ففي عام  1111بلغ حجمها ما يعادل مخس التجارة العاملية حيث تستحوذ الدول الصناعية
على اجلزء األكرب من جتارهتا ،وقد بلغت صادرات اخلدمات يف الواليات املتحدة واالحتاد األورويب واليابان وكندا  931مليار دوالر ،أي ثلث صادرات العامل ،يف
حني ال تتجاوز صادرات البلدان اإلفريقية  31مليار دوالر أي  % 1.5فقط من صادرات اخلدمات يف العامل ،وتبلغ واردهتا  31مليار دوالر أي  % 1.2من
الواردات العاملية (حممد قويدري.)1111/5 ،
 .1.1مضمون ومحتوى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات.
االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات (اجلاتس) هي اتفاق جديد نسبيا ،دخل حيز التنفيذ يف يناير  ،5991حيث يلزم التوقيع على هاته االتفاقية العضو املوقع
حتمل االلتزامات الناشئة عنه ،وهي أول اتفاق متعدد األطراف لتأطري التجارة يف اخلدمات ،وكان احد اهم اجنازات مفاوضات أورجواي من  5911إىل عام
.)Document Division du commerce des services, OMC, 2013( 5993
انتهت جولة أورجواي للمفاوضات التجارية الدولية متعددة األطراف بالتوصل اىل جمموعة من االتفاقيات ،اليت حتكم قواعد السلوك التجاري الدويل ألعضاء
منضمة التجارة العاملية اليت مت إنشاؤها يف  ،5991/15/15ومن بني جمموعة االتفاقيات اليت مت التوصل إليها االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات (GATS-
 .)General Agreement of Trade in Servicesوتعترب هذه االتفاقية أول اتفاقية متعددة األطراف تضع قواعد التجارة الدولية يف اخلدمات ذاتالطابع التجاري ،واليت تدخل يف وظائف الدولة باملفهوم التقليدي ،وهي من بني االتفاقيات اإللزامية اليت يتعني على أعضاء منظمة التجارة العاملية قبوهلا ضمن
حزمة االتفاقيات اليت تشرف عليها منظمة التجارة العاملية (فريق خرباء املنظمة العربية للتنمية اإلدارية.)1111 ،
تشري املادة األوىل من االتفاقية على أن نطاق االتفاقية يشمل على كافة اخلدمات القابلة لالجتار ،أما اخلدمات اليت ال تنطبق عليها االتفاقية فهي اخلدمات
السيادية اليت تؤديها القطاعات احلكومية ،إذ هتدف االتفاقية إىل حترير مجيع اخلدمات التجارية ،وقد قسمت جمموعة التفاوض حول اخلدمات يف دورة أورجواي
اخلدمات إىل أثىن عشر ( )51نشاطا خدميا رئيسيا ،تتضمن مايلي (رانيا حممود عبد العزيز عمارة :)1111 ،خدمات األعمال وتشمل اخلدمات املهنية وخدمات
الكمبيوتر ،خدمات االتصال ،خدمات اإلنشاءات واخلدمات اهلندسية املتصلة هبا ،التوزيع ،التعليم ،البيئة ،املالية وتشمل اخلدمات البنكية و التأمني ،اخلدمات
املتصلة بالصحة واخلدمات االجتماعية ،السفر والسياحة ،الرياضة والثقافة ،النقل ،خدمات أخرى واليت تشمل على األنواع اليت مل يتم أدراجها ضمن أي من
األنواع السابقة.
تشمل خدمات األعمال كافة اخلدمات املهنية وخدمات الكمبيوتر والبحث والتنمية واخلدمات العقارية العينية...اخل ،وتعترب اخلدمات املهنية من أهم اخلدمات
اليت لقت تنظيما من قبل االتفاقية من حيث التأكيد على االعرتاف املتبادل بني الدول األعضاء للشهادات املهنية ملقدمي اخلدمات واعتماد أوراقهم من اجل
الدخول ملمارسة هذه املهن يف أراضي الدول األعضاء وإزالة كل احلواجز اليت قد تعوقهم مع إتاحة فرصة املنافسة املشروعة مع اخلدمات املهنية الوطنية ومن هذه
اخلدمات املهنية خدمات احملاسبة واخلدمات القانونية.
نشري هنا إىل أن املهين احلر (كاحملاسب أو املراجع) يعرف بأنه الشخص الذي يقدم خدمات جلميع األشخاص الطبيعيني أو املعنيون ،واختار بكل حرية تقدمي
تلك خدمات يف شكل قانوين أو اقتصادي أو سياسي ،بشكل مستقل ،ويف إطار دليل ألخالقيات املهين يضمن احرتام السر املهين والكفاءة املهنية الالزمة يف
جمال ختصصه ،وان يظل مسؤوال شخصيا عن مجيع أنشطته (.)Anne-Claire Maddoli-Restoux, 2003
 .1انعكاسات اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات على مهنة المحاسبة والمراجعة.
فمنذ منتصف التسعينيات ومع انضمام الدول النامية ملنظمة التجارة العاملية خرجت مهوم احملاسبني الوطنيني حول طبيعة اآلثار االجيابية والسلبية اليت ستواجهها
مهنيت احملاسبة واملراجعة يف تلك الدول يف ظل حترير جتارة اخلدمات ،ورمبا احنصرت تلك اآلثار يف املوضوعات التالية (عبيد سعد املطريي:)1112 ،
تكييف وتعديل األنظمة املتعلقة مبهنة احملاسبة واملراجعة؛
قدرة املكاتب الوطنية على مواجهة املنافسة وتطوير أدائها؛
املناهج واملداخل لالنتقال املرحلي (اإلقليمي) لتحقيق االنضمام ملنظمة التجارة العاملية؛
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التأهيل املهين للمحاسب ملواجهة متطلبات العوملة والدور املرتقب ألقسام احملاسبة يف هذا التأهيل.
وفيما يلي سنحاول التطرق إىل أهم انعكاسات هاته االتفاقية على مهنيت احملاسبة واملراجعة كما يلي:
 .1.1انعكاسات ينظر لها من جانبين  -ايجابي سلبي -على المهنتين.
إن مما الشك فيه أن عملية االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة يرتتب عنها االلتزام مبجموعة من الشروط ،فقد أصبح من الضروري االلتزام بتطبيق مبادئ
االتفاقية العامة لتجارة اخلدمات ،اليت تشكل ركنا هاما من أركان اكتساب عضوية هذه املنظمة ،وملا كانت اخلدمات احملاسبية مثلها يف ذلك مثل اخلدمات املالية
املتخصصة مشمولة يف هذه االتفاقية ،فانه ال بدا من توفري العناصر الالزمة حلرية ممارستها بني الدول األعضاء.
إن التوقيع على االتفاقية العامة لتجارة اخلدمات  GATSسيرتتب عنه على الدول املوقعة مثال ،التخفيض من الرسوم اجلمركية املطبقة على الواردات ،وكذا
إجراء تعديالت وحتسينات يف تشريعاهتا وقوانينها الوطنية يف خمتلف القوانني ذات الصلة مثال ،بالضرائب واحملاسبة واملالية...اخل ،وكذا التشريعات و املعايري اليت
حتكم قطاع السلع واخلدمات ،باإلضافة إىل االلتزام مبجموعة من املبادئ األساسية (حممد مطر.)5991 ،
ويف سبيل احلديث عن أهم اآلثار املرتتبة على التوقيع على االتفاقية املذكورة ،واليت ميكن النظر إليها من جهة أهنا تؤثر سلبيا ،ويف نفس الوقت قد تؤثر أيضا
اجيابيا على املهنتني ،ميكن استنتاج معظمها من خالل املبادئ األساسية لالتفاقية ،وذلك على النحو األيت (حممد مطر:)5991 ،
 مبدأ الدولة األوىل بالرعاية  :يلزم هذا املبدأ أية دولة عضو يف املنظمة قامت مبنح معاملة تفضيلية لدولة أخرى عضو يف املنظمة بان تعمم هذه املعاملة تلقائيامن دون متيز على بقية الدول األخرى األعضاء ،إال يف حاالت استثنائية ،كأن يكون هنالك حرب بني بلدين ،مما يدعو احدمها -ألسباب أمنية  -إىل االمتناع
عن تعميم تلك املعاملة عليه ،ومن دون أن يطلب منه تربير ذلك؛
وهذا املبدأ ميكن إسقاطه على مهنيت احملاسبة واملراجعة من خالل انه يف حالة ما قامت الدولة مبنح أي معاملة أو امتياز لدولة يف جمال احملاسبة واملراجعة ،فإهنا
ال بدا هلا وان تعمم هذا االمتياز على باقي الدول األعضاء ،فهذا املبدأ ميكن يكون يف غري صاحل الدولة يف حال رأت أن هناك مصلحة هلا عند اعتماد منح
االمتيازات ،ويف صاحلها عندما ترى بان هلا القدرة على املنافسة يف مزاولة املهنة يف بلدان الدول األعضاء دون احلاجة إىل االمتيازات من قبل هاته الدول.
 مبدأ املعاملة الوطنية :ينطبق مبدأ املعاملة الوطنية على اإلجراءات وال قيود اليت تضعها احلكومات املعنية على املشتغلني باخلدمات يف السوق احمللي وخيتص هذاالبند بتمكني غري املقيمني من تقدمي اخلدمات على ذات األسس اليت تطبق على املقيمني ،أي أن املعاملة الوطنية تعين تطبيق القوانني والنظم والقواعد واللوائح
السائدة مبا يتماشى مع القانون الدويل ،ومبا ال يقل عما هو متاح للمؤسسات احمللية؛
هذا املبدأ يكون يف صاحل املكاتب احمللية حني مزاولة مهنتهم خارج بلداهنم (األسواق األجنبية) ،ويف غري صاحلهم كونه سيحرمهم من االستفادة من املعاملة
الوطنية كمكاتب حملية عند مزاولة مهام داخل بلداهنم (األسواق احمللية)؛
 مبدأ إلغاء القيود على الواردات من السلع و اخلدمات ،يفرض هذا املبدأ على الدولة العضو إلغاء مجيع القيود اليت تعرقل حركة الصادرات والواردات من السلعواخلدمات؛
فهذا املبدأ فهو يف صاحل املكاتب املهنية احمللية طبعا اليت تكون هلا اإلمكانيات والقدرات الالزمة يف حال رغبتها تصدير خدماهتا للدول األعضاء ،أي األسواق
األجنبية ،ويف غري صاحل املكاتب احمللية كونه ميكن وبكل سهول وبدون أي قيود أو شروط ،املكاتب األجنبية من دخول األسواق احمللية ،وهو جيعل املكاتب احمللية
أمام مواجهة منافسة املكاتب األجنبية هلا.
 مبدأ الشفافية :وفقا هلذا املبدأ تلتزم كل دولة بإتاحة القوانني والقرارات واللوائح اليت تتعلق بتجارة اخلدمات ،مع تسهيل عملية اإلطالع على كافة االتفاقياتاملربمة بني الدول املعنية ودول أخرى يف جمال اخلدمات ،باإلضافة إىل توفري املعلومات املالئمة للمستثمرين واملصدرين واملستوردين ،وبقدر كايف ميكنهم من التنبؤ
والتخطيط للمستقبل؛
 مبدأ التجارة العادلة :يقضي هذا املبدأ جبعل التجارة فيما بني الدول األعضاء مبنية على أسس عادلة ،حبيث تصبح معه الكميات املصدرة أو املستوردة من السلعواخلدمات انعكاسا لكفاءة اإلنتاج ونوعيته ،ومن مث توفري القواعد واإلجراءات احلمائية للملكية الفكرية؛
 أن انضمام أي دولة إىل املنظمة العاملية للتجارة أو باألحرى التوقيع على االتفاقية العامة لتحرير التجارة يف اخلدمات  GATSسيساهم ذلك يف زوال املوانعواحلواجز اليت تباعد أو تفصل بني أسواق تلك الدولة واألسواق الدولية مبعىن أن سوق السلع واخلدمات سوف جيد له امتداد يف األسواق الدولية املناظرة هلا؛
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 على اعتبار أن املنظمة العاملية للتجارة إحدى أهم املؤسسات الدولية اليت تستند عليها العوملة ،ومن هذا املنطلق فان التوقيع على اتفاقية  GATSسيساهم يفتعظيم اآلثار واالنعكاسات النامجة عن العوملة.
 .1.1بعض االنعكاسات االيجابية لالتفاقية على المهنتين.
ميكن أن تتجلي لنا االنعكاسات االجيابية لالتفاقية على مهنيت احملاسبة واملراجعة ،من خالل أهنما حظيتا باهتمام خاص من اجلاتس ،حيث جاءت املادتان
السادسة والسابعة من مواد اتفاقية اجلاتس خاصيتني مبهنيت احملاسبة واملراجعة ،فبينما اهتمت املادة السادسة مبوضوع القوانني والتعليمات احمللية وإجراءات التأهيل
املهين ومتطلبات الرتاخيص ،حبيث ال تشكل عائقا أمام الت جارة يف اخلدمات ،ركزت املادة السابعة على الثبات والتعاون يف االعرتاف املتبادل باملؤهالت املطلوبة
لتقدمي خدمة احملاسبة و املراجعة ،ومما تضمنه املادتني ما يلي (عبيد سعد املطريي:)1112 ،
تتضمن املادة السادسة نقاط تتعلق بالتعليمات احمللية أمهها:
االهتمام بتطبيق القوانني احمللية اليت ختص قطاع اخلدمات واملهن بطريقة معقولة وموضوعية حبيث ال تشكل عائقا أمام التجارة يف اخلدمات؛
أال تشكل إجراءات التأهيل املهين وإجراءات منح اإلجازة املهنية عائقا أمام جتارة اخلدمات؛
أن تكون جلميع األعضاء إجراءات واضحة للتحقق من كفاءة املهنيني الراغبني مبمارسة مهنتهم يف احلدود القانونية.
بينما تضمنت املادة السابعة ما يلي:
حيق للدول األعضاء اختيار طريقة االعرتاف باملؤهالت األجنبية باللجوء إىل التشريع الفردي أو االتفاق املتبادل مع دول أخرى ،أو باستخدام الطرق املتفق
عليها عامليا؛
يف حال ة استخدام أي الطرق املذكورة ،البد للعضو الثبات على تطبيق هذه اإلجراءات بشكل موضوعي وعادل؛
تشجيع الدول األعضاء على التعاون مع اجلهات احلكومية وغري احلكومية على وضع وتطبيق قواعد ومعايري دولية شائعة؛
كما يالحظ على العموم أن االتفاقية دفعت بالعديد من الد ول الراغبة يف االنضمام ،إىل القيام بتعديالت وحتسينات مست األطر القانونية والتنظيمية ذات
الصلة باملهنتني ،مشلت مثال شروط التأهيل ومنح االعتمادات والرتاخيص ،وشروط مزاولة املهنتني ،وهو ما من شانه أن ينعكس باإلجياب على املهنتني.
كما أن شعور املكاتب احمللي ة ذات الكفاءة واإلمكانيات احملدودة ،باملنافسة املرتقبة من قبل املكاتب األجنبية ذات اخلربات واملهارات العالية ،سيدفعها إىل
مسارعة الزمن هبدف التحسني من مستواها وتطوير أدائها ،أي أن املكاتب احمللية ستعمل على زيادة االهتمام بعنصر التكوين ،واكتساب اخلربات عكس ما كانت
عليه يف السابق يف ظل غياب املنافسة األجنبية.
ستساهم االتفاقية يف تعظيم املمارسات املهنية النظيفة القائمة على املنافسة ،اليت حتتكم إىل معايري الكفاءة واخلربة والتأهيل العلمي وجودة اخلدمات املقدمة،
على عكس املمارسات اليت كانت سائدة قبل التوقيع عل ى االتفاقية ،واليت كانت قائمة على املنافسة غري النظيفة اليت حتتكم إىل احملاباة واملعارف واالحتكار
والتمييز بني املهنيني احملليني.
ميكن آن يظهر كذلك االنعكاس االجيايب التفاقية  GATSعلى املهنتني من خالل أن هاته االتفاقية تسعى إىل زيادة دور الدول النامية يف التجارة الدولية
للخدمات ،من خالل دعم قدراهتا يف جماالت التعرف على التقنيات ،من خالل أساليب جتارية ،وحتسني سبل االتصال بقنوات التوزيع وشبكات املعلومات ،وحترير
الوصول إىل األسواق يف جمال اخلدمات ذات األمهية للدول النامية (فريق خرباء املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،)1111 ،شريطة أن على هاته الدول أن هتيئ نفسها
وتوفر الشروط الالزمة لذلك.
 :1-1االنعكاسات السلبية لالتفاقية على المهنتين.
ميكن اإلشارة إىل أهم اآلثار السلبية التفاقية  GATSعلى مهنيت احملاسبة واملراجعة من خالل النقاط التالية:
 هيمنة الدول املتقدمة ومكاتبها املهنية على املهنتني :ستساهم اتفاقية  GATSيف زيادة حدة هيمنة الدول املتقدمة على مهنيت احملاسبة و املراجعة ،خاصة يفاجلوانب املتعلقة بضبط املبادئ واملعايري الدولية ال يت تؤطر املمارسة املهنية هلما ،و اليت غالبا ما تقوم بضبطها على حسب إمكانياهتا وقدرهتا املتقدمة ومصاحلها،
دون مراعاة لإلمكانيات احملدودة للدول النامية ،كما أن املكاتب األجنبية ذات الكفاءة العالية ستفرض سيطرهتا على األسواق احمللية والدولية.
 تعزيز التبعية  :سيطرة الدول املتقدمة على املنظمة العاملية للتجارة وعلى اتفاقياهتا املتعددة ،سيجعل الدول السيما النامية منها يف تبعية هلا يف كل ما له صلةباملهنتني ،وتلعب دور املستهلك ،ال دور املساهم يف اإلنتاج؛
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 تشجيع املنافسة غري املتكافئة  :من منطلق أن االتفاقية امل ذكورة جتعل من عنصر املنافسة القاعدة أو األساس اليت تعتمد عليه أثناء ممارسة املكاتب املهنية سواءاحمللية أو األجنبية مهامها ،وبالنظر إىل الفارق الشاسع يف الكفاءة العالية اليت تتمتع هبا املكاتب يف الدول املتقدمة ،وباملقابل املكاتب املهنية يف الدول النامية ما
مييزها هو الكفاءة احملدودة جدا إن مل نقل املنعدمة ،فهذا ما من شأنه أن يولد منافسة غري متكافئة الفرص بني خمتلف املكاتب املهنية املذكورة؛
 على اعتبار أن املنظمة العاملية للتجارة هي احد أهم مؤسسات العوملة وبالتايل فهي من خالل اتفاقيتها (اجلاتس) ستساهم يف تعظيم اآلثار السلبية للعوملة؛ الشروط املفروضة  :يتطلب التوقيع على اتفاقية  GATSااللتزام مبجموعة من الشروط ،هذه الشروط يف مضموهنا تعترب تنازلت ال غري من الدول املوقعة علىاالتفاقية ،لفائدة الدول بالدرجة األوىل صاحبة أو واضعة هذه االتفاقية؛
 تشجيع اإلنكشاف ية  :تعمل االتفاقية العامة لتحرير التجارة يف اخلدمات على تسهيل دخول وخروج املكاتب املهنية ملزاولة اخلدمات املهنية يف بلدان الدولاألعضاء املوقعة على االتفاقية ،فمزاولة مكاتب احملاسبة واملراجعة األجنبية ملهنتها داخل البلدان السيما النامية منها سيساهم يف تعظيم اإلنكشافية وتسرب بعض
املعلومات ذات الصلة باملؤسسات الوطنية مثال ،أو االقتصاديات الوطنية عموما ،واليت كانت فيما سبق حكرا على احلكومات وأعواهنا ،وهو األمر الذي يعين عدم
توفري احلماية للمعلومات االقتصادية القومية؛
 دخول املكاتب املهنية األجنبية إىل السوق الوطنية سوف يكسبها األولوية املطلقة على املكاتب احمللية يف مراجعة حسابات الشركات األجنبية ،بل حىت الشركاتالوطنية الكربى على حساب املكاتب احمللية ،كون أن املكاتب األجنبية تعتمد يف مزاولتها للمهنة على العناصر ذات اخلربات واملهارات العاملية املتخصصة ،وهو ما
ميكنها من تقدمي اخلدمات املهنية واالستشارات بكفاءة وجودة عالية ،وهو ما يعين إخراج أو زحزحة مكاتب احملاسبة واملراجعة احمللية من سوق املهنتني ،وسيطرة
املكاتب األجنبية على هذا السوق ،وهو ما سينعكس أيضا على الظروف االجتماعية ملزاويل املهنتني احملليني؛
 إن اعت ماد املكاتب األجنبية يف السوق الوطنية من شانه املسامهة يف الرفع من معدالت البطالة ،كون أن هاته املكاتب ستعمل على توظيف اليد العاملة األجنبيةذات الكفاءة العالية ،على حساب اليد العاملة احمللية ذات الكفاءة احملدودة ،كما أن الدول املتقدمة لديها من اخلربات واألساليب واألدوات ما ميكنها من احلد
من نفاذ خدمات املكاتب احمللية ذات الكفاءات العالية إليها إن وجدت؛
 إن االلتزام بتطبيق مبادئ االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات سيؤدي إىل التقليل أو احلد من جدوى توفري االمتيازات والدعم الالزم ملكاتب احملاسبة و املراجعةالوطنية ،اليت كانت متنح هلا يف ظل عدم التوقيع على االتفاقية املذكور ،األمر الذي يؤدي إىل تضاؤل فرص ظهور هذه مكاتب احمللية ،وبصورة أخرى فإن مفهوم
احلماية الوطنية ملهنيت احملاسبة و املراجعة ،وغريها من املهن ،قد بدأ يتالشى ،إذ أصبحت املهنتني شأناً دولياً ال حملياً بعد التوقيع على هاته االتفاقية ،وبالتايل فان
مفهوم السيادة الوطنية املطلقة على مهنيت احملاسبة واملراجعة سوف يتالشى هو أيضا.

خاتمة:
من خالل هاته الدراسة اليت تناولت الربط بني االلتزام مببادئ االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات ومهنيت احملاسبة واملراجعة ،حملاولة الوقوف على أهم
االنعكاسات اليت ستنجر عن ذلك الرتابط ،خلصنا إىل الوصول إىل مجلة من النتائج نلخصها فيما يأيت:
 سيرتتب على انضمام أية دولة إىل منظمة التجارة العاملية ومن خالهلا اتفاقياهتا آثار ملموسة ال تقتصر فقط على سوق السلع فيها ،بل تشمل سوق اخلدماتأيضا ،كما أن اكتساب عضوية هذه املنظمة يفرض على الدولة العضو االلتزام مببادئ وشروط العضوية ،وعلى اعتبار أن سوق احملاسبة واملراجعة جزء ال يتجزأ من
اخلدمات املعنية باالتفاقية فلن يكون مبنأى عن اآلثار النامجة عن التوقيع على اتفاقية االنضمام؛
 تسعى اتفاقية  GATSإىل هتيئة األرضية لضمان حرية حركة جتارة اخلدمات بني الدول املوقعة على االتفاقية ،من خالل إزالة كل احلواجز والعقبات اليت قدتقف أمام حركة تدفق اخلدمات املهنية من واىل اخلارج؛
 لقد كان التفاقية  GATSانعكاسات اجيابية على مهنيت احملاسبة واملراجعة ،سامهت يف تطوير أداء املهنتني وجعلتهما تتماشى مع املستجدات الراهنة هذا منجهة ،وباملقابل كانت هلا أيضا انعكاسات سلبية عززت من مبدأ املنافسة غري املكافئة بني املكاتب األجنبية املتقدمة واملكاتب احمللية ذات الكفاءة احملدودة من
جهة ثانية ،وما هو ما سيجعل هاته األخرية – املكاتب احمللية بالدول ال سيما األقل تقدما -أمام حتدي كبري يلزمها البحث عن الوسائل الكفيلة مبواجهة ذلك
بأساليب مغايرة لألساليب احلمائية التقليدية ،باالعتماد على حتسني نوعية اخلدمات احمللية وجعلها ذات جودة جتعلها تصمد أمام املنافسة احلرة من اخلدمات
املستوردة.
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وكدروس توجه إىل اجلزائر على اعتبار أهنا دخلت ومنذ مدة يف مفاوضات قصد االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة ،وما سينجر عن هذا االنضمام من
االلتزام مببادئ االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات  GATSكغريها من االتفاقيات األخرى ،وبالتايل التأثر مستقبال باالنعكاسات سواء االجيابية والسلبية النامجة
عن ذلك واليت تناوهلا فيما سبق ،وعليه ارتأينا حماولة اإلشارة إىل بعض النقاط اليت قد تساهم يف ضمان االستفادة من هذا االنضمام ،وذلك من خالل النقاط
اآلتية:
 هتيئة الظروف ذات الصلة مبهنيت احملاسبة واملراجعة يف اجلزائر مبا يسمح هلا من االستفادة مستقال من هذا االنضمام ،من خالل إعادة أو حتبني اإلطار التنظيميللمهنتني ،مبا يستجيب ملتطلبات املعايري الدولية أو املستجدات يف هذا اجملال ،كلما دعت الضرورة لذلك؛
 االستفادة من جتارب الدول اليت سبقت اجلزائر يف االنضمام ،دون استثناء ،سواء الدول النامية أو الدول املتقدمة ،واكتساب عضوية املنظمات اإلقليمية والدوليةذات الصلة مبجال احملاسبة واملراجعة؛
 تطوير مناهج التعليم احملاسيب باجلامعات اجلزائرية وجعلها تتماشى مع املعايري ا لدولية املعتمدة يف هذا اخلصوص ،وتثمني املقاييس ذات الصلة مبيدان احملاسبةواملراجعة ،ضمن املناهج اجلامعية ،من خالل توفري احلجم الساعي الكايف و التأطري املتخصص؛
 االهتمام باجلوانب املتصلة بالتحصيل العلمي والتأهيل املهين للمحاسب واملراجع اجلزائري ،وجعلها تتماشى مع املتطلبات واملستجدات العلمية ،دون إمهالكذالك عنصر التكوين واالستعانة باخلربات األجنبية املتطورة ،قصد متكني املكاتب املهنية الوطنية من حتسني وتطوير أدائها؛
 الدعوة إىل تنظيم امللتقيات والندوات العلمية اهلادفة ،اليت تتناول على اخلصوص املواضيع املتعلقة بانعكاسات اتفاقية  GATSعلى حاضر ومستقبل املهنتنييف اجلزائر ،من خالل القيام بالدراسات واألحباث اإلستشرافية مثال؛
 تكاتف اجلهود وتنسيق العمل بني األكادمييني من جامعات ومعاهد من جهة ،وهيئات اإلشراف واملهنيني من جهة ثانية ،يف سبيل حتقيق كل ما من شانهاملسامهة يف ضمان التحضري اجليد الذي يراعي طبعا إمكانيات اجلزائر واملتطلبات الدولية ،لالنضمام مستقبال ،وضمان صمود املهن احمللية أمام املنافسة املرتقبة من
املكاتب املهنية األجنبية؛
 دعوة اجلزائر إىل املبادرة بتفعيل دور املنظمات اإلقليمية خاصة العربية منها ذات الصلة باملهنتني ،هبدف الوصول إىل خلق تكتالت فاعلة من شاهنا الوقوفأمام املنافسة األجنبية املرتقبة ،وكذا تشجيع تبادل اخلربات واملعلومات بني الدول العربية؛
يف األخري ،ميكن القول بان مهنيت احملاسبة واملراجعة أضحت من أهم اخلدمات املهنية ،كوهنا املعنية بالتقرير عن األوضاع االقتصادية وإضافة الثقة واملصداقية
على التعامالت التجارية ،وملا تقدمه من معلومات وتقارير لفائدة العديد من املهتمني ،بل ابعد من ذلك محاية االقتصاديات الوطنية وحىت العاملية من مظاهر الفساد
و االختالسات اليت أضحت متيزها اليوم ،وملا ال املس امهة يف حتقيق التنمية املستدامة وكذا تعزيز مبادئ احلوكمة واحلكم الراشد ،ومن هذا املنطلق فانه آن األوان
لتظافر اجلهود يف سبيل تطوير وحترير مهنيت احملاسبة واملراجعة باخلصوص على مستوى الدول النامية ،ملواجهة كل التحديات ،ليس فقط التحديات ذات الصلة
بآثار وانعكا سات اتفاقية منظمة التجارة العاملية (اجلاتس) ،بل مواكبة كل املستجدات والتطورات احلاصلة ،وهو ما سيسهم ال حمالة يف توفري مستقبل ظاهر للمهنتني
حتاول من خالله املسامهة يف تطوير أدائهما ودورمها املستقبلي أوال ،ومن مث املسامهة يف تنمية حميطهما.
المراجع:
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