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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية

  املعينالعامل فريق اخلرباء احلكومي الدويل 
  باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ

  الدورة التاسعة والعشرون
  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢ -أكتوبر / تشرين األول٣١، جنيف
   من جدول األعمال املؤقت٣البند 

: األسس التنظيمية واملؤسسية لإلبالغ العايل اجلودة من قبل الشركات            
  االجتاهات والتحديات الرئيسية

  مذكرة قضايا أعدهتا أمانة األونكتاد    
  موجز

املعين باملعـايري الدوليـة للمحاسـبة       لعامل  عمل فريق اخلرباء احلكومي الدويل ا       
السنوات الثالث املاضية، على وضع جمموعة أدوات       على مدى   واإلبالغ التابع لألونكتاد،    

لتطوير احملاسبة بغية ضمان إبالغ عايل اجلودة من قبل الشركات، وذلك هبـدف دعـم               
. الدوليـة وتطبيقهـا   الدول األعضاء يف جهودها الرامية إىل اعتماد املعايري واملـدونات           

إطـار لتطـوير     )أ(والعنصران الرئيسيان اللذان تتكون منهما جمموعة األدوات هذه مها          
وتقوم جمموعة األدوات على    . جمموعة من املؤشرات املتعلقة بتطوير احملاسبة      )ب(احملاسبة و 
إلطـار  ا: لألساس احملاسيب لإلبالغ العايل اجلودة من قبل الشركات وهي        لرئيسية  الركائز ا 
واقتـرح  .  والتنظيمي، واإلطار املؤسسي، والقدرة البشرية، وعملية بناء القدرات        القانوين

مداوالته خـالل الـدورة     تتركز  فريق اخلرباء، لدى اختتام دورته الثامنة والعشرين، أن         
  .التاسعة والعشرين على الركيزتني التنظيمية واملؤسسية
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ايا هذه لتيسري مناقشات فريق اخلـرباء       وقد أعدت أمانة األونكتاد مذكرة القض       
 وتقاسـم املمارسـات     ،حول هذا املوضوع، والتوعية بالقضايا الرئيسية     احلكومي الدويل   

اجليدة يف هذا اجملال بغية مساعدة البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية              
م عرضاً عامـاً لالجتاهـات      وهي تقد . على صوغ سياسات وطنية بشأن تطوير احملاسبة      

لتطورات التنظيمية واملؤسسية على كل من الصعيد       باالرئيسية األخرية وللتحديات املتعلقة     
وتسلّط الضوء على اجتاهات من قبيل تعزيز وضـع املعـايري           . العاملي واإلقليمي والوطين  

 الدويل؛ وتزايـد  املؤسسي على املستوى العاملي وتنامي دور معايري اإلبالغ يف البنيان املايل      
دور اهليئات الدولية، ال يف جمال صوغ املعايري فحسب، وإمنا يف جمال اإلنفـاذ والتطبيـق                

. أيضاً؛ وتزايد دور األنظمة واملؤسسات الوطنية التابعة للدولة، ودور املنظمات اإلقليميـة          
وهي تبحث أيضاً بعض أهم التحديات القائمـة يف جمـال بنـاء القـدرات التنظيميـة                

 مثل احلاجة إىل وضع آليات لضمان االتساق يف تطبيق املعايري الدولية ورصد             ،التأسيسيةو
ومن القضايا األخرى املناقشة ازدياد الطلب على اإلبالغ غري املـايل، وازديـاد             . االمتثال

الضغط للتنسيق بني اجلهات صاحبة املصلحة على مجيع املستويات، واحلاجـة إىل هنـج              
لبناء القدرات التنظيمية واملؤسـسية الوطنيـة، وقـضايا اسـتدامة           استراتيجي متماسك   
واهلدف من األمثلة املبينة يف هذه املذكرة هو إلقاء الـضوء علـى             . اإلصالحات احملاسبية 

بعض التطورات التنظيمية واملؤسسية لإلبالغ من قبل الشركات أكثر منه تقـدمي قائمـة              
  .ملزيد من البحث واملناقشاتمارسات جيدة ميكن أن تشكل موضوع امبشاملة 
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  احملتويات
  الصفحة 

  ٣  ....................................................................مقدمة ومعلومات أساسية     
  االجتاهات الرئيسية للتطورات التنظيمية واملؤسسية لإلبالغ العايل اجلودة من ِقبل الشركات والتحديات   -أوالً  

  ٥  ..................................................................................املتعلقة هبا     
  ٦  ..........................................................التطورات الدولية واإلقليمية  - ألف     
  ١٥  ........................................................رات على الصعيد الوطينالتطو  -  باء     

  ٢٥  ................................................................................االستنتاجات  - ثانياً  
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  معلومات أساسيةمقدمة و
ُتبذل يف أعقاب األزمة املالية جهود متواصلة لتحسني جودة اإلبـالغ مـن قبـل                 -١

.  بوصفه أحد املكونات األساسية للتدابري اهلادفة إىل تعزيز البنيان املـايل الـدويل      ،الشركات
اجلودة بأمهية كبرية يف حتسني الشفافية، وتيسري حشد االسـتثمارات          لعايل  اإلبالغ ا ويتسم  

احمللية والدولية، وإجياد بيئة استثمار سليمة، وتعزيز ثقة املستثمرين، فضالً عن تعزيز االستقرار           
ووجود نظام إبالغ متني وقابل للمقارنة دولياً ييسر التدفقات الدولية للموارد املاليـة،       . املايل

كما أنه يعزز القـدرة     . الوقت ذاته على احلد من الفساد ومن سوء إدارة املوارد         ويساعد يف   
التنافسية الدولية ملؤسسات األعمال جبذب التمويل اخلارجي واالستفادة من الفرص املتاحة يف 

  .السوق الدولية
ا واملمارسات اجليدة املعترف هب   يشار إىل أن تنفيذ املعايري والقوانني       ويف هذا الصدد،      -٢

. تشجيعاً قوياً، وضمان االتساق يف تطبيقها، قد لقيا الشركاتمن قبل بالغ اإلدولياً يف جمال 
بيد أن اعتماد معايري من هذا القبيل اعتماداً فعلياً ما زال ميثل حتدياً للكثري من البلدان النامية                 

إىل بعـض العناصـر     والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، لكون هذه البلدان تفتقـر            
طـر القانونيـة   األاجلوهرية للبنية التحتية إلبالغ الشركات، وهي عناصر تتراوح بني ضعف    

  .املؤسسية ذات الصلةلتلك البلدان، ونقص قدراهتا البشرية وترتيباهتا والتنظيمية 
ذها، وبغية دعم البلدان يف جهودها الرامية إىل اعتماد املعايري واملدونات الدولية وتنفي             -٣

السنوات الثالث املاضية، عن طريق فريق اخلرباء احلكومي الدويل         على مدى   عمل األونكتاد،   
على وضع جمموعة أدوات    التابع لألونكتاد،   املعين باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ،      العامل  

ئيـسيان  واملكونان الر . الشركاتمن قبل   إلبالغ  للتطوير احملاسبة بغية ضمان اجلودة العالية       
. جمموعة مؤشرات لتطوير احملاسبة    )ب(إطار لتطوير احملاسبة و    )أ(جملموعة األدوات هذه مها     

اإلطـار القـانوين    : وتقوم جمموعة األدوات على الركائز األساسية لألساس احملاسيب وهـي         
وهي توفر إرشادات   . والتنظيمي، واإلطار املؤسسي، والقدرة البشرية، وعملية بناء القدرات       

أن العناصر الرئيسية لكل من الركائز، ومعايري مرجعية دولية للسياسات ذات الصلة وبناء             بش
وقام فريق اخلـرباء    . القدرات، ومؤشرات قياس لتحديد الثغرات واألولويات ورصد التقدم       

، خالل السنتني املاضيتني، بإجراء اختبارات منوذجية بشأن تطبيق جمموعـة           احلكومي الدويل 
ديفوار وكرواتيا واملكـسيك      عملية يف بلدان مثل الربازيل والصني وكوت       األدوات بصورة 

وقد أُطلقـت جمموعـة األدوات يف       . نام وهولندا واالحتاد الروسي وجنوب أفريقيا وفييت     
 ٢٢رفيع املستوى املعين بتسخري احملاسبة ألغـراض التنميـة، الـذي ُعقـد يف               الاالجتماع  

  .ألونكتاد الثالث عشر يف الدوحة خالل ا٢٠١٢أبريل /نيسان
واملوضوع املقترح للبند الرئيسي من جدول األعمال يف الدورة التاسـعة والعـشرين               -٤

األسس التنظيمية واملؤسسية لإلبالغ العايل اجلودة من ِقبـل   "لفريق اخلرباء احلكومي الدويل هو      
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. للفريـق ، كما اتفقت على ذلك الدول األعضاء يف الدورة الثامنـة والعـشرين              "الشركات
وهي تستند كذلك إىل    . واهلدف من هذه الورقة هو توفري وثيقة معلومات أساسية هلذه املناقشة          

الوثيقة اإلطارية املتعلقة ببناء القدرات لتحقيق إبالغ عايل اجلودة من قبل الشركات، الواردة يف              
ــة  TD/B/C.II/ISAR/56الوثيق

ــافتها  )١( ــة ؛ وإىل الوTD/B/C.II/ISAR/56/Add.1وإض ثيق
TD/B/C.II/ISAR/59

وبالتـايل،  . اليت مت فيها تبيان مؤشرات ومنهجية قياس لتطوير احملاسبة         )٢(
وهي تعكـس كـذلك أحبـاث    . ينبغي قراءة هذه املذكرة باالقتران مع الوثائق السالفة الذكر       

  .األونكتاد بشأن هذا املوضوع، فضالً عن التعليقات األولية على االختبارات النموذجية

االجتاهات الرئيسية للتطورات التنظيمية واملؤسسية لإلبـالغ العـايل           -الًأو  
  بل الشركات والتحديات املتعلقة هبااجلودة من ِق

االشتراطات يشمل اإلطار القانوين والتنظيمي القوانني واألنظمة واملعايري واملدونات و        -٥
بعها مجيـع املـشاركني يف      يّتاليت جيب أن    قتضيات  واملبادئ التوجيهية اليت جتسد جمموعة امل     

اليـة  املعلومات  املبل الشركات إلنتاج تقارير عالية اجلودة، مبا يف ذلك          سلسلة اإلبالغ من قِ   
حبيث يضمن أن يؤدي املشاركون على طول سلسلة ] اإلطار[أن يوضع   "وينبغي  . اليةاملوغري  

  : أن يسمح اإلطار مبا يليوينبغي، مثالً،. اإلبالغ بعض املهام اليت تستويف اجلودة املطلوبة
   أو سنها أو تعديلها؛،وضع قوانني ولوائح مناسبة  )أ(  
  اعتماد معايري احملاسبة واملراجعة والقواعد األخالقية وإنفاذها؛  )ب(  
  إجازة مراجعي احلسابات القانونيني ومراقبتهم طبقاً ملقتضيات ضبط اجلودة؛  )ج(  
مثل تلـك املتعلقـة بقواعـد    (ة القانونية استعراض البيانات والتقارير املالي    )د(  
أو البيانات والتقارير املالية للشركات املسجلة يف البورصة وفقاً ملعـايري احملاسـبة             /و) احليطة

  ومتطلبات الكشف عن البيانات؛
تأهيل احملاسبني على مستوى الفئة الفنية عن طريق االختبارات والتـدريب             )ه(  

  ملسؤولني عن قواعد احليطة؛ العملي، إضافة إىل آخرين مثل ا
  جعل األفراد والشركات منضبطني؛  )و(  
  توفري التطوير املهين املستمر؛  )ز(  
  .)٣("ضمان احلوكمة الرشيدة يف كل من القطاع اخلاص والعام  )ح(  

__________ 

)١( http://archive.unctad.org/en/docs/ciiisard56_en.pdf. 

)٢( http://archive.unctad.org/en/docs/ciiisard59_en.pdf. 
)٣( TD/B/C.II/ISAR.56. 
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وال بد من أساس مؤسسي معني لضمان وجود مثل هـذه املقتـضيات التنظيميـة               -٦
ويف حني أن املؤسسات واهليئات اليت تتناول خمتلـف          .واجبوإنفاذها وامتثاهلا على النحو ال    

جوانب األنظمة احملاسبية ختتلف تبعاً للبنيان املدين للبلد، فإنه يلزم أن تكون هناك وظـائف               
وترتيبات مؤسسية رئيسية على طول سلسلة اإلبالغ من أجل إنتاج تقارير عالية اجلودة من              

دد بوضوح املسؤوليات املؤسسية بشأن كل من       وبوجه خاص، ينبغي أن حت    . قبل الشركات 
الوظائف التنظيمية السالفة الذكر؛ ووضع نظام لإلدارة الرشيدة داخل كـل مـن اهليئـات            
التنظيمية؛ وإنشاء آليات لضمان استدامة الوظائف واهليئات، مبا يف ذلك االستدامة املاليـة؛             

سيق الفعال فيما بني هذه الوظائف      واستحداث نظم ملراقبة اجلودة وقياس األداء؛ وضمان التن       
  .واهليئات املؤسسية

ويف السنوات األخرية، شجع عدد من التطورات اإلضافية تعزيز األسس التنظيميـة              -٧
واملؤسسية لإلبالغ من قبل الشركات، ويسرت ذلك الدروس املستخلصة خـالل األزمـة             

  . االقتصادية واملالية العاملية
. أن النظام املايل نظام عاملي حقـاً      على  يدع جماالً للشك،    وقد دلت األزمة، مبا ال        -٨

ومن اجللي أن الوضع املايل القائم يف بلد من البلدان يتأثر مبا حيدث يف بلدان أخرى، وبالتايل،     
وأكد هـذا  . فإن األنظمة املالية القائمة يف بلد من البلدان قد تؤثر على مجيع البلدان األخرى          

 مقتضيات اإلبالغ إىل درجة أكرب بكثري وإىل التنسيق بني اجلهـات            األمر احلاجة إىل توحيد   
  .التنظيم على النطاق العاملي لتفادي الكوارث االقتصادية العاملية يف املستقبلاليت تتوىل 

على حقيقـة أن تنظـيم      قوي  وقد سلطت األزمة االقتصادية واملالية الضوء بشكل          -٩
ن مشهد تنظيمي أكرب، وأن مثة قوى حتـاول         اإلبالغ من قبل الشركات ليس سوى جزء م       

وإن وضع معايري احملاسبة املالية     . إخضاع عملية وضع املعايري احملاسبية لطلبات تنظيمية أوسع       
جيد نفسه اليوم، يف أعقاب األزمة، منجراً إىل فلك عمليات سياسية معقدة تركز على إعادة               

ترحات كثرية حول الكيفية اليت ينبغـي هبـا         وُتطرح مق . هيكلة تنظيم األسواق املالية العاملية    
تغيري تنظيم األسواق املالية واملؤسسات املالية من أجل التقليل من احتمال حدوث مثل هذه              

اليت  وقد حفزت األزمة رجال السياسة واهليئات        .الكوارث املالية الواسعة النطاق يف املستقبل     
         ،حملاسبية املالية على حنو مل يسبق له مثيـل        عايري ا املحص  تفالتنظيم واالقتصاديني على    تتوىل  

  .ما أحدث ضغطاً كبرياً من أجل التغيري

  التطورات الدولية واإلقليمية  -ألف  
سياسات تطـوير   صبحت  إذ أ : برز يف هذا الصدد اجتاه رئيسي منذ نشوب األزمة          -١٠

زايدة من قبل جمموعـات     احملاسبة والسياسات اليت تؤثر يف األنظمة احملاسبية تصاغ بصورة مت         
  .دولية
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وظهر اجتاه هام آخر يتمثل يف تزايد فهم حقيقة أن النظام التنظيمي ال يقتصر علـى                 -١١
امتثـال   ورصد تطبيقها باستمرار، و    ،مسألة وضع املعايري وإمنا يتعداها إىل إنفاذ هذه املعايري        

  .املقتضيات
ملعايري الكثري من األمهية على املـستوى       اومن الناحية التارخيية، مل تولَ قضايا امتثال          -١٢

معايري  مثل الرغبة يف زيادة عدد البلدان اليت تعتمد  ، وذلك بسبب جمموعة من العوامل     ،العاملي
موارد حمدودة، والتقاليد املتمثلة يف التنظيم الذايت واستعراضات األقران  من هذا القبيل، وتوافر     

االمتثال والتنظيم واإلشراف تركـزاً واضـحاً علـى    ز املسؤوليات عن أنشطة  ركُّاملهنية، وتَ 
بيد أنه حدث يف السنوات األخرية عدد من        . املستوى الوطين أكثر منه على املستوى الدويل      

التطورات اليت تعكس تزايد احلاجة إىل ترتيبات حماسبية وتنظيمية ومؤسسية على املـستوى             
.  لضمان االتساق يف تطبيق القرارات الدوليةمبا يف ذلك احلاجة إىل املزيد من اإلرشاد، العاملي

اليت وجهها رئيس اجمللس الـدويل للمعـايري         )٤(وأحد األمثلة احلديثة على ذلك هو الرسالة      
 بشأن املعيار احملاسـيب     ٢٠١١احملاسبية إىل اهليئة األوروبية لألوراق املالية واألسواق يف عام          

وقد وجد اجمللس   . ألوروبيةا يف البلدان    لعادلةمة ا ل املصريف املتعلق بقياس القي    للعم ٣٩الدويل  
أن هناك جوانب عدم اتساق، وخاصة يف حساب الديون السيادية املعسرة، مبـا يف ذلـك                

وبالتايل، وحىت ولو كان اجمللس الدويل ال ميلك سـلطة ضـمان            . سندات احلكومة اليونانية  
 إىل أمهية هـذه املـسألة وإىل املـصلحة    الدولية لإلبالغ املايل، فقد قرر، نظراً  امتثال املعايري   

. الكامنة يف ضمان أقصى اجلودة يف تطبيق هذه املعايري، أن يوجه اهتمام اهليئة إىل تلك املسألة         
وهذا العمل الذي مل يسبق له مثيل يؤكد مرة أخرى أمهية تطبيق املعايري التطبيق املناسـب يف    

  .ضمان اإلبالغ العايل اجلودة من قبل الشركات
وجيري االضطالع بعدد من األنشطة لتحسني الترتيبات املؤسسية علـى املـستوى              -١٣

ويتناول معظمها احلاجة إىل حتسني التنـسيق والتعـاون علـى الـصعيد             . العاملي وتعزيزها 
املؤسسي، وحتسني اإلدارة الرشيدة وترتيبات الرصد يف عمليات وضع املعايري ألجل اإلبالغ            

  .باعهالشركات، وإىل رصد املعايري الدولية واّتالعايل اجلودة من قبل ا
وقد أُنشئ جملس االستقرار املايل لينسق، على الصعيد الدويل، عمل السلطات املالية              -١٤

املعايري ولريسم سياسات تنظيمية ورقابيـة فعالـة        اليت تتوىل وضع    الوطنية واهليئات الدولية    
وهو جيمع معاً السلطات    . جع على تنفيذها  وغريها من السياسات اخلاصة بالقطاع املايل ويش      

الوطنية املسؤولة عن االستقرار املايل يف املراكز املالية الدولية اهلامة واملؤسسات املالية الدولية             
والتجمعات الدولية للهيئات التنظيمية والرقابية املعنية بقطاعات حمـددة، وجلـان خـرباء             

  .املصارف املركزية
__________ 

)٤( http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-

IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/correspondence/Documents/ 

LettertoESMA4August2011.pdf. 
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نسيق تنفيذ اإلصالحات املالية املتفق عليهـا، الـيت ُيـشكل         واجمللس مسؤول عن ت     -١٥
التقارب حنو وضع جمموعة واحدة من املعايري احملاسبية العاملية العالية اجلودة جـزءاً أساسـياً               

وبغية تعزيـز   . منها، وتعزيز رصد هذه اإلصالحات، وعن تقدمي تقارير إىل جمموعة العشرين          
، بالتعـاون   ٢٠١١أكتوبر  / أنشأ اجمللس يف تشرين األول     ، وفعاليتها تنسيق عملية الرصد هذه   

مع هيئات وضع املعايري، إطاراً لرصد تنفيذ اإلصالحات املالية جملموعة العشرين وتقدمي تقارير   
وأقرت جمموعة العشرين فيما بعـد      . عن ذلك، ومسي هذا اإلطار بإطار تنسيق رصد التنفيذ        

  .٢٠١١نوفمرب / الثاين يف تشرين"كان"ذلك اإلطار يف مؤمتر قمة 
استكمال املـشاريع   ودأب اجمللس الدويل للمعايري احملاسبية على تركيز أنشطته على            -١٦

أن يعمل بشأهنا بصورة مشتركة مع جملس املعايري احملاسبية املالية يف الواليـات  اليت اتفق على   
اريع مشتركة أخرى، املتحدة األمريكية مبوجب مذكرة التفاهم املعقودة بينهما، فضالً عن مش

، كانت القضايا املتبقية مـن مـذكرة        ٢٠١٢ويف الربع الثالث من عام      . مثل عقود التأمني  
: التفاهم واملشاريع املشتركة واملدرجة على جدول أعمال اجمللس الدويل للمعايري احملاسـبية           

ول مـن   وخالل النـصف األ   . األدوات املالية، وإجيار الشراء، واالعتراف بالدخل، والتأمني      
العام، اجتهد اجمللسان للتوصل إىل توافق آراء بشأن احملاسـبة اخلاصـة هبـالك األصـول،                

وتتوقع اهليئتان االنتهاء من االشتراطات اجلديدة املتعلقة هبالك األصول         . والتصنيف، والقياس 
علـق  وُيتوقع االنتهاء من املعيار الدويل لإلبالغ املـايل املت . ٢٠١٣يف النصف األول من عام  

ومن املزمع نـشر مـشروع      . ٢٠١٣ أو بداية عام     ٢٠١٢بالتحوط العام حبلول هناية عام      
وأُعيد طرح املعيار املقترح بشأن . ٢٠١٢كشف بشأن حماسبة التحوط الكلي يف خريف عام 

وُيتوقع . ٢٠١٣االعتراف بالدخل بغية التعليق عليه، وُيتوقع وضع معيار هنائي يف بداية عام             
وفيما يتعلق بالتـأمني،    . ٢٠١٣يار هنائي بشأن إجيار الشراء يف منتصف عام         أيضاً وضع مع  

  .٢٠١٢سيعيد اجمللس الدويل للمعايري احملاسبية عرض مشروع املعيار يف الربع األخري من عام 
وجيري جملس رصد مؤسسة املعايري الدولية لإلبالغ املايل استعراضاً لترتيبـات اإلدارة              -١٧

ن أجل تقييم ما إذا كانت تعزز املهمة الرئيسية للمجلس الدويل للمعـايري             الرشيدة للمؤسسة م  
ويف . احملاسبية املتمثلة يف وضع معايري حماسبية عالية اجلودة ومفهومة وقابلة للتنفيذ ومقبولة عاملياً            

، أعلن جملس الرصد عن اختتام استعراضه لإلدارة الرشيدة ملؤسسة املعايري           ٢٠١٢فرباير  /شباط
واختذ جملس الرصد عدداً من القرارات املتعلقـة        . )٥(ية لإلبالغ املايل ونشر تقريره اخلتامي     الدول

وقرر جملس الرصد أن    . مبجلس الرصد نفسه، وأُمناء املؤسسة، واجمللس الدويل للمعايري احملاسبية        
اه، يقصر العضوية على هيئات أسواق رأس املال املسؤولة عن حتديد شكل اإلبالغ املايل وحمتو             

وأن يواصل اتباع عملية اختاذ القرارات القائمة على التوافق، وأن ُينسق استعراضـه الـدوري               
  .لإلدارة الرشيدة مع استعراض دستور املؤسسة الذي ُيجرى كل مخس سنوات

__________ 

)٥( http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/2CABFD51-7F0E-47A5-BA99-

F7A8B4E99C6F/0/GovernanceReviewFinalReportFeb2012.pdf. 
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 االحتاد الدويل للمحاسبني حنو إنشاء جملس فعال لإلشراف على املصلحة           اوقد خط   -١٨
 مرموقـة يف     هذا اجمللس هيئـاتٌ    واختارت أعضاءَ . ٢٠٠٥رباير  ف/العامة، ابتداًء من شباط   

األوساط الدولية املعنية بالتنظيم، مبا فيها املنظمة الدولية للجان األوراق املالية، وجلنة بـازل              
العمل املصريف، والرابطة الدولية للهيئات املشرفة علـى التـأمني، واملفوضـية            مبراقبة  املعنية  

ومن بني أنشطة   . ويل، ومنتدى االستقرار املايل، وجملس االستقرار املايل      األوروبية، والبنك الد  
جملس اإلشراف على املصلحة العامة رصد مجيع اجتماعات جلان االحتاد الدويل للمحاسـبني             

  .من هذا الرصد عملية إشراف عامة بالغة الفعاليةإذ جيعل املعنية بوضع املعايري، 
        ني القانونيني تركيزه على قـضايا االمتثـال العـاملي          وزاد االحتاد الدويل للمحاسب     -١٩

 برناجمه اخلاص باالمتثال، الذي أشرف عليه الفريق االستشاري املعين          ٢٠٠٤بإطالقه يف عام    
ويف تـشرين   . التزامات العـضوية  بباالمتثال، والذي يرمي إىل ضمان وفاء اهليئات األعضاء         

              تيجيته اخلاصـة بامتثـال اهليئـات األعـضاء         ، نشر الفريق اسـترا    ٢٠١١أكتوبر  /األول
ووفقاً للخطة االستراتيجية، يتعني االنتهاء مـن مراجعـة بيانـات           . ٢٠١٤-٢٠١١للفترة  

وخيطط الفريق لتكثيف تعاونه مـع      . ٢٠١٢أكتوبر  /التزامات العضوية حبلول تشرين األول    
ها مبالحظات هامة بـشأن أوجـه النجـاح    اجملالس املستقلة املعنية بوضع املعايري بغية تزويد      

  .والتحديات يف جمال اعتماد معايري اجملالس املعنية وإدراجها وتنفيذها
وتشدد أهداف ومبادئ املنظمة الدولية للجان األوراق املالية على إنفـاذ اللـوائح               -٢٠

بشأن التعـاون   وتوفر املنظمة جمموعة من املبادئ      . املتعلقة باألوراق املالية وتقاسم املعلومات    
العابر للحدود، ولكنها تدرك التعقيدات النامجة عن االختالفات القائمة يف النظم التـشريعية             

وهذه االختالفات تشمل االختالفـات يف النـهج   . الوطنية اليت تعمل داخلها هيئات التنظيم    
احة هليئة التنظيم قد    املتبع إزاء اإلنفاذ واملعوقات املتعلقة بتقاسم املعلومات؛ كما أن املوارد املت          

، أعلنت املنظمة الدولية للجان األوراق املالية عن جملس         ٢٠١٢مايو  /ويف أيار . تعيق التعاون 
كل من  وسيتوىل اجمللس االنتقايل وظائف     . انتقايل جديد سيتوىل تنفيذ هيكل جديد للمنظمة      

وذكرت املنظمة  . ناشئةالتقنية واللجنة التنفيذية واجمللس االستشاري للجنة األسواق ال       اللجنة  
ألوراق املالية أن الغرض من اختاذ تدابري إعادة اهليكلة هو ضمان تنظيم املنظمة     االدولية للجان   

وجعلها يف وضع يسمح هلا مبواصلة تويل زمام القيادة يف وضع املعايري التنظيمية ألسواق رأس               
 وأن  ،سواق األوراق املالية الناشئة   املال؛ وتوفري ما حتتاج إليه من موارد للقيام بتحديد خماطر أ          

تتمتع بالقدرة على تلبية احتياجات أعضائها؛ وأن تكون متأهبة لالستجابة لطلبات جمموعـة         
  .العشرين وجملس االستقرار املايل املتعلقة بالقيام مبشاريع

ومتت بلورة مسألة اإلشراف العمومي على الصعيد الدويل بإنشاء املنتدى الـدويل              -٢١
ويوفر املنتدى للهيئات   . ٢٠٠٦سبتمرب  /ت املستقلة لتنظيم مراجعة احلسابات يف أيلول      للهيئا

الوطنية املستقلة لتنظيم مراجعة احلسابات وسيلة لتقاسم معارف وخربات سـوق مراجعـة             
وهو يسعى إىل تعزيز التعاون واالتساق يف أنـشطة         . احلسابات وأنشطة التنظيم املرتبطة هبا    
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ون مبثابة منرب للحوار مع املنظمات األخرى اليت هتـتم جبـودة مراجعـة              التنظيم وإىل أن يك   
 هيئة تنظيم وطنية مستقلة، مبـا يف        ٢٨وتضم هذه املنظمة الدولية اجلديدة حالياً       . احلسابات

واهليئات الـيت تتمتـع بـصفة مراقـب يف          . ذلك جملس مراقبة حسابات الشركات العامة     
ر املايل، واالحتاد الدويل للمحاسبني القانونيني واجمللس       اجتماعات املنتدى هي منتدى االستقرا    

الدويل لإلشراف على املصلحة العامة، واملنظمة الدولية للجـان األوراق املاليـة، والرابطـة      
          على التأمني، والبنك الدويل، واملفوضية األوروبية، وجلنـة بـازل،          للهيئات املشرفة   الدولية  

  .يعة املتزايدة التشابك للعالقات التنظيمية الدوليةيعكس مرة أخرى الطبمما 
وُيالحظ، إذاً، وجود اجتاه متميز يف التطورات التنظيمية واملؤسسية وهو تيسر وضع              -٢٢

املعايري على املستوى الدويل وتنامي دور اهليئات الدولية، ال يف جمال صوغ املعايري فحسب،              
  .امتثاهلاتطبيقها و واتساق فيما يتعلق بإنفاذ هذه املعايريأيضاً بل 
وبالتايل، يتعني على هيئات التنظيم الوطنية، لدى إنشاء وتعزيز األسس التنظيميـة              -٢٣

ويف الوقت  . واملؤسسية الوطنية، أن تزيد التواصل والتعاون مع املنظمات الدولية ذات الصلة          
ئل التفاعل املستمر مـع     ذاته، يتعني على اهليئات الدولية القيام مبزيد من حتسني وتوسيع وسا          

وهذا األمر يطرح حتديات لكال الطرفني، نظراً إىل احلاجة         . اهليئات الوطنية اليت تضع املعايري    
  .إىل املزيد من املوارد، مبا يف ذلك املوارد املالية واخلربة التقنية

ة وتتمثل إحدى وسائل التصدي هلذه التحديات يف توفري املزيد من اإلرشادات الدولي         -٢٤
فعلى سبيل املثال، أصدرت   . بشأن تطبيق املعايري واملدونات الدولية من جانب اهليئات الدولية        

 )٦(، تقريـراً هنائيـاً    ٢٠١٢يوليه  /جلنة األوراق املالية والبورصة يف الواليات املتحدة، يف متوز        
ـ                ركات ناقشت فيه خطة عملها بشأن النظر يف اعتماد املعايري الدولية لإلبالغ املـايل يف ش

وذكر التقرير أن التنوع يف تطبيق املعايري الدولية لإلبالغ املـايل يطـرح             . الواليات املتحدة 
وأشارت اللجنة، من بني خمتلف  . حتديات على صعيد املقارنة بني البلدان والصناعات املختلفة       

ـ        اإلأسباب هذه التغريات، إىل االفتقار إىل        ة رشادات يف بعض اجملاالت، إضـافة إىل جمموع
اخليارات اليت تتيحها املعايري الدولية لإلبالغ املايل وكذلك، يف بعض احلاالت، عدم امتثـال              

  .تلك املعايري
ومثة وسيلة أخرى ملساعدة البلدان يف بناء قدراهتا التنظيمية واملؤسسية وهي تـوفري               -٢٥

شارة، مـثالً،   ميكن اإل و. حمافل وفرص هليئات التنظيم الوطنية كي تتقاسم املمارسات اجليدة        
إىل فريق اخلرباء الدائم التابع لفريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل املعين باملعـايري الدوليـة               

ساعدة البلدان النامية والبلدان اليت متر مب ١٩٨٢نذ عام   يقوم م للمحاسبة واإلبالغ، وهو حمفل     
وحيتاج الكثري مـن    . واإلبالغاقتصاداهتا مبرحلة انتقالية على تنفيذ املعايري الدولية للمحاسبة         

البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية إىل إعادة بناء هيئاهتا الوطنية املعنيـة               

__________ 

)٦( http://www.sec.gov/spotlight/globalaccountingstandards/ifrs-work-plan-final-report.pdf. 



TD/B/C.II/ISAR/63 

11 GE.12-51416 

بوضع املعايري التنظيمية واملؤسسية أو االرتقاء مبستواها حىت تتبىن املعايري واملـدونات الـيت              
ايري استناداً إىل أكثر املقتضيات واملمارسات الدولية       املعاملعنية بوضع   تصوغها اهليئات الدولية    

وبالتايل، فإن تقاسم املمارسات اجليدة والدروس املستخلصة يتسم بأمهية جوهريـة           . تقدماً
 ، الذي سُيتطرق إليـه    االقتصادات الناشئة الفريق املعين ب  وهناك مثال آخر هو     . بالنسبة إليها 

ن هيئات التنظيم من وضع هنج أكثـر        تنظيمية األخرى متكّ  نة للنظم ال  وإن اآلراء املقارَ  . أدناه
  .تكيفاً مع النظام اخلاص هبا

تقرير عن التقّيد باملعـايري     صدار  ويقوم البنك الدويل، منذ أكثر من عشر سنوات، بإ          -٢٦
 هبدف مساعدة البلدان األعضاء على تنفيذ املعـايري         ،)٧(والقوانني يف جمال احملاسبة واإلبالغ    

 أهداف هذا   ثلوتتم. لمحاسبة ومراجعة احلسابات من أجل تعزيز نظام اإلبالغ املايل        الدولية ل 
الربنامج يف حتليل إمكانية مقارنة املعايري الوطنية للمحاسبة ومراجعة احلسابات مـع املعـايري         
الدولية؛ وحتديد درجة التقيد مبعايري احملاسبة ومراجعة احلسابات املنطبقة من أجل تقييم نقاط             

 ونقاط ضعف اإلطار املؤسسي يف دعم اإلبالغ املايل العايل اجلودة؛ ومساعدة البلـدان              قوة
على وضع وتنفيذ خطة عمل قطرية لتحسني القدرة املؤسسية بغية تعزيز نظام اإلبالغ املـايل    

وقد مشل برنامج البنك الدويل للتقيد باملعايري والقوانني، حىت هذا     . اخلاص بشركات هذا البلد   
  . تقرير١٠٠ بلداً، ونشر أكثر من ٩٠خ، أكثر من التاري
وإحدى الوسائل اهلامة األخرى إلنشاء أساس مؤسسي وتنظيمي سليم هي زيـادة              -٢٧

. تيسري مشاركة البلدان األقل تقدماً يف العمليات الدولية وحتسني فهم احتياجاهتا والنظر فيها            
عندما اقترحت علـى اجمللـس       ٢٠٠٩وقد عربت جمموعة العشرين عن هذه احلاجة يف عام          

ونتيجة لـذلك،   . الدويل للمعايري احملاسبية إشراك االقتصادات الناشئة يف عملية وضع املعايري         
أنشطته علـى القـضايا     وتركز  . )٨( الفريق املعين باالقتصادات الناشئة    ٢٠١١أُنشئ يف عام    

ناشئة، مبـا يف ذلـك تقـدمي        املتعلقة بتطبيق املعايري الدولية لإلبالغ املايل يف االقتصادات ال        
مقترحات بشأن الكيفية اليت ميكن هبا للمجلس الدويل للمعايري احملاسبية أن يقدم إرشـادات              

واألعضاء احلاليون للفريق هم األرجنتني والربازيل والصني واهلند        . تعليمية بشأن هذه القضايا   
واململكة العربية السعودية   وإندونيسيا وماليزيا واملكسيك ومجهورية كوريا واالحتاد الروسي        

ويرأس الفريق مدير األنشطة الدولية يف اجمللس الـدويل للمعـايري           . وجنوب أفريقيا وتركيا  
  .احملاسبية، ونائب الرئيس هو املدير العام إلدارة تنظيم احملاسبة يف وزارة املالية يف الصني

تزايد ترابط املقتـضيات    ومثة اجتاه حديث آخر يف جمال وضع املعايري التنظيمية وهو             -٢٨
التنظيمية الوطنية وتزايد تأثري املقتضيات التنظيمية لبلد من البلدان على الوالية القانونية لبلـد              

. وينطبق هذا الوضع بشكل خاص على البلدان اليت تستضيف أهم البورصات العامليـة            . آخر
 الذي  ،حدة األمريكية يف الواليات املت  جملس مراقبة حسابات الشركات العامة      وهذا هو حال    

__________ 

)٧( http://www.worldbank.org/ifa/rosc_aa.html. 
)٨( http://www.ifrs.org/The+organisation/Advisory+bodies/EEG/About-the-EEG.htm. 
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. يفتش شركات احملاسبة اليت تراجع حسابات الشركات املسجلة يف سوق الواليات املتحدة           
ويف الواقع، ُيشترط على الشركات املسجلة يف بورصات الواليـات املتحـدة أن تراجـع               

. جملس مراقبة حسابات الـشركات العامـة      حساباهتا شركة مراجعة حسابات مسجلة يف       
طة التفتيش هذه أيضاً على مصدري األوراق املاليـة األجانـب املـسجلني يف              وتنطبق أنش 

إبـرام  جملس مراقبة حسابات الـشركات العامـة        الواليات املتحدة، ونتيجة لذلك، حياول      
ويقع مقر  . اتفاقات ثنائية مع بلدان أخرى كي يتمكن من مراجعة شركات احملاسبة األجنبية           

          خارج الواليـات املتحـدة،     اجمللس،   مسجلة لدى     شركة مراجعة حسابات   ٩٠٠أكثر من   
 شركة يقع مقرها يف اململكـة املتحـدة   ٥٩ومن بني هذه الشركات، هناك . )٩( بلدا٨٧ًيف  

 شـركات يف الـصني      ١١٠ شركات يف سويسرا و    ٨لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، و    
  ).الصني(وهونغ كونغ 

واهليئة االحتاديـة   لس مراقبة حسابات الشركات العامة      جماألخرية، عقد   آلونة  ويف ا   -٢٩
السويسرية لإلشراف على مراجعة احلسابات وهيئة اإلشراف على السوق املالية السويـسرية       

إلصـالح   Dodd-Frankوبالفعل، فإن قانون    . اتفاقاً تعاونياً يتضمن تقاسم املعلومات السرية     
 ، قـد عـّدل قـانون     ٢٠١٠يوليـه   / متوز الذي أُقر يف   ،)١٠(وول ستريت ومحاية املستهلك   

Sarbanes-Oxley
. للسماح للمجلس بتقاسم املعلومات السرية يف خارج الواليات املتحدة   )١١(

ومبوجب اتفاق التعاون، سيكون يف مقدور هيئات التنظيم يف الواليـات املتحـدة إجـراء               
راجع حسابات  عمليات تفتيش مشتركة مع السلطات السويسرية للشركات السويسرية اليت ت         

ناً اويتوقع اجمللس أن تشجع هذه االتفاقـات بلـد        . ات املسجلة يف الواليات املتحدة    كالشر
وعلى سبيل املثال، ُجددت املفاوضات مـع الـصني،   . أخرى على قبول عقد اتفاقات مماثلة   

  .)١٢(يوليه لبحث عقد اتفاق تعاون ثنائي/واجتمع ممثلو كال هيئيت التنظيم يف متوز
لتطورات اهلامة يف جمال وضع املعايري التنظيمية واملؤسسية تنامي دور اهليئـات      ومن ا   -٣٠

 إىل االضطالع جبهود تتعلق بتنفيذ املعايري الدولية لإلبالغ املـايل وضـمان             ةاإلقليمية اهلادف 
  .املعايري، وتنسيق تلك اجلهودهذه االتساق يف تطبيق 

، املعروفـة باسـم     )١٣(ق املالية األوروبية  ويف أوروبا، ُتعد جلنة هيئات تنظيم األورا        -٣١
CESR        واليت أُعيدت تسميتها منذ ذلك الوقت وأصبحت اهليئة األوروبية لـألوراق املاليـة ،

واألسواق، مثاالً على اإلنفاذ والتنسيق على املستوى اإلقليمي، إذ أجـرت هـذه اللجنـة               
__________ 

)٩( http://www.big4.com/deloitte/pcaob-strikes-swiss-deal-extending-oversight-into-switerland-721/. 
)١٠( http://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf. 
)١١( http://www.soxlaw.com/. 
)١٢( http://pcaobus.org/News/Releases/Pages/07062011_China.aspx. 
)١٣( CESR’s review of the implementation and enforcement of IFRS in the EU (European Union).  

 .November 2007. http://www.esma.europa.eu/system/files/07_352.pdf : متاح من املوقع
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 املعايري الدولية لإلبالغ املـايل      استعراضاً لتجربة هيئات اإلنفاذ خالل السنة األوىل من اعتماد        
 ٢٧ من بني    ٢٠وبّين هذا التقرير أن     . ملصدري األوراق املالية املسجلني يف االحتاد األورويب      
، آلية إنفاذ لّبت، جزئيـاً علـى        ٢٠٠٦دولة من الدول األعضاء قد استحدثت، حبلول عام         

  .ق املالية املتعلقة باإلنفاذاألقل، املقتضيات املبينة يف معايري اهليئة األوروبية لألورا
 حمفالً باسم دورات تنـسيق هيئـات اإلنفـاذ          ٢٠٠٤وقد شكلت اهليئة يف عام        -٣٢

األوروبية، لتمكني أعضائه وغريهم من هيئات اإلنفاذ يف االحتاد األورويب غري األعـضاء يف              
دف دورات التنسيق   وهت. اهليئة من تبادل اآلراء ودرس جتارهبم املتعلقة بإنفاذ املعلومات املالية         

وتـسجل  . املذكورة إىل ضمان مستوى عال من االتساق فيما بني قرارات هيئات اإلنفـاذ            
القضايا اليت تناقش يف الدورات يف قاعدة بيانات سرية ميكن أن تنفذ إليها مجيـع هيئـات                 

  .اإلنفاذ األوروبية
إلقليمي هو الفريق   وأحد األمثلة األخرى على وضع املعايري املؤسسية على الصعيد ا           -٣٣

وهو جلنة تقنية تقدم املشورة إىل      . ٢٠٠١االستشاري األورويب لإلبالغ املايل، املُنشأ يف عام        
املعايري وبشأن تفسريات   املفوضية األوروبية بشأن إقرار معايري جديدة أو معدلة لإلبالغ املايل           

جمللـس الـدويل للمعـايري      وهي تسهم أيضاً يف جهود التقارب بني ا       . الدولية لإلبالغ املايل  
احملاسبية وجملس املعايري احملاسبية املالية وتتمتع مبركز املراقب يف بعض األفرقة العاملة التابعـة              

  . للمجلس الدويل للمعايري احملاسبية
 لتحقيق األهداف   ٢٠٠٩يف عام    )١٤(وُشكّل فريق وضع املعايري ملنطقة آسيا وأوقيانيا        -٣٤
  :التالية

لى اعتماد املعايري الدولية لإلبالغ املايل من قبل اهليئات القانونية          التشجيع ع   )أ(  
  يف املنطقة؛
  االتساق يف تطبيق املعايري؛حتقيق التشجيع على   )ب(  
تنسيق تقدمي إسهامات من املنطقة بشأن األنشطة التقنية إىل اجمللس الدويل             )ج(  

  للمعايري احملاسبية؛
التنظيم واملنظمات اإلقليمية الدولية األخرى     التعاون مع احلكومات وهيئات       )د(  

  .يف حتسني جودة اإلبالغ املايل
والغرض من جلسات التعليم اليت ينظمها الفريق هو مساعدة األعضاء علـى بنـاء                -٣٥

قدراهتم وإنشاء هيئات قانونية أكثر تطوراً ودعم األعضاء اآلخرين من خالل تقاسم اخلربات             
  .وأمثلة التطبيق

__________ 

)١٤( A Vision Paper of the Asian–Oceanian Standard-setters Group 2011– A Driving Wind for IFRS 

From Asia– Oceania. 
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            / حزيـران  ٢٨يف   )١٥(نشئ فريق واضعي معايري احملاسبة ألمريكـا الالتينيـة        وقد أُ   -٣٦
وأعضاؤه اإلثنا عشر هم األرجنتني ودولة بوليفيا املتعددة القوميات والربازيل          . ٢٠١١يونيه  

وشيلي وكولومبيا وإكوادور واملكسيك وبنما وباراغواي وبريو وأوروغـواي ومجهوريـة           
  : وتشمل أهدافه ما يلي. يةفرتويال البوليفار

التفاعل مع اجمللس الدويل للمعايري احملاسبية بتوفري املدخالت التقنية جلميـع             )أ(  
  الوثائق اليت ُتنَشر لغرض إبداء تعليقات عليها؛ 

اعتماد املعايري الدولية لإلبالغ املايل يف املنطقـة وتطبيقهـا          على  تشجيع  ال  )ب(  
  د معايري قريبة منها؛ بشكل يتسم باالتساق، أو اعتما

التعاون مع احلكومات وهيئات التنظيم واملنظمـات اإلقليميـة والوطنيـة             )ج(  
  والدولية يف املسامهة يف حتسني نوعية البيانات املالية؛ 

التعاون يف نشر املعايري اليت يصدرها اجمللس الدويل للمعـايري احملاسـبية يف               )د(  
  ؛ املنطقة، وخاصة يف البلدان األعضاء

تقدمي مقترحات جلدول أعمال اجمللس الدويل للمعايري احملاسبية، وتنـسيق            )ه(  
  تواؤمه مع جدول األعمال اخلاص باملنطقة؛

املشاركة يف االجتماعات التقنية للهيئات الوطنية أو العاملية املعنية بوضـع             )و(  
  رك يف كال الفريقني؛املعايري، حسب االقتضاء، مع احترام السيادة الوطنية لكل بلد عضو مشا

التفاعل مع منظمات أخرى يف أمريكا الالتينية، مثل احتـاد دول أمريكـا               )ز(  
  .، بشأن القضايا املتعلقة مبعايري احملاسبةاآلنديةواجلماعة والسوق املشتركة اجلنوبية، اجلنوبية، 

 إىل حتقيق   )١٦(وفيما يتعلق بأفريقيا، يهدف االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا          -٣٧
        بنن وبوركينا فاسـو وكـوت ديفـوار        : التكامل االقتصادي بني البلدان األعضاء فيه وهي      

  . وغينيا بيساو ومايل والنيجر والسنغال وتوغو
، أنشأ االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا نظامـاً حماسـبياً           ١٩٩٨ويف عام     -٣٨

، وهو يهدف إىل توحيد املمارسات      )SYSCOA(يقيا  مشتركاً ُيدعى النظام احملاسيب لغرب أفر     
وهذا النظام هو إطار مرجعي يشمل مسك الدفاتر واجلوانب القانونيـة           . احملاسبية يف املنطقة  

وهو يلزم مجيع الشركات، باستثناء تلك العاملة يف القطاع املايل وقطاع التأمني،            . للمحاسبة
  .باستخدام نفس طريقة احملاسبة

__________ 

)١٥( http://www.glenif.org/es/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=56. 
)١٦( Moussa B (2010). On the development of the West African Accounting System. International 

Journal of Business and Management. Vol. 5. May. Economics and Management School, Wuhan 

University. China. 
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لتعاون والتنسيق داخل املنطقة أن يوفر عدداً من الفوائـد للبلـدان علـى             ومن شأن ا    -٣٩
ويتمثل أحد االجتاهات الرئيسية    . الصعيد الوطين، إذ ييسر تنفيذ املعايري وحتقيق وفورات احلجم        

من األمور اهلامـة    أن  إال  . يف امتداد األنشطة إىل جماالت التنفيذ وتطبيق معايري وأنظمة اإلبالغ         
 املؤسسية اإلقليمية، نظراً إىل وجوب اختاذ       عض املخاطر احملتملة املرتبطة بوضع املعايري     النظر يف ب  

فعلـى  . ترتيبات لتفادي حاالت التأخري يف اعتماد وتنفيذ املقتضيات الدولية من جانب واحد           
فإذا ما رغب بلد من البلدان      : سبيل املثال، تكون التعقيدات جلية حيثما توجد بورصة مشتركة        

قبل بلدان أخرى تنتمي إىل نظام حماسيب مـشترك،         يف التحول إىل املعايري الدولية لإلبالغ املايل        
  .فإن الشركات املسجلة يف البورصة ستجد نفسها أمام جمموعة مزدوجة من املقتضيات

  التطورات على الصعيد الوطين  -باء  
معقدة وتنطـوي  عملية  إن وضع أطر تنظيمية ومؤسسية سليمة على الصعيد الوطين            -٤٠

تطوير احملاسبة، ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار، لدى تقييم         ات  أدوووفقاً جملموعة   . على حتديات 
وضع املعايري التنظيمية واملؤسسية لضمان جودة عالية لإلبالغ من قبـل الـشركات،             عملية  

  .اجلوانب التالية وما يتصل هبا من مؤشرات
  : املؤشرات املتعلقة باملقتضيات القانونية والتنظيمية  -٤١

  شف؛اإلبالغ املايل والك  )أ(  
  مراجعة احلسابات؛  )ب(  
  اإلبالغ البيئي واالجتماعي واإلبالغ املتعلق باإلدارة الرشيدة؛  )ج(  
  اإلنفاذ، ورصد التنفيذ، واالمتثال؛  )د(  
  الترخيص ملراجعي احلسابات؛  )ه(  
  اإلدارة الرشيدة للشركات؛  )و(  
  األخالقيات؛  )ز(  
  التحقيق واإلجراءات التأديبية واالستئناف؛  )ح(  
  املؤشرات املتعلقة بالترتيبات املؤسسية؛  )ط(  
  املسؤوليات املؤسسية الواضحة؛  )ي(  
  فاعلية آليات التنسيق؛  )ك(  
  فاعلية ترتيبات التمويل؛  )ل(  
  .منظمات احملاسبة املهنية  )م(  
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وينبغي أال تغيب عن البال عوامل خمتلفة تتعلق بتطوير األسس التنظيمية واملؤسـسية         -٤٢
  .لوطين؛ وهذه العوامل موضحة أدناهعلى الصعيد ا

وبالنظر إىل التغريات املستمرة اجلارية على الصعيد الدويل، يتعني أن تكـون البلـدان                -٤٣
الطالبة قادرة على التكيف بسرعة إذا أرادت مواكبة مجيع األنظمة واملعايري املرجعية اجلديـدة              

ما أشري أعاله، ضمان تضمني عملية      ويف هذا الصدد، من املهم، ك     . الناشئة يف مضمار اإلبالغ   
على حنـو منـتظم وفّعـال       وضع املعايري التنظيمية واملؤسسية الوطنية ترتيبات بشأن االتصال         

باهليئات الدولية اليت تضع املعايري وغريها من اهليئات الدولية يف جمـال اإلبـالغ مـن قبـل                  
  .الشركات

سن قـانون   وقد جاء   . م التابعة للدولة  ومثة اجتاه هام آخر هو تنامي دور هيئات التنظي          -٤٤
Sarbanes-Oxley  الذي اسُتعيض مبوجبه عن التنظيم الذايت ملهنة احملاسـبة  ٢٠٠٢يوليه / يف متوز ،

، رداً  جملس مراقبة حسابات الشركات العامة    يف الواليات املتحدة بنظام تفتيش مستقل يقوم به         
وغريمها مـن   Global Crossingو Enron على عمليات املراجعة اإلشكالية اليت أُجريت لشركيت

 ذلك مبادرات مماثلة يف بلدان أخرى، وأصبح هنـاك اآلن تركيـز             توتبع. الشركات الكربى 
عاملي على جعل اإلشراف على مراجعة احلسابات مسة أساسية من مسـات تنظـيم مراجعـة                

ى احمللي على    ألسباب واضحة، على املستو    ،ويتم اإلشراف على مراجعة احلسابات    . احلسابات
 مل يستثن الشركات األجنبية املسجلة يف بورصات        Sarbanes-Oxleyغري أن قانون    . أساس وطين 

. جملس مراقبة حسابات الشركات العامـة     الواليات املتحدة من اشتراط اإلشراف من جانب        
ويبدو أن هذا األمر شجع عدداً من الشركات الكربى على إنشاء نظم إشراف على مراجعـة                

        إال أن هذا األمـر مل حيـدث        . ابات خاصة هبا بأمل أن تعترف كل منها بنظام األخرى         احلس
لس مراقبة حـسابات    إال على نطاق حمدود وفرض على مفتشي مراجعة احلسابات التابعني جمل          

  .من األنشطة خارج احلدود اإلقليميةالشركات العامة االضطالع بكم هائل 
 هيئات عامة لإلشـراف     )١٧(عضاء يف االحتاد األورويب   وقد أنشأت مجيع الدول األ      -٤٥

على مراجعة احلسابات مسؤولة عن تدريب مراجعي احلسابات القانونيني وشركات مراجعة           
احلسابات وتعليمهم وتأهيلهم وإصدار الشهادات هلم وضمان جودة عملهم، واإلجـراءات           

  .ات الصلةالتأديبية اخلاصة هبم، كما أهنا مسؤولة عن وضع املعايري ذ
ويف جمال مقتضيات اإلبالغ املايل والكشف، يبذل اآلن املزيد من اجلهود من أجـل              -٤٦

  .اعتماد املعايري الدولية وتنفيذها
وفيما يتعلق باملعايري احملاسبية، ظل التقدم احملرز يف جمال التقارب العـاملي ثابتـاً يف                 -٤٧

 بلد تطلب تنفيذ    ١٠٠احملاسبية بأن أكثر من     السنوات األخرية، وأفاد اجمللس الدويل للمعايري       
وإن تكاثر املعايري الدولية املتعلقة     . املعايري الدولية لإلبالغ املايل أو تسمح هبا أو تقوم بتنفيذها         

__________ 

)١٧( http://www.fee.be/publications/default.asp?library_ref=4&content_ref=1537. 
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مبراجعة احلسابات واليت يضعها اجمللس الدويل ملعايري مراجعة احلسابات والـضمان التـابع             
، الـذي   "مشروع الوضـوح  "وقد ساهم   . ، مل يضعف  لالحتاد الدويل للمحاسبني القانونيني   

  .يستهدف تعزيز فهم تلك املعايري، يف مثل هذا التكاثر
فعلـى  . خمتلفة إزاء تنفيذ املعايري الدولية لإلبالغ املايل      ما زالت البلدان تتبع ُنهجاً      و  -٤٨

ان املعايري  ستخدماثنان من بني تسعة من بلدان االختبار النموذجي ي        سبيل املثال، هناك بلدان     
تنفذ هـذه   الدولية لإلبالغ املايل اليت وضعها املكتب الدويل للمعايري احملاسبية، وثالثة بلدان            

 ملواءمة معـايريه مـع       تقاربٍ ، وبلد واحد يستخدم هنجَ    هابعد استكمال عملية إقرار   املعايري  
 قائمة على أساس املعايري املعايري الدولية لإلبالغ املايل، وبلد واحد ُيصِدر معايري حماسبية وطنية

  . الدولية لإلبالغ املايل، وبلد واحد ينفذ معايري حماسبية إقليمية
وقد قام عدد من اهليئـات   . ويظل اإلبالغ غري املايل يشكل أحد التحديات الرئيسية         -٤٩

القانونية، على مدى السنوات العشر املاضية، باعتماد مقتضيات كشف غري مـايل تتعلـق              
وكمـا  . بيئية واالجتماعية وباإلدارة الرشيدة للشركات أو بتعزيز هذه املقتضيات        بالقضايا ال 

 املتعلقة بالكشف عن اإلدارة الرشيدة للشركات، تقـع         )١٨(دلت على ذلك حبوث األونكتاد    
على عاتق الكثري من البلدان يف أحناء العامل، املتقدمة منها والنامية على السواء، مقتـضيات               

وكثرياً ما ترد مقتضيات من هذا القبيل يف        .  اإلدارة الرشيدة للشركات   إلزامية بالكشف عن  
بيد أن القضايا االجتماعية والبيئية هي من       . قانون الشركة أو يف شروط التسجيل يف البورصة       

 فقد شددت الدول األعضاء يف عدد       ،ومع ذلك . نادراًاملواضيع اليت ال تتم املطالبة هبا إال        بني  
  .االستدامةعن ية على تعزيز مثل هذا اإلبالغ من احملافل الدول

ة، يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر     صري منذ فترة ق   ،ويف هذا الصدد، أعلنت الدول األعضاء       -٥٠
  : ، ما يلي٢٠+، أو مؤمتر ريو٢٠١٢األمم املتحدة املعين بالتنمية املستدامة لعام 

 ونـشجع   ونقر بأمهية تقارير مراعاة الـشركات ملبـادئ االسـتدامة،         "  
الشركات، وال سيما الشركات املقيدة يف البورصات والشركات الكـبرية، علـى            

" النظر يف دمج معلومات االستدامة يف صلب تقاريرها الدورية أينما كان هذا مالئماً   
  .)املستقبل الذي نصبو إليه، ٤٧الفقرة (

 إىل اإلبالغ   بدور ريادي يف الدعوة   أو البورصات   /عدد من الدول األعضاء و    قوم  وي  -٥١
أكثـر  و. إما بواسطة املبادرات التنظيمية أو اشتراطات القيـد يف البورصـة          عن االستدامة،   

أداء الـشركات   الـيت تـصنف     ستدامة  الاألدوات شعبية يف نظر البورصات هي مؤشرات ا       
علـى  و. الكربى بشأن القضايا البيئية واالجتماعية وتلك املتعلقة باإلدارة الرشيدة للشركات         

__________ 

)١٨( UNCTAD (2011). Corporate Governance Disclosure in Emerging Markets: Statistical analysis of 

legal requirements and company practices. United Nations publication. New York and Geneva.  
 .http://unctad.org/en/docs/diaeed2011d3_en.pdf: تاحة من املوقعم
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م من أن هذه املؤشرات ليست شكالً من أشكال الكشف اإللزامي، فقد كانت ناجحة              الرغ
  .يف التشجيع على الكشف الطوعي فيما بني الشركات

القـانون  (، أصبحت الدامنرك أحد أول البلدان اليت أخذت بتشريع          ١٩٩٥ويف عام     -٥٢
ومت حتديث هـذا القـانون      .  باإلبالغ البيئي  ىلزم الشركات الكرب  ُي) الدامنركي حلماية البيئة  

ولإلشارة إىل مثال آخر يف جنوب أفريقيا، تشترط بورصة         . مضمونهبتوسيع نطاق اإلبالغ و   
" تقـارير متكاملـة   " أن تصدر مجيع الشركات املسجَّلة فيها        ٢٠١٠جوهانسربغ منذ عام    

 ، أخذت اململكة املتحدة بالئحة    ٢٠١٢يونيه  /ويف حزيران . تضمن معلومات عن االستدامة   ت
تقتضي من الشركات املسجَّلة يف البورصة تقدمي تقرير عن انبعاثات غازات الدفيئة؛ وُيتوقَّع             

ويف . ٢٠١٣أن يسري هذا اإلبالغ بالنسبة إىل الشركات املسجَّلة يف بورصة لندن يف عـام             
، نشرت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي تقييماً للمزيد من األمثلـة             ٢٠١٢عام  
إلبالغ اإللزامـي    بـا  Bovespaويف الربازيل، أخذت    . )١٩(ستَمدَّة من البلدان األعضاء فيها    امل

Bovespa  كما أخذت". امتثل أو فسر"بشأن قضايا االستدامة، على أساس قاعدة 
 مبؤشر  )٢٠(

يتعلق بتغري املناخ أفضى إىل زيادة اإلبالغ املتعلق بتغري املناخ فيما بـني الـشركات املائـة                 
ولدى ما يقرب من نصف البورصات الثالثني األكرب يف العامل          . ية مبقدار ثالثة أضعاف   الرئيس

مؤشرات بيئية واجتماعية وأخرى خاصة باإلدارة الرشيدة للشركات، وخيطط عـدد أكـرب             
  .)٢١(بكثري من البورصات لألخذ هبذه املؤشرات

ألنظمة اخلاصة بالكشف   غري أن النتائج اليت أسفر عنها االختبار النموذجي تبني أن ا            -٥٣
فما زال هناك نقص يف املقتضيات التنظيمية، حىت يف         . غري املايل تظل تشكل أحد التحديات     

وملا كانت الدول األعضاء يف أرجاء العامل تسعى إىل معاجلـة           . البلدان الرائدة يف هذا اجملال    
غ البيئي واالجتماعي واإلبالغ    الشواغل املتنامية املتعلقة باالستدامة، فإنه ُيتوقَّع أن يظل اإلبال        

  .عن اإلدارة الرشيدة للشركات موضوع مبادرات تنظيمية واشتراطات تسجيل يف البورصة
وهناك جهود وطنية مستمرة لبناء أسس تنظيمية ومؤسسية إلنفاذ املعايري ورصد هذا            -٥٤

  .اإلنفاذ
ت، إذ بـرزت    اجتاه رئيسي يتمثل يف توسع دور البورصا      يالحظ  ويف هذا الصدد،      -٥٥

كجهات تشجع الشركات املسجَّلة فيها على تنفيـذ التوصـيات املتعلقـة            هذه البورصات   
باإلدارة الرشيدة من خالل قواعدها املتعلقة هبذا التسجيل واشتراطاهتا املتعلقـة بالـصيانة،             

  .وكذلك من خالل ممارسة سلطات اإلنفاذ اليت ُخولت إياها يف بعض النظم القانونية

__________ 

)١٩( OECD (2012) Corporate Greenhouse Gas Emission Reporting: A stocktaking of government 

schemes http://www.oecd.org/investment/investmentpolicy/50549983.pdf. 
)٢٠( http://www.bmfbovespa.com.br/indices/ResumoIndice.aspx?Indice=ICO2&Idioma=en-us. 
)٢١( Responsible Research (2012). Sustainable Stock Exchanges: A Report on Progress, p. 29. 
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ن الشتراطات التسجيل اخلاصة بالبورصة أن تؤدي وظيفة مماثلة كمبـادرات           وميك  -٥٦
تنظيمية يف تعزيز اإلبالغ العايل اجلودة من قبل الشركات، وينبغي أن تؤخذ يف االعتبـار يف                

وهذا هو احلال، بوجه خاص، يف األسواق الـيت         . أي تقييم للبنية التحتية العامة هلذا اإلبالغ      
  .حدة فقط احتكاراً أو شبه احتكارمتارس فيها بورصة وا

وقد ثبت أن تيسري التنسيق فيما بني مجيع املؤسسات املعنية بعملية اإلبالغ من قبل                 -٥٧
اجتاهاً رئيسياً آخر وأحد التحديات اليت ما زالت قائمة يف الكـثري مـن              يشكل  الشركات  

  .البلدان
مية يف جمال اإلبالغ من     وبوجه عام، هناك عدة مؤسسات تشارك يف األنشطة التنظي          -٥٨

  .قبل الشركات
فعلى سبيل املثال، يتكون النظام التنظيمي للمحاسبة يف اليابان من ثالثة مكونـات               -٥٩

  : تشريعية هي
قانون األوراق املالية والبورصة، الذي تقوم بإنفاذه وكالة اخلدمات املالية،            )أ(  

  لوزارة املالية؛تابعة وهي وكالة فرعية 
  ن التجاري، الذي تقوم بإنفاذه وزارة العدل؛القانو  )ب(  
 الذي تقوم بإنفاذه اإلدارة الوطنية للـضرائب،        ،الشركاتضرائب  قانون    )ج(  

  .ذات استقالل ذايت كبري تتبع وزارة املاليةهيئة وهي 
  : ويف تركيا، يشمل اإلطار املؤسسي اخلاص باإلبالغ املايل ما يلي  -٦٠

  طنبول؛ معهد احملاسبة، جامعة اس  )أ(  
  رابطة احملاسبني القانونيني يف تركيا؛  )ب(  
  جملس أسواق رأس املال يف تركيا؛  )ج(  
  اجمللس التركي ملعايري احملاسبة ومراجعة احلسابات؛  )د(  
  وكالة تنظيم العمل املصريف واإلشراف عليه؛  )ه(  
  .اجمللس التركي ملعايري احملاسبة  )و(  

لية، بني مؤسسات أخرى، أدواراً هامة يف اإلبالغ        ويف الصني، تؤدي املؤسسات التا      -٦١
  : من قبل الشركات

  وزارة املالية؛   )أ(  
  اللجنة الصينية لتنظيم األوراق املالية؛  )ب(  
  اللجنة الصينية لتنظيم العمل املصريف؛  )ج(  
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  اللجنة الصينية لتنظيم التأمني؛  )د(  
  .املعتمديناملعهد الصيين للمحاسبني العامني   )ه(  

ويف جنوب أفريقيا، من بني املؤسسات الرئيسية املعنية مبسائل اإلبالغ مـن قبـل                -٦٢
  : الشركات املؤسسات التالية

  وزارة التجارة والصناعة؛   )أ(  
  هيئة اخلدمات املالية؛  )ب(  
  جملس معايري اإلبالغ املايل؛  )ج(  
  فريق التحقيقات اخلاصة باإلبالغ املايل؛  )د(  
   املستقل ملراجعي احلسابات؛اجمللس التنظيمي  )ه(  
  نوب أفريقيا؛جلاملصرف االحتياطي   )و(  
  .املعتمدينمعهد جنوب أفريقيا للمحاسبني   )ز(  

 ديفوار، تشمل املؤسسات اليت تتناول مسائل اإلبالغ من قبل الشركات           تويف كو   -٦٣
  : املؤسسات التالية

  وزارة املالية واالقتصاد؛   )أ(  
  اخلزينة الوطنية؛  )ب(  
  اجمللس الوطين للمحاسبة؛  )ج(  
  هيئة اخلرباء القانونيني واخلرباء املعتمدين يف كوت ديفوار؛  )د(  
  .عدة منظمات إقليمية  )ه(  

أمـراً جوهريـاً    إنشاء آلية تنسيق بني خمتلف املؤسسات يف سلسلة اإلبـالغ           ويعد    -٦٤
والتنـسيق  . ستخدمةلتجنب تداخل األنشطة والتناقضات ولتحسني فعالية اجلهود واملوارد امل        

ضروري يف جمال إصدار التشريعات اليت تتناول اإلبالغ من قبل الشركات، وضمان تنفيـذ              
عقابية، وتقاسم املعلومات، علـى     الجراءات  اإلتحقيقات، وفرض   الهذه التشريعات، وإجراء    

اً وكما بينت نتائج االختبار النموذجي ذلك، فقد أحرز عدد من البلدان تقـدم            . سبيل املثال 
  .ملحوظاً يف هذا الصدد، بينما حتتاج بلدان أخرى إىل زيادة تعزيز قدرهتا يف هذا الشأن

قـد  و. ويؤدي التنسيق دوراً حامساً يف وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية وخطة عمل            -٦٥
أعربت بعض البلدان املشاركة يف االختبارات النموذجية عن احلاجة إىل حتسني فهم ما ينبغي              

ويف بعض هذه البلدان، مت تصميم وتنفيذ خطط عمل بشأن          . ية استراتيجية وطنية  إدراجه يف أ  
شرحية حمددة من النشاط، مثل خطط العمل اليت وضعتها بعض منظمات احملاسـبة املهنيـة               
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لتصبح أعضاء يف االحتاد الدويل للمحاسبني القانونيني؛ بيد أن هـذه اخلطـط ال تـشكل                
رى خطط عمل جزئية ال تشمل سوى بعض املؤسـسات  ولدى بلدان أخ  . استراتيجية وطنية 

  .  أو ال تشمل سوى بعض جماالت اإلبالغ،املشاركة يف سلسلة اإلبالغ
وتشري خطة العمل إىل جمهود شامل ُيبذل على الصعيد القطري ويهدف إىل حتسني               -٦٦

ـ             ددة ذات  الوضع الراهن للبنية التحتية للمحاسبة استناداً إىل استراتيجية وطنية وجمـاالت حم
وينبغي أن تشتمل هذه اخلطة أيضاً على مشاركة مجيع املؤسسات الرئيسية املعنيـة             . أولوية

 فعلى سبيل املثال، قامت بعض البلدان الرائدة، مثل كوت ديفوار         . باإلبالغ من قبل الشركات   
سـبة  وكرواتيا واالحتاد الروسي، باستخدام نتائج االختبارات النموذجية ملؤشرات تطوير احملا         

  . من أجل حتديد جماالت ذات أولوية لوضع خطط عمل وطنية
. سنغافورة أحد األمثلة على خطة عمل مت االتفاق عليها على الصعيد الوطين           قوم  وت  -٦٧

 إلجراء استعراض )٢٢( جلنة تطوير قطاع احملاسبة٢٠٠٨فقد أنشأت حكومة سنغافورة يف عام 
  .ممتهنيهااً دولياً رئيسياً خلدمات احملاسبة وكلي لقطاع احملاسبة بغية جعل سنغافورة مركز

وقدمت اللجنة عشر توصيات لتحويل سنغافورة إىل مركز عاملي رئيسي للمحاسبة             -٦٨
وترمي هذه التوصيات إىل تعميق اخلربة يف       . ٢٠٢٠يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ حبلول عام        

احملاسبة العامة الكائنة مقارهـا يف      قطاع احملاسبة، وزيادة قيمة اخلدمات اليت توفرها هيئات         
ورأت اللجنة أنه ينبغي، لتعزيز قـدرة       . سنغافورة، وتعزيز الطابع اإلقليمي خلدمات احملاسبة     

هيئات احملاسبة العامة وإنتاجيتها، تقدمي حوافز لتشجيع زيادة االستثمارات يف تنمية رأس املال 
  .البشري وتعزيز اخلربة التقنية

بإنشاء مؤسسة جديدة إلمتام حتويل البلد، هـي جملـس احملاسـبة            وأوصت اللجنة     -٦٩
وينبغي أن ُتدَعم هذه اهليئة املركزية بأمانة تعمل على أساس التفـرغ وتـضم              . السنغافوري

ممثلني من مهنة وقطاع احملاسبة، ووسط رجال األعمال والوسط املايل والوسط األكـادميي             
ل احلكومة وأن ُتنشأ مبوجب القانون كي تنـاط هبـا           وينبغي أن ُتعيَّن من قب    . والقطاع العام 

  : مسؤوليات إشراف رمسية على إدارة ما يلي
  صندوق تنمية قطاع احملاسبة؛   )أ(  
  مركز حبوث خدمات احملاسبة؛  )ب(  
شهادة تأهيل ما بعد اجلامعية يف جمال احملاسبة املهنية، معترف هبـا عامليـاً                )ج(  

  وصادرة رمسياً من سنغافورة؛
  .سبل ختصص لقطاع احملاسبة  )د(  

__________ 

)٢٢( Transforming Singapore into a leading global accountancy hub for Asia-Pacific. Final report of the 

Committee to Develop the Accountancy Sector. 12 April 2010. 
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وأحد األمثلة األخرى على النهج املنسَّق إزاء املقتضيات التنظيمية هو خطة العمـل               -٧٠
  :وفيما يلي األنشطة املُدَرجة يف اخلطة. الكرواتية لتنفيذ تعديالت قانون مراجعة احلسابات

الثـامن  املتسقة مع التوجيـه     (إصدار تعديالت قانون مراجعة احلسابات        )أ(  
  ؛ )EEC/84/253للمجلس 
إنشاء دائرة لقضايا السياسة العامة ملراجعة احلسابات واحملاسبة داخل وزارة            )ب(  
  املالية؛

   إىل جلنة اإلشراف العام؛٢٠٠٩تقدمي اقتراح ميزانية   )ج(  
إمتام األعمال التحضريية لتوفري الدعم اإلداري والتقين للجنـة اإلشـراف             )د(  
  العام؛

  اء جلنة اإلشراف العام؛إنش  )ه(  
  تعيني قائد فريق لضمان اجلودة يف الغرفة الكرواتية ملراجعي احلسابات؛  )و(  
  عقد مجعية عامة للغرفة الكرواتية ملراجعي احلسابات؛   )ز(  
انتخاب جملس جديد لغرفة مراجعي احلسابات مبا يتماشى مع تعـديالت             )ح(  

  قانون مراجعة احلسابات؛ 
تعاون بني جلنة اإلشراف العام والغرفـة الكرواتيـة ملراجعـي           عقد اتفاق     )ط(  

  احلسابات؛
  وضع خطة لتنفيذ اإلشراف العام؛  )ي(  
  وضع خطة لضمان اجلودة؛  )ك(  
التأكد من تزويد فريق ضمان اجلودة يف الغرفة الكرواتية ملراجعي احلسابات             )ل(  

  ).لغاية مخسة أعضاء(مبا يكفي من املوظفني 
أهم املهام املطلوبة لعمليات التطوير التنظيمي واملؤسسي على املستوى   دى  تتعلق إح و  -٧١

وقد أفادت معظم البلـدان الـيت خـضعت         . الوطين باملؤسسات املكلفة بالتعليم والتدريب    
لالختبارات النموذجية بعدم كفاية توفري احملاسبني املؤهلني، وخاصة للمؤسسات الـصغرية           

 احلاجة إىل املزيد من بناء املؤسسات ، بوضوح،ظهر ذلكوُي. واملتوسطة احلجم والقطاع العام  
فتحديث الربامج باستمرار وفقاً للمعايري املرجعية الدولية، سواء على مستوى          . يف هذا اجملال  

ويف هذا الـصدد، يعتـرب      . اجلامعة أم على مستوى منظمات احملاسبة املهنية، أمر بالغ األمهية         
 وزارة التعليم ومنظمات احملاسبة     -ة املشاركة يف هذه العملية      التنسيق بني املؤسسات الرئيسي   

األنظمـة  أحدث   أمراً أساسياً لضمان متاشي املنهاج التعليمي على الدوام مع           -املهنية، مثالً   
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ومن شأن ذلك أن جيعل املهنيني الذين حيصلون على شـهادة           . واملقتضيات الوطنية والدولية  
  .تطبيق املعايري بفعاليةالتأهيل يف وضع ُيَمكِّنهم من 

ويف هذا الصدد، أشارت بعض االختبارات النموذجية إىل ضرورة تعزيز التنسيق بني              -٧٢
فالتعقيدات تنشأ عندما ال تكـون      . منظمات احملاسبة املهنية واجلامعات على املستوى الوطين      

ية عن بيئة تنظيميـة     الدورات التعليمية والتدريبية قادرة على مواكبة املقتضيات اجلديدة املتأت        
وإن االفتقار إىل منهاج منوذجي موحد للدراسات اخلاصة باحملاسبة ومراجعة . متغرية باستمرار

وتكمن صعوبة تقييم الوضع احلـايل يف البلـدان ذات          . احلسابات يزيد من صعوبة املشكلة    
ليت يوجد فيها   الصلة، جزئياً، يف وجود نظم خمتلفة قائمة يف نفس البلد، وخباصة يف البلدان ا             

  . عدد كبري من اجلامعات واملؤسسات التعليمية
ألسس التنظيمية واملؤسسية بوجود آليات متويل من جوانب ا  ويتعلق جانب هام آخر       -٧٣

ومن األمور األساسية، لدى إنـشاء ترتيبـات تنظيميـة          . مستدامة ومستقلة لتطوير احملاسبة   
ستكون قادرة على القيام بواجباهتا بشكل      ومؤسسية مناسبة، التأكد من أن هذه املؤسسات        

وفيما يتعلق بوضع املعايري، ينبغي أن ُيتاح هلذه اهليئات مصدر متويـل مـضمون              . موضوعي
  .وثابت ال يعتمد على تربعات من اجلهات اخلاضعة للمعايري

، أرسـت    املثال فعلى سبيل . ويعين االستقالل أن التمويل جيب أن يأيت بال شروط          -٧٤
  : ، أربعة مبادئ للتمويل هي٢٠٠٦لس الدويل للمعايري احملاسبية، يف عام مؤسسة اجمل

وجيب أن يوسِّع نظـام التمويـل       . جيب أن يكون التمويل واسع القاعدة       )أ(  
  الطويل األجل املستدام قاعدة الدعم لتشمل املشاركني الرئيسيني يف أسواق رأس املال العاملية؛

ويف هذا الصدد، يلزم تقدمي الدعم من       . إلزامياًجيب أن يكون نظام التمويل        )ب(  
  جانب اهليئات التنظيمية ذات الصلة؛

جيب أن يكون التمويل مفتوحاً وأال يتوقف على أي عمـل قـد ميـس                 )ج(  
والفكرة هنا هي أن التمويل ينبغي أن تتقامسه االقتـصادات          . باستقالل هيئات وضع املعايري   
  اتج احمللي اإلمجايل كمؤشر لتحديد مستوى مسامهتها؛الرئيسية يف العامل، باستخدام الن

من شأن التحول إىل نظام ضرييب بسيط أن يضيف عنصراً من التلقائية إىل               )د(  
نظام التمويل وأن حيد من أية مزاعم مقبلة بشأن االعتماد على مسامهات شركات مفـردة،               

لإلبالغ املايل سوف تساهم يف     ناهيك عن أن مجيع الشركات اليت تستفيد من املعايري الدولية           
  .العملية
املنظمـات الدوليـة    يف  وميكن استخدام مبادئ اجمللس الدويل للمعايري احملاسـبية           -٧٥

بيـد أن احلـصول علـى       . واإلقليمية والوطنية األخرى اليت تقوم بأنشطة يف جماالت خمتلفة        
          قد ميثل حتـدياً رئيـسياً،      التمويل املناسب على الصعيد الوطين، وخباصة يف البلدان النامية،          

وعلى . ال لضمان االستقالل فحسب، بل لضمان استدامة هذه املؤسسات بوجه خاص أيضاً           
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 ال تضم سوى ،سبيل املثال، إن الكثري من اهليئات املهنية يف البلدان النامية هيئات صغرية غالباً       
  .ها وتنميتهاوميثل نقص التمويل حتدياً رئيسياً أمام بقائ. بضعة أعضاء

ويف بلدان أخرى، توفر احلكومة التمويل لعدة مؤسسات أو تـضطلع بالوظـائف               -٧٦
ويف هذه احلاالت، من املهم إيالء االهتمام لتضارب املصاحل الذي ميكـن أن         . بشكل مستقل 

وميكـن أن يتعـرض     . ينشأ من حاالت تتعلق بعملية تعيني رئيس أو مدير لتلك املؤسسات          
 أيضاً عندما ال تكون هناك سوى هيئة تنظيمية حكومية واحدة تـضطلع             االستقالل للخطر 

  .وضع وإنفاذ املعايري واختاذ اإلجراءات التأديبيةمن قبيل بأنشطة 
ويتمثل أحد العناصر اجلوهرية للبنية التحتيـة الـسليمة للمحاسـبة يف جمموعـة                -٧٧

ُيـضاف إىل   . ة من سوء السلوك   اإلجراءات العقابية اليت ميكن اختاذها يف بلد عند حتديد حال         
ذلك أن اإلجراءات املتعلقة باحلصول على العضوية واحملافظة عليها، والترخيص، وإصـدار             

وتبني النتائج الـيت    . الشهادات، تؤدي دوراً رئيسياً يف نوعية تقارير الشركات ومصداقيتها        
دياً هـائالً لـبعض     أسفرت عنها االختبارات النموذجية أن بناء نظام من هذا القبيل ميثل حت           

                البلدان، لكونه يتعلق بسحب شـهادة مراجعـي احلـسابات واحملاسـبني أو رخـصتهم               
ويف بعض البلدان، تكون العضوية يف املنظمات املهنية غري حمدودة وال ميكـن             . أو عضويتهم 

 مطلـوب    فإن االستمرار يف وضع برامج خاصة بالتطوير املهين أمر غـري           ،وبالتايل. سحبها
لإلبقاء على العضوية وإصدار الشهادة؛ ونتيجة لذلك، ال توجد آليـة تـضمن أن يتمتـع                

  .األعضاء بالقدرة على القيام بواجباهتم وفقاً آلخر املقتضيات
فعلى سبيل املثـال، تـشرف      . ويف هذا الصدد، من املفيد تقاسم املمارسات اجليدة         -٧٨

العـامني  معايري مراجعة احلسابات وعلى عمل احملاسبني وكالة اخلدمات املالية يف اليابان على  
ويضع قانون احملاسبني العامني املعتمـدين اإلطـار        . املعتمدين وشركات مراجعة احلسابات   

وتشرف وكالـة اخلـدمات     . املعتمدينالعامني  التشريعي ملهنة احملاسبة ومؤهالت احملاسبني      
ولدى الوكالة جلنة فرعيـة     . املعتمدينامني  العاملالية، بني جهات أخرى، على عمل احملاسبني        

تدعى نظام احملاسبني العامني املعتمدين يف جملس النظام املايل تضع السياسات اخلاصة بـإدارة              
واملعهد الياباين للمحاسبني القانونيني املعتمدين هو اهليئة احملاسبية        . املعتمدينالعامني  احملاسبني  

ثل دورها الرئيسي يف مسك سجل جلميع احملاسبني القانونيني         املهنية الوحيدة يف اليابان، ويتم    
املعتمدين يف هذا البلد؛ وهي تتمتع، كذلك، بسلطة إلغاء تسجيل أي حماسب قانوين معتمد              

  . صدرت حبقه عقوبة تأديبية
ويف اململكة املتحدة، يضطلع باألنشطة التأديبية اجمللس التأدييب للمحاسبة والـشؤون       -٧٩

وميكن أن تـصبح اإلجـراءات القانونيـة املتعلقـة          . التابع جمللس اإلبالغ املايل   االكتوارية  
ه مؤخراً  تبالتحقيقات يف سوء السلوك إجراءات علنية، كما يدل على ذلك الطعن الذي قدم            

ويف الواليات املتحدة، يذهب جملس مراقبة حسابات . MG Roverيف قضية  Deloitteشركة 
  . مجيع املراسالت اليت جتري مع الشركات اخلاضعة للتحقيقالشركات العامة حىت إىل نشر



TD/B/C.II/ISAR/63 

25 GE.12-51416 

  االستنتاجات  -ثانياً  
إن بناء أساس تنظيمي ومؤسسي سليم لإلبالغ العايل اجلودة من قبـل الـشركات                -٨٠

  :وينبغي أن تؤخذ األمور التالية يف احلسبان. عملية معقدة وتنطوي على حتديات
قتضيات احملاسبة واإلبالغ السليمة استناداً إىل احلاجة إىل إيالء اهتمام أكرب مل  )أ(  

 بوصف ذلك عـامالً     ،التقارب حنو جمموعة موحدة من املعايري احملاسبية العاملية العالية اجلودة         
  رئيسياً يف تعزيز النظام التنظيمي املايل الدويل وضمان االستقرار املايل الدويل؛ 

لى الصعيد العاملي وحتسني تنسيقها،     احلاجة إىل تعزيز الترتيبات املؤسسية ع       )ب(  
 عدد من اهليئات والوظائف لتيسري عمليات وضع املعـايري الدوليـة            وأن يدعم ذلك إنشاءُ   

  وحتسينها، مع زيادة التركيز على اإلنفاذ ورصد االمتثال على الصعيد العاملي؛
  القانونية؛النظم تزايد ترابط النظم التنظيمية ملختلف   )ج(  
من االهتمام من جانب مستخدمي تقـارير       كشف غري املايل مزيداً     الإيالء    )د(  

  الشركات ومعديها؛
  ازدياد دور هيئات التنظيم التابعة للدولة؛  )ه(  
على الصعيد الوطين، تزايد فهم أمهية وضع هنج استراتيجي طويل األجـل              )و(  

 لالحتياجات والثغرات   إزاء البناء التنظيمي واملؤسسي الوطين، استناداً إىل تقييم شامل ومتسق         
  واألولويات؛

ازدياد احلاجة إىل تعزيز املقتضيات التنظيمية واملؤسسية الوطنية فيما يتعلق            )ز(  
  باإلنفاذ واالمتثال والتحقيق والتأديب والطعون، وازدياد الضغط يف هذا االجتاه؛ 

  تنامي دور املنظمات اإلقليمية؛   )ح(  
ذات  التنسيق فيما بني مجيع اجلهات الوطنية        احلاجة إىل زيادة تيسري حتسني      )ط(  
  ؛املصلحة

احلاجة إىل زيادة تعزيز الدور املتنامي للمنظمات اإلقليمية يف تنسيق جهود             )ي(  
  .البلدان الرامية إىل توحيد مقتضيات اإلبالغ

 علـى   صاحبة املـصلحة  وهذه التطورات تطرح الكثري من التحديات أمام اجلهات           -٨١
  :وعلى سبيل املثال. ملي والوطين فيما يتعلق بالبناء التنظيمي واملؤسسيالصعيدين العا

من الضروري زيادة تيسري االتصال بني هيئات التنظيم الوطنية واهليئـات             )أ(  
الدولية املعنية بوضع املعايري بالنظر إىل تنامي دور اهليئات الدولية، وخاصة يف ضمان امتثـال               

  ؛اتساق تطبيقهااملعايري و
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قد يلزم وضع ترتيبات مؤسسية جديدة لضمان تنفيذ القرارات الدولية على             )ب(  
حنو يعود بالفائدة على األطراف، نظراً إىل أن هذه القضايا قد عوجلت تقليدياً على املستوى               
الوطين أكثر مما عوجلت على املستوى العاملي وإىل أن هناك فـوارق يف الـنظم القانونيـة                 

  واملؤسسية الوطنية؛
              -بالنظر إىل تزايد التركيز على اإلنفاذ واالمتثال، جيـب علـى البلـدان                )ج(  

 أن تواصل تطوير اخلربة     -وال سيما البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية           
 أيضاً  الوطنية يف جمال اإلنفاذ، ورصد االمتثال، والتحقيق، واإلجراءات التأديبية، وأن تواصل          

  بل الشركات؛من ِقصاحبة املصلحة يف جماالت اإلبالغ حتسني التنسيق بني مجيع اجلهات 
من الضروري توفري املزيد من اإلرشاد ملساعدة البلدان على وضع أسـس              )د(  

. تنظيمية ومؤسسية متكنها من تلبية املقتضيات العالية اجلودة لإلبالغ من قبـل الـشركات             
 التقين بشأن تطبيق املعايري فحسب، بل أيـضاً اإلرشـاد بـشأن             ويشمل ذلك، ال اإلرشاد   

املمارسات اجليدة يف الترتيبات املؤسسية الوطنية املتعلقة بتنفيذ املعايري، مبا يف ذلك اإلنفـاذ،              
  ورصد االمتثال، والتحقيق، واإلجراءات التأديبية؛

واملؤسسية ويقتضي وضع هنج أمشل وطويل األجل لتعزيز األسس التنظيمية            )ه(  
املزيد من تطوير األدوات املناسبة ملساعدة البلدان على قياس ورصد التقدم على حنو يتـسم               

ويتضمن ذلك أيضاً صوغ معايري واضحة وإرشادات ميكن للجهـات املعنيـة أن      . باالتساق
تتوصل، استناداً إليها، إىل توافق آراء بشأن الوضع الراهن إلصالحات احملاسبة واألولويـات             

  ؛)٢٣(خرىاأل
ينبغي زيادة تعزيز املناقشات والعمليات الدولية املتعلقـة ببنـاء األسـس              )و(  

التنظيمية واملؤسسية من أجل ضمان مشاركة البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة 
  ؛انتقالية يف تلك املناقشات والعمليات وأن تليب املقتضيات الدولية احتياجات البلدان كافة

ومثة حتٍد آخر يتمثل يف حتسني النظم التعليميـة والتدريبيـة للمحاسـبني               )ز(  
القانونيني ومراجعي احلسابات وتوسيعها من أجل معاجلة عدم كفاية توفري املهنيني املـدربني             

املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم والقطاع     لفائدة  فيما يتصل بالطلب يف السوق، وخباصة       
معظم البلدان اليت خضعت لالختبار النموذجي؛ ويشمل ذلك أيضاً حتـسني           العام، كما أفاد    

  التنسيق بني اجلامعات واجلهات اليت توفر التدريب املهين؛ 

__________ 

اجلهات الوطنية صـاحبة    على سبيل املثال، أظهرت بعض االختبارات النموذجية تضارباً يف اآلراء بني أهم              )٢٣(
وافق بعضها على أن يفي عنصر معني من األطـر          فقد  . يف اإلجابة على نفس السؤال يف االستبيان      املصلحة  

ى حمدد يتعلق باإلبالغ العايل اجلودة من قبل الشركات، بينما مل توافق            املؤسسية الوطنية مبقتض   التنظيمية أو 
 .جهات أخرى على ذلك
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ينبغي دمج اإلبالغ غري املايل واإلبالغ عن االستدامة، مبا يف ذلك قضايا من       )ح(  
للشركات، دجمـاً أفـضل يف      قبيل البيئة واإلدارة الرشيدة للشركات واملسؤولية االجتماعية        

  السياسات اإلمنائية؛ 
ينبغي تأمني املوارد املالية والبشرية لضمان اجلودة املناسبة لألسس التنظيمية            )ط(  

  واملؤسسية الوطنية واستدامتها، نظراً إىل اتساع نطاق التطورات وتعقدها؛
فادة من مرافق   إن تنامي دور التنسيق اإلقليمي يطرح حتدياً بشأن جناعة االست           )ي(  

املنظمات اإلقليمية يف مساعدة البلدان يف جهودها اهلادفة إىل توحيد نظم احملاسـبة واإلبـالغ               
  .واتساقها مع املقتضيات الدولية القائمة على االحتياجات واألهداف اإلمنائية املشتركة

دويل العامل وقد يود املندوبون يف الدورة التاسعة والعشرين لفريق اخلرباء احلكومي ال    -٨٢
وقـد  . املعين باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ النظر يف القضايا املوجزة يف هذه املـذكرة            

  :يودون أيضاً النظر يف املسائل املفاهيمية التالية
ما هي التحديات الرئيسية اليت تواجهها هيئات التنظيم الوطنيـة يف جمـال               )أ(  

   ضمان اجلودة العالية لإلبالغ من قبل الشركات؟التطوير التنظيمي واملؤسسي اهلادف إىل
اليت تتوىل ما هو نوع الدعم الذي ترحب باحلصول عليه من اهليئات الدولية   )ب(  

  املعايري وغريها من اهليئات الدولية فيما يتعلق باإلبالغ من قبل الشركات؟وضع 
ـ               )ج(   وطين ما هي اآلليات الالزمة لتيسري التنسيق على كل مـن الـصعيد ال

  واإلقليمي والدويل؟
كيف ميكن ضمان أن يليب وضع املعايري اإلقليمية والدوليـة احتياجـات              )د(  

  البلدان كافة؟
ما هو نوع الترتيبات املؤسسية اليت ميكن أن تضمن تنفيذ املعايري الدوليـة               )ه(  

  تنفيذاً يتسم باالتساق على النطاق العاملي؟
طات تنظيمية فيما يتعلق بالكشف غـري       هل هناك حاجة إىل إصدار اشترا       )و(  

  املايل أم أن االشتراطات املتعلقة بالتسجيل يف البورصة تضمن االمتثال يف هذا اجملال؟
ما هي التحديات الرئيسية الواجب تناوهلا يف عملية وضع األسس التنظيمية             )ز(  

   واملتوسطة احلجم؟ؤسسات الصغريةاملواملؤسسية فيما يتعلق باإلبالغ من قبل القطاع العام و
كيف ميكن للبلدان أن تضمن التمويل الكايف ملؤسـساهتا حبيـث تـصبح            )ح(  

  مستدامة من دون أن متس باستقالهلا؟

        


