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املمارسات : اُألسس اجلوهرية لإلبالغ العايل اجلودة من ِقَبل الشركات           
  اجليدة املتعلقة بالرصد واإلنفاذ، وآليات االمتثال

  مذكرة من إعداد أمانة األونكتاد    

   تنفيذيموجز    
خلرباء احلكومي الدويل العامل املعين باملعـايري الدوليـة        ، ما برح فريق ا    ٢٠١٠منذ عام     

التابع لألونكتاد يعمل على بلـورة أداة للتطـوير احملاسـيب           ) الفريق العامل (للمحاسبة واإلبالغ   
وقـد أظهـرت اسـتنتاجات      . الستخدامها ألغراض اإلبالغ العايل اجلودة من ِقَبل الشركات       

، واملناقـشات   ٢٠١٣ و ٢٠١٢اليت أُجريت يف عامي     ذه  ه ذات التطوير احملاسيب      أداة اختبارات
املتعلقة هبذه االستنتاجات يف دورات الفريق العامل أن البلدان حتتاج إىل مزيد مـن اإلرشـادات                

وقد اقترح الفريق العامـل، يف دورتـه        . بشأن بناء آليات تتميز بالكفاءة لرصد االمتثال واإلنفاذ       
  .ستجري خالل دورته احلادية والثالثني على هذه اآللياتالثالثني، أن تركز املداوالت اليت 

وتـصف  .  املوضـوع  اوقد أعدَّ األونكتاد هذه املذكرة لتيسري املناقشات املتعلقة هبذ          
فيمـا  املذكرة العناصر الرئيسية اليت يلزم النظر فيها لدى إنشاء ُنظُم رصد وإنفاذ تتميَّز بالكفاءة     

املـذكرة  وتـسلِّط   .  احلسابات واحملاسبني احملترفني   مراجعةومؤسسات  لشركات  خيص عمل ا  
الضوء على املعايري واإلرشادات الصادرة عن اهليئات الدولية واإلقليميـة وعلـى خنبـة مـن          

مـا   املمارسات الوطنية اجليدة، وتتناول بالبحث التحديات الرئيسية اليت تواجهها البلـدان يف           
  .لرصد االمتثال واإلنفاذتبذله من جهود إلنشاء آليات تتسم بالكفاءة 
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 مقدمة ومعلومات أساسية  -أوالً  

 احملاسـيب   الفريق العامل للتطوير احملاسيب من إطار للتطـوير      -تتألف أداة األونكتاد      -١
واهلدف من هذه األداة هو مـساعدة صـانعي         . )١(وجمموعة من مؤشرات التطوير احملاسيب    

ما يبذلونه من جهود لتقوية البنية التحتية        السياسات وغريهم من اجلهات صاحبة املصلحة يف      
للمحاسبة واإلبالغ، بغية التوصل إىل عمليات إبالغ من ِقَبل الشركات تكون عالية اجلـودة          

  درجـات  ويتضمن مرفق هذه املذكرة رمساً بيانياً لترتيب      . بلة للمقارنة مع املعايري الدولية    وقا
  .أداة التطوير احملاسيباستخدام  بلدان، ألغراض توضيحية، فيما يتعلق بةأداء عينة من ثالث

وقد ظهرت على مدى العقدين األخريين سلسلة من مقاييس األداء الدولية املتـصلة            -٢
إال أن فوائد املعايري العالية اجلودة ال ميكن أن تتحقق ما مل ُتنفذ             . ن ِقَبل الشركات  باإلبالغ م 

وينبغي أن تطبِّق البلدان هنجاً شامالً إزاء ضمان إنشاء نظام آليات           . هذه املعايري تنفيذاً سليماً   
ل الشركات  تتميز بالكفاءة لرصد االمتثال واإلنفاذ وتطبيق هذه اآلليات تطبيقاً سليماً من ِقبَ           

ومن املهم أيضاً ضمان إعمال وإنفـاذ الـشروط املتعلقـة           . ومؤسسات مراجعة احلسابات  
شأن  الفريق العامل ب   -باحملاسبني احملترفني، على النحو املعرَّف يف املبادئ التوجيهية لألونكتاد          

هلني ألن  الشروط الوطنية املتعلقة بتأهيل احملاسبني احملترفني بوصفهم أعضاء، أو أشخاصاً مؤ          
يكونوا أعضاء، يف هيئة مهنية معترف هبا من احملاسبني أو مراجعي احلسابات، أو أشخاصـاً               

  .ُمعترفاً هبم بصفتهم هذه من ِقَبل هيئة من اهليئات التنظيمية
وقد أظهرت دراسات خمتلفة وجود أدلة على التأثري اإلجيايب لإلنفاذ علـى شـفافية       -٣

 وآخـرون   كريستنـسن علي سـبيل املثـال، خلـص        ف. الشركات وجودة اإلبالغ  عمل  
)Christensen et al.) (فها يف أسواق رأس املال توجيهان صدرا إىل أن اآلثار اليت خلّ) ٢٠١١

اللـوائح التنظيميـة    وإنفاذ  يف االحتاد األورويب للحد من إساءة استخدام األسواق وحتسني          
يها تنظيم أكثر صرامةً لـسوق األوراق       املتعلقة بالشفافية كانت أقوى يف البلدان اليت يوجد ف        

وقد . )٢(املالية وُنظُم عامة أفضل يف جمال اإلنفاذ واليت تتميز تارخيياً بوجود أُطُر تنظيمية أجود             
بالغ املـايل تظهـر يف      إىل أن فوائد املعايري الدولية لإل     ) ٢٠١٣(ستنسن وآخرون   يأشار كر 

. )٣(٢٠٠٥سيب وقت اعتماد املعـايري يف عـام          زاد نشاطها يف جمال اإلنفاذ احملا      البلدان اليت 
إىل أن اإلنفاذ يف جمال احملاسبة ومراجعـة  ) ٢٠١٤) (.Brown et al(وخلُص براون وآخرون 

__________ 

)١( TD/B/C.II/ISAR/56. 
)٢( H B Christensen, L Hail and C Leuz, 2011, Capital-market effects of securities regulation: Hysteresis, 

implementation and enforcement, National Bureau of Economic Research Working Paper 16737, 
available at http://www.nber.org/papers/w16737.pdf (accessed 30 July 2014). 

)٣( H B Christensen, L Hail and C Leuz, 2013, Mandatory International Financial Reporting Standards 
reporting and changes in enforcement, Journal of Accounting and Economics, 56:147–177. 
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احلسابات أمر بالغ األمهية بالنسبة لتطبيق املعايري الدولية لإلبالغ املايل وأن فعاليـة اعتمـاد               
  .)٤( البيئات املؤسسية فيما بني البلداناملعايري ميكن أن تعوَّق من جراء االختالفات يف

 منظمات رئيسية مسؤولة عـن      توجدوعلى املستويات اإلقليمية واملستوى الدويل،        -٤
تعزيز ممارسات التنظيم والرقابة والرصد يف خمتلف القطاعات االقتصادية، ومن هذه املنظمات            

ية للتنظيم الذي يتـوخى تـأمني       هيئات رئيسية مثل جلنة بازل اليت تتوىل وضع املعايري العامل         
مراجعي على  رقابة  ال هليئات   والفريق األورويب احليطة املالية للمصارف، واملفوضية األوروبية،      

ألوراق األوروبية هليئات تنظيم الجنة ال( األوروبية لألوراق املالية واألسواق   اهليئةاحلسابات، و 
، واملُنتـدى الـدويل      الـدويل  حملاسبنيااحتاد  االستقرار املايل، و  حتقيق  ، وجملس   )املالية سابقاً 

  .احلسابات، واملنظمة الدولية للجان األوراق املاليةللهيئات املستقلة لتنظيم مراجعة 
 ويف السنوات األخرية، صدر عدد من اإلعالنات واملعـايري واملبـادئ التوجيهيـة              -٥

: ليمـي، ومنـها مـا يلـي       رصد االمتثال واإلنفاذ على املستويني الدويل واإلق      بيتعلق   فيما
اإلرشادات املتعلقة بالتعاون بني السلطات املختصة ضمن االحتاد األورويب، الـصادرة عـن             

مراجعي احلسابات؛ واملوقف السياسايت بشأن تنظيم مهنة    على  رقابة  الاألورويب هليئات   الفريق  
 املـستقلة لتنظـيم   للـهيئات ؛ واملبادئ األساسية     الدويل حملاسبنيااحملاسبة، الصادر عن احتاد     

مراجعة احلـسابات؛  للهيئات املستقلة لتنظيم مراجعة احلسابات، الصادرة عن املنتدى الدويل     
.  للجان األوراق املاليـة    ةوأهداف ومبادئ تنظيم األوراق املالية، الصادرة عن املنظمة الدولي        

 ٢٠٠٣أبريل  /اننيسألوراق املالية وأصدرت يف     اللجنة األوروبية هليئات تنظيم ا    وقد وضعت   
 اهليئةونشرت . )٥( معيارين بشأن إنفاذ معايري املعلومات املالية وتنسيقها      ٢٠٠٤أبريل  /نيسانو

، يف شكل ورقة مشاورة، املبـادئ       ٢٠١٣يوليه  /متوزيف  واألسواق  األوروبية لألوراق املالية    
 ٢٠١٤يوليه  /متوزالتوجيهية بشأن إنفاذ معايري املعلومات املالية، كما نشرت هذه املبادئ يف            

   .)٦(حلَّت هذه املبادئ التوجيهية حمل املعيارين املذكورينقد تقرير هنائي، وشكل يف 
لرصد االمتثال واإلنفاذ يشكِّل حتدياً يف العديد من البلدان،         قوي  وال يزال بناء نظام       -٦

 لتعقُّد هـذا النظـام      وخباصة البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، نظراً         
ترابطه الوثيق مبختلف األوضاع املؤسـسية والقانونيـة   إضافةً إىل نسبياً  جديداًوكَونه نظاماً   

للواليات القضائية الوطنية، فضالً عن املوارد الالزمة ونقص الوعي باملمارسات اجليدة ومبـا             
__________ 

)٤( P Brown, J Preiato and A Tarca, 2014, Measuring country differences in enforcement of accounting 
standards: An audit and enforcement proxy, Journal of Business Finance and Accounting, 41:1–52, 

available at http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jbfa.12066/pdf (accessed 30 July 2014). 
)٥( Committee of European Securities Regulators, 2003, Standard no. 1: Enforcement of standards on 

financial information in Europe and 2004, Standard no. 2: Coordination of enforcement activities, available at 
at http://www.esma.europa.eu/system/files/03_073.pdf and 

http://www.esma.europa.eu/system/files/03_317c.pdf (accessed 30 July 2014).  
)٦( ESMA, 2014, Guidelines on enforcement of financial information, available at 

http://www.esma.europa.eu/content/Final-Report-ESMA-Guidelines-enforcement-financial-information 
(accessed 30 July 2014). 
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وكثرياً ما  . ذا اجملال هو موجود من الدراسات واإلرشادات بشأن تنفيذ الشروط الدولية يف ه          
تفتقر اهليئات التنظيمية الوطنية القائمة إىل الواليات واملوارد واملنهجيات الالزمة لرصد وإنفاذ            

  .شروط احملاسبة ومراجعة احلسابات
وقد بيَّنت االستنتاجات اليت خلُصت إليها اختبارات أداة التطـوير احملاسـيب الـيت                -٧

ناقشات اليت جرت بشأن هـذه االسـتنتاجات يف         ، وامل ٢٠١٣ و ٢٠١٢أُجريت يف عامي    
دورات فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل املعين باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبـالغ، أن             

نفاذ تتميـز   اإلمتثال و لالآليات رصد   املتعلقة بإنشاء   البلدان حتتاج إىل مزيد من اإلرشادات       
قـد  رصد االمتثال واإلنفاذ موجودةً أصالً أو       ويف بعض احلاالت، ال تكون ُنظُم       . بالكفاءة

ويفتقر العديد من البلدان النامية إىل عملية تأهيل للمحاسبني احملترفني وإىل           . تكون غري فعالة  
، كما أن هذه البلدان تواجه الكـثري        )٧(ملراجعي احلسابات احملترفني  إلصدار التراخيص   آليات  

قويـة  ثال واإلنفاذ يف سعيها إلنشاء ُبنية حتتية        رصد االمت بمن التحديات األخرى ذات الصلة      
  .ألغراض اإلبالغ العايل اجلودة

واستجابةً هلذه التحديات، اقترح فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل، يف دورتـه              -٨
  .الثالثني، أن يركِّز مداوالته خالل دورته احلادية والثالثني عن آليات رصد االمتثال واإلنفاذ

وتعـرض  .  األونكتاد هذه املذِكرة لتيسري املناقشات املتعلقة هبذا املوضوع        وقد أعدَّ   -٩
 قوي لرصد االمتثال واإلنفاذ ألغـراض       لبناء نظام املذكرة تفاصيل العناصر الرئيسية الالزمة      

اإلبالغ املايل العايل اجلودة من ِقَبل الشركات، وتسلِّط الضوء على املعـايري واإلرشـادات              
ئات الدولية واإلقليمية، وُتقدِّم أمثلة توضيحية تشمل خنبـة مـن الـشروط           الصادرة عن اهلي  

رصـد االمتثـال    عمليات  وتتناول املذكرة أيضاً قضايا تتعلق حتديداً ب      . واملمارسات الوطنية 
 بتنفيذ معايري احملاسبة ومراجعة احلسابات، وتتناول بالبحث آليات االمتثـال           املتصلةواإلنفاذ  

وأخرياً، تعرض املذكرة التحديات    .  جيب أن يستوفيها احملاسبون احملترفون     وإنفاذ الشروط اليت  
متثـال  الرصد ا لما تبذله من جهود إلنشاء آليات        الرئيسية الشاملة اليت تواجهها البلدان يف     

هذه املذكرة جماالت هامة متطورة مثل معـايري رصـد          تشمل  وال  . نفاذ تتميز بالكفاءة  اإلو
ري املالية واإلبالغ من ِقَبل القطاع العام، حيث إن ذلك          علقة بالشروط غ  ثال واإلنفاذ املت  االمت

  .حيتاج إىل مزيد من البحث

  التعاريف والعناصر الرئيسية لرصد االمتثال واإلنفاذ  -ثانياً  
لرصد االمتثال واإلنفاذ إدراكاً واضحاً ملفهوم هـذا        قوي  يتطلَّب إنشاء نظام وطين       -١٠

 مراعاة أوجه ترابطه جبوانب أخرى من الُنظُم القانونية واملؤسـسية        النظام وهدفه ونطاقه، مع   
__________ 

)٧( The International Auditing and Assurance Standards Board defines an audit professional as a 
professional accountant who has responsibility, or has been delegated responsibility, for significant 

judgements in an audit of historical financial information. 



TD/B/C.II/ISAR/70 

GE.14-10648 6 

تصميم جمموعة مـن األنـشطة      : كما أن إنشاء مثل هذا النظام يتطلب ما يلي        .  املعين للبلد
ومرحلـة   املنـع  واملنهجيات املتصلة برصد االمتثال واإلنفاذ فيما يتعلق بكل مـن مرحلـة         

 وإنشاء هيكل تنظيمي مالئـم      ؛كافية وتكنولوجية   التصحيح؛ وختصيص موارد بشرية ومالية    
يعزز تنفيذ عمليات تتسم باإلنصاف والشفافية والكفاءة، مبا يف ذلك آليات للتنـسيق مـع               

اهليئات األخرى املختـصة    عمل  جماالت أخرى من جماالت التشريع والتنظيم ومع        العمل يف   
يمي إذا ُوجَِدت آليـات إنفـاذ       على املستويني الوطين والدويل، وكذلك على املستوى اإلقل       

  . احلال مثالُ يف االحتاد األورويبيإقليمية، كما ه
واهلـدف مـن الرصـد      . وُيعرَّف االمتثال بأنه التقيُّد بالقوانني واألنظمة والقواعد        -١١

لضمان وجود تبعـات ألي     ُتؤّدى  والرقابة هو تثبيط عدم االمتثال، بينما ُيعدُّ اإلنفاذ وظيفة          
اعد وتشمل جمموعة من األدوات املستخَدمة ملعاقبة َمن ُيخلّ بالقوانني واألنظمـة            انتهاك للقو 

إال أنه من املمكن أيضاً فهم اإلنفاذ على حنـو          . نتهاكات يف املستقبل  الاتلك   حدوث   وملنع
ـ      . أوسع، أي باعتبار االمتثال جزءاً من نظام اإلنفاذ         ة مبكـان،  ويف هذه احلالة، مـن األمهي

 أُطـر لرصد االمتثال واإلنفاذ، النظر يف ترابط اإلطار القـانوين و         يذ نظام   تصميم وتنف  لدى
  .)٨(واإلنفاذ الرقابة
وتعترب املنظمة الدولية للجان األوراق املالية، يف األهداف واملبادئ الـيت حـددهتا               -١٢
يث يـشمل   تنظيم األوراق املالية، أن اإلنفاذ ينبغي أن ُيفسَّر تفسرياً واسعاً مبا فيه الكفاية حب             ل

توقع أن يتوفر لدى اهليئات التنظيميـة       سلطات الرقابة والتفتيش، فضالً عن التحقيق، حبيث يُ       
يلزم من قدرة ووسائل وتدابري متنوعة لكشف أي انتهاكات للقوانني املتعلقة بـاألوراق              ما

 .)٩(املالية وإنفاذ هذه القوانني ومعاقبة منتهكيها ومعاجلة تلـك االنتـهاكات وتـصحيحها            
تفرض تلك املبادئ اتباع أي منوذج حمدد، ذلك ألن تنفيذها يتطلب النظـر يف النظـام                 وال

  .القانوين الذي تعمل اهليئة التنظيمية يف إطاره
 األوروبية لألوراق املاليـة واألسـواق       اهليئةووفقاً للمبادئ التوجيهية اليت وضعتها        -١٣

مـدى  هذا اإلنفاذ بأنه عملية تتمثل يف فحـص  ُيعرَّف وبشأن إنفاذ معايري املعلومات املالية،  
امتثال املعلومات املالية إلطار اإلبالغ ذي الصلة، واختاذ تدابري مناسبة عند اكتشاف حدوث             
خمالفات خالل عملية اإلنفاذ وفقاً للقواعد املنطبقة مبوجب التوجيه املتعلق بالشفافية، واختاذ            

ُعرِّف اإلنفاذ احملاسيب أيضاً بأنه األنشطة الـيت        قد  و. تدابري أخرى ذات صلة ألغراض اإلنفاذ     
، فـرض اجلـزاءات  تضطلع هبا هيئات مستقلة، مثل أنشطة الرصد واالستعراض والتثقيف، و 

__________ 

)٨( A Carvajal and J Elliott, 2009, The challenge of enforcement in securities markets: Mission impossible?, 
International Monetary Fund Working Paper 09/168, available at 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2009/wp09168.pdf (accessed 30 July 2014). 
)٩( International Organization of Securities Commissions, 2013, Methodology for assessing implementation 

of the International Organization of Securities Commissions objectives and principles of securities 
regulation, Report no. FR08/11, available at http://www.iosco.org/library/index.cfm? 

section=pubdocs&year=2011 (accessed 30 July 2014). 
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 املطلوبـة  تقـدمي البيانـات املاليـة        لـدى أجل تعزيز امتثال الشركات ملعايري احملاسبة        من
  .)١٠(القانون مبوجب

 الرصد،  عمليةكامل دورة   " رصد االمتثال واإلنفاذ  "ويف هذه املذكرة، يشمل تعبري        -١٤
بدءاً من اختيار الشركات، ومؤسسات مراجعة احلسابات أو احملاسـبني احملتـرفني الـذين              

. سيخضعون للمراجعة، وانتهاًء بتنفيذ التدابري التصحيحية وفرض اجلزاءات عنـد االقتـضاء        
 تنفذ للتحقق من االمتثال، بينما يشري       ويشري رصد االمتثال إىل عمليات الرقابة والتحقيق اليت       

اإلنفاذ إىل إجراءات فرض التقيد بالشروط ذات الصلة وفرض جـزاءات عنـد اكتـشاف               
  .حدوث انتهاكات

ولضمان وجود نظام لرصد االمتثال واإلنفاذ يتسم بالكفاءة، من املهم تعريف هدف     -١٥
 األوروبية لألوراق   اهليئةاليت وضعتها   ومن ذلك مثالً أن املبادئ التوجيهية       . هذا النظام ونطاقه  

املالية واألسواق تنص على أن هدف اإلنفاذ املدرج يف الوثائق املوحدة هو اإلسهام يف التطبيق 
املتسق إلطار اإلبالغ ذي الصلة ويف ضمان شفافية املعلومات املالية ذات الصلة بعملية صنع              

 يف  االتساق وتلك الـشفافية أمهيتـهما     هلذا  و. قرارات املستثمرين وغريهم من املستخدمني    
، ويف زيادة التقارب الرقايب يف منطقة       ة التنظيمي التبايناتضمان االستقرار املايل، ويف تفادي      

ومن األمهية مبكان، يف هذا الصدد، أن يكون هناك تقـسيم           . ما، ويف تعزيز ثقة املستثمرين    
لة اإلبالغ، مثل املسؤولني عـن  واضح للمسؤوليات بني اجلهات الفاعلة الرئيسية ضمن سلس  

ومن ذلك مثالً أن إحدى القضايا اليت أُثريت       . ي البيانات، ومراجعي احلسابات   عّداإلنفاذ، ومُ 
 األوروبيـة لـألوراق املاليـة       للهيئةيف عملية التشاور اليت سبقت وضع املبادئ التوجيهية         

ئة اإلنفاذ ببعض وظائف وضع واألسواق يف صيغتها النهائية تتعلق بأمهية ضمان أال تضطلع هي    
  . تفسريات ملعايري احملاسبة إصداراملعايري ومراجعة احلسابات، مع تفادي

وقد تنشأ عدة مسائل أخرى يف سياق تعاريف نظام رصد االمتثال واإلنفاذ، مبا يف                -١٦
واع نفاذ، وحتديد أن  ذلك مسألة اجلهة اليت ستخضع إلجراءات ذات صلة برصد االمتثال واإل          

وينبغي النظر أيضاً يف حتديد عناصر سلسلة اإلبالغ اليت ينبغي          . علومات اليت ينبغي تقييمها   امل
ومن ذلك مثالً أن بعض املصادر تنظـر  . أن تندرج ضمن نطاق نظام رصد االمتثال واإلنفاذ    

سـيادة القـانون؛    :  نوعية اإلبالغ املايل   ُتحّسنيف اخلصائص التالية للوظائف املؤسسية اليت       
 التنظيم؛ ومكافحة الفساد؛ وفعالية احلكومة؛ واالستقرار السياسي؛ واجملاهرة بالرأي          وجودة

ومثة عوامل إضافية تشمل حوافز املدراء وجودة عمـل مراجعـي          . )١١(للمساءلةواإلخضاع  
احلسابات واحلوافز املقدمة هلم، والتنظيم، واإلنفاذ، وهيكل امللكية، وغري ذلك من السمات            

وحيدد احتاد احملاسبني األوروبيني اخلصائص اجلوهرية، مثل النظـام         . )١٢(اداملؤسسية لالقتص 
__________ 

)١٠( P Brown, J Preiato and A Tarca, 2014. 
 .املرجع نفسه )١١(
)١٢( RW Holthausen, 2009, Accounting standards, financial reporting outcomes and enforcement, Journal of 

Accounting Research, 47:447–458. 
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 الشركات، وعمليات مراجعة احلسابات مبقتضى القانون، ونظـام الرقابـة           وإدارةالقانوين،  
ويتوقـف  (. )١٣(فةاالـصح على  واليت ُتفرض على اجلمهور     املؤسسية، واحملاكم واجلزاءات    
 غـري أن    . وإدارة املخاطر  الداخليةوامل خمتلقة تشمل الضوابط     االمتثال ملعايري اإلبالغ على ع    

  . )اخلصائص املميزة هلذا املوضوع خارجة عن نطاق هذه املذكرة
وينبغي أن يستند نظام رصد االمتثال واإلنفاذ إىل أساس مؤسسي متني، وينبغي أن               -١٧

.  وإنفاذ شـاملة   إدارية خمتصة ذات مسؤوليات واضحة وسلطات حتقيق      هيئات   تنفيذهتتوىل  
 تنفيذ األهداف    سري وتشدد املنظمة الدولية للجان األوراق املالية، يف منهجيتها املتعلقة بتقييم         

واملبادئ اليت حددهتا لتنظيم األوراق املالية، على أنه يف إطار نظام إنفاذ فعال وموثوق، ينبغي               
  :أن تكون اجلهة التنظيمية قادرة على أداء األنشطة التالية

  كشف خروقات القانون املشتبه هبا على حنو فعال ويف الوقت املناسب؛  )أ(  
  مجع املعلومات ذات الصلة ألغراض التحقيق؛  )ب(  
  اختاذ إجراءات لدى الكشف عن حدوث خرق للقانون؛  )ج(  
إثبات أن لديها برامج تنفذها، وأهنا تستخدم مواردها من أجـل تنفيـذ               )د(  

  أنشطتها على حنو فعال؛
اشتراط وجود نظام لالمتثال فيما خيص الكيانات اخلاضعة للتنظيم، يشمل            ) ه(  

  . عمليات تفتيش ويهدف إىل منع حدوث أي انتهاكات والكشف عنها وتصحيحها
وتشري املنظمة الدولية للجان األوراق املالية أيضاً إىل أنه ليس من الضروري أن تسند        -١٨

وهناك عدة . املتعلقة باألوراق املاليةاألنظمة  إنفاذ   إىل هيئة واحدة املسؤولية عن مجيع جوانب      
مناذج فعالة، مبا فيها مناذج يتم يف إطارها تقاسم املسؤوليات مع منظمات ذاتية التنظيم، وهي             
تعرف بوصفها منظمات متارس قدراً من املسؤولية عن الرقابة املباشرة يف جماالت اختصاص             

  .كل منها
ال واإلنفاذ يشمل أيضاً عدداً من األنشطة واملنهجيات، مثـل          كما أن نظام رصد االمتث      -١٩

 ألف من   -أساليب االختيار وإجراءات الفحص، وهو ما يتناوله مبزيد من التفصيل الفصل الثالث             
نظام رصد االمتثال واإلنفاذ جمموعة من      أن يشمل   وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي     . هذه املذكرة 

ومن ذلك مثالً أن املنظمـة      . تصحيحية، واحلوافز واجلزاءات  إجراءات اإلنفاذ مثل التدابري ال    
الدولية للجان األوراق املالية تشري، فيما يتعلق بلوائح تنظيم األوراق املالية، إىل أنه جيب على               
اهليئات التنظيمية أن تثبت وجود جمموعة متنوعة من اجلزاءات التناسبية والرادعـة والفعالـة              

كامل من االنتهاكات للوائح تنظيم األوراق املالية، وهي جـزاءات          والكافية لتغطية الطيف ال   
__________ 

)١٣( Federation of European Accountants, 2001, Enforcement mechanisms in Europe: A preliminary 
investigation of oversight systems, available at http://www.iasplus.com/en/binary/resource/   

fee0104.pdf (accessed 30 July 2014). 
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الغرامات؛ والتجريد من األهلية؛ وتعليق النشاط وإلغـاء        : تشمل، على سبيل املثال، ما يلي     
لعمل؛ وجتميد األصول؛ واختاذ إجراءات حبق األشخاص غـري املـرخص هلـم             لصالحية  ال

؛ اجلنائيةحالة هذه األنشطة إىل السلطات      إ املالية أو    باالخنراط يف املعامالت املتعلقة باألوراق    
  .املصدرة اإلفصاح عن البيانات واإلبالغ املايل من قبل اجلهات شروطواختاذ تدابري إلنفاذ 

من أجل إنشاء نظام لرصد االمتثال واإلنفاذ يتميز بالكفاءة، مـن املهـم وضـع               و  -٢٠
التنفيذ وحتديـد الفجـوات واألولويـات    جمموعة من املؤشرات لتقييم مدى تأثري إجراءات       

املوارد املخصـصة   : ومن األمثلة على هذه املؤشرات ما يلي      . إلدخال مزيد من التحسينات   
لربنامج اإلنفاذ؛ وحجم الغرامات املفروضة يف كل سنة؛ وعدد الدعاوى املرفوعة يف كـل               

 لتقييم مدى كفاءة    وقد أُجريت عدة دراسات   . سنة؛ وعدد وأنواع التحقيقات املنفذة سنوياً     
  . )١٤(النظم الوطنية لرصد االمتثال واإلنفاذ

ة التطوير احملاسيب عدة مؤشرات كمية ترتبط ارتباطاً مباشـراً مبـستوى            وتشمل أدا   -٢١
وتتضمن املؤشـرات أسـئلة وقـوائم       . )١٥( يف بلد ما   نفاذرصد االمتثال واإل  عمليات  تطور  

رصد االمتثال واإلنفاذ فيما يتعلـق      الوطين ل ظام  نال العناصر الرئيسية يف     توفرمرجعية لضمان   
وجود وظـائف ذات صـلة      : ، مبا يف ذلك ما يلي     تباإلبالغ العايل اجلودة من قبل الشركا     

برصد االمتثال واإلنفاذ، وضرورة وجود مؤسسات مستقلة ممولة متويالً كافياً ومزودة بعدد            
تفتيش؛ وأساليب اإلبـالغ عـن      كاٍف من املوظفني؛ ومعايري االختيار ألغراض عمليات ال       

النتائج؛ وفرض اجلزاءات العامة؛ وشروط إصدار التراخيص ملراجعي احلسابات؛ ومـدونات           
ومـا  قواعد السلوك األخالقية وجلان التحقيق واإلجراءات التأديبية للمحاسـبني احملتـرفني            

  .)١٦(؛ وآليات التنسيق بني املؤسسات الوطنيةيقدمونه من طعون
 هناك العديد من العوامل واملسائل اليت تؤثر يف نوعية اإلبالغ من قبـل              ولذلك فإن   -٢٢

مبقتضى القانون وشـروط مراجعـة   لإلبالغ بإطار إال أن مثة جوانب مثل التقيد      . الشركات
املهنية اخلاصة باحملاسبني ومراجعي احلسابات تؤثر تأثرياً مباشراً إىل أبعد          احلسابات والشروط   

وترد يف الفصل الثالث من هذه املذكرة مناقشة أكثر تفصيالً          . إلبالغحد يف نوعية عمليات ا    
  .ملسائل حمددة تتعلق برصد االمتثال واإلنفاذ يف هذه اجملاالت

__________ 

 .P Brown, J Preiato and A Tarca, 2014املرجع نفسه و )١٤(
)١٥( UNCTAD, 2013, Accounting Development Tool: Assessment questionnaire on a country’s capacity for 

high-quality corporate reporting, available at http://adt.unctad.org/wp-content/uploads/2014/01/ 
ADT-18-March2013-final.pdf (accessed 30 July 2014). 

)١٦( UNCTAD, forthcoming, Accounting Development Tool: Building accounting for development, 
United Nations publication. 
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 ، اإلبالغ من قبل الشركات    شروطرصد االمتثال واإلنفاذ فيما خيص        -ثالثاً  
اخلاصـة  والـشروط    ، مراجعة احلسابات وضمان اجلـودة     شروطو

  ترفنيباحملاسبني احمل

  ت احملاسبة واإلبالغ من قبل الشركابشروطرصد االمتثال واإلنفاذ فيما يتعلق   -ألف  
 احملاسبة، كما لوحظ آنفاً، إىل الوظائف الـيت تؤديهـا هيئـات      شروطيشري إنفاذ     -٢٣

وإلطـار  عايري احملاسبة   ملشركة ما   املقّدمة من   تنظيمية مستقلة لضمان امتثال املعلومات املالية       
  . املعينالغ ذي الصلة الذي يتطلبه البلداإلب
 املـسجلة  يف معظم البلدان على الـشركات        واإلنفاذوتركز آليات رصد االمتثال       -٢٤

إال أن بعض اهليئات املسؤولة عن اإلنفاذ،       . وكيانات الصاحل العام ملا هلا من دور يف االقتصاد        
 وأيرلندا الـشمالية،    طانيا العظمى كة املتحدة لربي  كما هو احلال يف الدامنرك وسويسرا واململ      

  .)١٧(املسجلةتتوىل أيضاً مسؤولية اإلنفاذ فيما يتعلق ببعض الشركات غري 
مث إن هيئة اإلنفاذ، أي السلطة املختصة اليت متارس أنشطة اإلنفـاذ، تتفـاوت تبعـاً                  -٢٥

ؤولة عـن   وتوجد يف أغلبية البلدان مؤسسة واحدة مـس       . للترتيبات املؤسسية القائمة يف البلد    
، متثل جلنة األوراق املالية     ةويف بلدان عديد  . " املستوى الوحيد  نظام"ممارسة هذه األنشطة، أي     

 ،أو قطاع التأمني  /الشركات واملؤسسات املصرفية و   هيئات الرقابة على    ، أو   عمليات البورصة و
نمسا، نظـام  ويوجد يف بلدان أخرى، مثل أملانيا وال. السلطة املسؤولة عن ممارسة هذه األنشطة    

الـصلة يف مراحـل    مؤسستان منفصلتان ممارسة األنشطة ذاتقائم على مستويني حيث تتوىل     
  .املعمول به يف أملانيااملستويني هذا  وصف لنظام ١ويرد يف اإلطار رقم . خمتلفة

    ١اإلطار 
 نظام اإلنفاذ الذي ُيطبَّق على مستويني يف أملانيا

. )١٨( األول من ِقَبل هيئة إنفاذ شروط اإلبالغ املـايل         ُتنفَّذ اإلجراءات على املستوى     
وتًُجرى عملية فحص للبيانات املالية السنوية الفردية واجملمَّعة إذا كانت هناك دالئل ملموسة             

استناداً إىل أخذ     أو )١٩(إذا ورد طلب من سلطة الرقابة املالية االحتادية        على وجود خمالفة، أو   
  . قائمة بالشركات اخلاضعة لعملية اإلنفاذوتنشر السلطة. عينات عشوائية

__________ 

)١٧( A Berger, 2010, The development and status of enforcement in the European Union, Accounting in 
Europe, 7:15–35. 

)١٨( Financial Reporting Enforcement Panel, 2014, Examination process, available at 
http://www.frep.info/pruefverfahren/ablauf_eines_pruefverfahrens_en.php (accessed 30 July 2014). 

)١٩( Federal Financial Supervisory Authority, Financial reporting enforcement, available at 
http://www.bafin.de/EN/Supervision/StockExchangesMarkets/FinancialReportingEnforcement/fi

nancialreportingenforcement_node.html (accessed 30 July 2014). 
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توافق علـى االسـتنتاجات،      إذا مل  يف عملية الفحص، أو    تتعاون شركة ما   وإذا مل   
إذا كانت عملية الفحص قد جرت على حنو سليم          إذا كانت هناك شكوك كبرية حول ما       أو
  .بيةال، تنتقل السلطة إىل املستوى الثاين لإلنفاذ وقد تتخذ تدابري رقا أم

للسلطة وجود عمليات حماسبة خاطئة، تطالـب الـسلطة          وعندما يثبت للهيئة أو     
الشركات باإلفصاح عن هذه النتائج يف بيان صحفي خمصَّص هلذه الغاية ُيبث َعـرب املنـصة            

عـن   اإللكترونية للسجل االحتادي وُينشر كذلك يف ثالث صحف مالية يومية على األقل أو           
وتطالب السلطة الشركات بأن متتنع عن إبـداء        . ملعلومات اإللكترونية طريق ُمقدِّم خلدمات ا   

وهذا النشر للنتائج املتعلقة بوجود أخطاء حماسبية يؤدي تلقائياً         . إدراج إضافات  تعليقات أو 
  .إىل إجراء حتقيق مع ُمراجع احلسابات من ِقَبل سلطات مراقبة مراجعة احلسابات

لـوحظ آنفـاً، يف املنهجيـة        يتمثل، كما  اإلنفاذ ما ومن العناصر األساسية لنظام       -٢٦
ومن ذلك مثالً أنه وفقـاً للمبـادئ        . املستخَدمة الختيار الشركات اليت ستخضع للمراجعة     

التوجيهية اليت وضعتها اهليئة األوروبية لألوراق املالية واألسواق، ختتـار هيئـات اإلنفـاذ              
ائم على حتديد املخاطر مقترناً إما بـإجراء        الشركات اليت ستخضع للتفتيش استناداً إىل هنج ق       

ويستند حتديد املخـاطر إىل     . بكال اإلجراءين معاً   بإجراء تناوب أو   أخذ لعينات عشوائية أو   
ميكن أن يترتب على وجود خمالفة كبرية حمتملة مـن           اجلمع بني احتمال وجود خمالفات وما     

 مدى تعقُّد البيانات املالية، ومالمـح       وُينظر أيضاً يف خصائص مثل    . تأثري يف األسواق املالية   
ومن اجلوانب األخرى اليت    . املخاطر لدى جهة اإلصدار، وخربة اإلدارة ومراجعي احلسابات       

يشمل املخاطر املتصلة بقطاع حمدَّد، ومدى أمهية        قد ُينظر فيها لدى وضع معايري االختيار ما       
ج املشتركة املنبثقة عن عمليات فحص      املعلومات املالية بالنسبة جلهات إصدار أخرى، والنتائ      

سابقة، والشكاوى الواردة، واحلاالت املُحالة من ِقَبل هيئات تنظيمية أخرى، والقضايا الـيت             
  .ُتثار يف الصحافة

يتعلق بطبيعة إجراء الفحص الذي      ومن القرارات املهمة األخرى اليت يلزم اختاذها ما         -٢٧
أ التوجيهي السادس من املبادئ التوجيهية اليت وضعتها        ومن ذلك مثالً أن املبد    . سيتم اختياره 

اهليئة األوروبية لألوراق املالية واألسواق ينص على أنه ميكن هليئات اإلنفاذ إما أن ُتجـري               
أن جتمع بني الفحص غري حمدود النطـاق والفحـص املركَّـز             فحصاً غري حمدود النطاق أو    

ووفقـاً  . ر واليت جيب اختيارها ألغراض اإلنفاذ     للمعلومات املالية اليت تقدمها جهات اإلصدا     
للمبادئ التوجيهية اليت وضعتها اهليئة األوروبية لألوراق املالية واألسواق، يشكل الفحص ذو            

، تقييمـاً   )ما كان ُيعرف سابقاً باملراجعـة الكاملـة       (النطاق غري احملدود للمعلومات املالية      
اجملاالت اليت حتتاج إىل مزيد من       حتديد القضايا أو  ملضمون املعلومات املالية بأكمله من أجل       

. إلطار اإلبالغ املايل ذي الـصلة      ال إذا كانت املعلومات املالية متتثل أم      التحليل، وتقييم ما  
فيتمثل يف التقيـيم املتعلـق      ) كان ُيعرف سابقة باملراجعة اجلزئية     أو ما (الفحص املركَّز    أما

إذا كانت هذه املعلومات متتثـل إلطـار         ومات املالية وتقييم ما   بقضايا حمدَّدة ُمسبقاً يف املعل    
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ُيعترب االكتفاء بإجراء الفحص املركَّـز       وال. اإلبالغ املايل ذي الصلة فيما خيص تلك القضايا       
  :يلي يف ذلك ما وُتقدم املبادئ التوجيهية أمثلة على إجراءات الفحص، مبا. أمراً ُمرضياً
  ية السنوية والتقارير املالية املُجمَّعة املؤقتة؛مراجعة التقارير املال  )أ(  
طرح أسئلة على جهة اإلصدار فيما يتعلق باجملاالت اليت تنطوي على خماطر              )ب(  

  كبرية، فضالً عن املسائل املُحاسبية؛
  طرح أسئلة على ُمراجعي احلسابات؛  )ج(  
أو إقـرار   /إحالة املسائل إىل اهليئات املسؤولة عن مراجعـة احلـسابات و            )د(  

  املعلومات املالية؛
  حتديد املسائل املُحاسبية القطاعية؛  )ه(  
  االستعانة خبرباء خارجيني؛  )و(  
  .إجراء عمليات تفتيش موقعي  )ز(  

وُتوصي املبادئ التوجيهية اليت وضعتها اهليئة األوروبية لألوراق املاليـة واألسـواق              -٢٨
وبعـد  .  اليت ختلص إليها عمليات املراجعة     بتوثيق تقنيات الفحص املُستخدمة واالستنتاجات    

انتهاء عملية املراجعة، تكون املخالفات احملتملة اليت يتم حتديدها موضع مناقشة مع جهـات              
تكن املعاجلة احملاسبية مقبولة واكُتشف وجود خطـأ مـادي يف عـرض              وإذا مل . اإلصدار
يف ذلـك    لوالية القضائية، مبـا   ، تكون هناك طائفة من اإلجراءات املتاحة تبعاً ل        )٢٠(البيانات

غـري   ُمذكرات تصحيح علنية أو    إجراء مطالبة جهة اإلصدار بتقدمي بيانات مالية ُمنقحة أو        
إذا  أمـا . ذلك من اإلعالنات وإضافة التصويبات إىل البيانات املالية اليت ُتقدَّم يف املـستقبل            

نفاذ إىل جهة اإلصـدار إخطـاراً       كانت خمالفة إطار اإلبالغ املايل غري مادية، ُترسل هيئة اإل         
  .ُيعلن عنه عادة ال

وُيالحـظ برغـر    . وتوجد أيضاً شروط خمتلفة فيما يتعلق بتواتر عملية املراجعـة           -٢٩
)Berger) (تواتر عمليات الفحص يف بعض البلدان األوروبية على النحو التايل) ٢٠١٠:  

ونظـراً  .  يف املائة من جمموع الـشركات يف كـل سـنة         ٢٠ -الدامنرك    )أ(  
الستخدام النهج القائم على حتديد املخاطر، ميكن اختيار الشركات نفسها عدة مرات خالل             

  فترة مخس سنوات؛
 شركة كل ثالث سنوات، وبقية الشركات كل مخس         ١٤٠ أكرب   -فرنسا    )ب(  
  سنوات؛

__________ 

 .ينبغي تقييم الطابع املادي تبعاً إلطار اإلبالغ ذي الصلة املستخدم ألغراض إعداد املعلومات املالية )٢٠(
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 باإلضافة إىل االختيار باستخدام النهج القائم على حتديد املخاطر،          -هولندا    )ج(  
ثل اهلدف يف فحص بيانات كل شركة ُمصدرة لألسهم كل مخس سنوات وبيانات كل              يتم

  شركة ُمصدرة السندات كل سبع سنوات؛
 ُتفحص بيانات ُمصدري األسهم كل سنتني تقريباً، وُتفحـص          -إسبانيا    )د(  

  بيانات ُمصدري السندات كل ست سنوات تقريباً؛
م النهد القـائم علـى حتديـد         باإلضافة إىل االختيار باستخدا    -سويسرا    )ه(  

  .املخاطر، يتمثل اهلدف يف فحص بيانات كل شركة كل ست سنوات
وتشترط هيئة إنفاذ معايري اإلبالغ املايل يف أملانيا إجراء فحص كل فترة أربع إىل مخس                 -٣٠

 ١٠ إىل   ٨سنوات جلميع الشركات املُدرجة حتت مؤشر من مؤشرات البورصة وكـل فتـرة              
 ١١٠جمموعـه    ، أجنزت هذه اهليئة مـا     ٢٠١٣ عام ويف. ركات األخرى سنوات جلميع الش  
يف دراسة بشأن إنفـاذ  ) ٢٠١٢) (.Hitz et al(وقد أكدَّ هيتس وآخرون . )٢١(عمليات فحص

معايري احملاسبة يف أملانيا، أن عمليات االختيار باستخدام النهج القائم على حتديد املخاطر تشكل              
ائة من التحقيقات وأن نسبة عمليات أخذ العينات العـشوائية           يف امل  ٢٠ و ١٥نسبة تتراوح بني    

  .)٢٢( يف املائة من التحقيقات٨٥ و٨٠تتراوح بني 

  رصد االمتثال واإلنفاذ فيما يتعلق بشروط مراجعة احلسابات وضمان اجلودة  -باء  
 مثة اجتاه عاملي، فيما يتعلق بأنشطة مراجعة احلسابات، حنو استخدام مصطلح الرقابة             -٣١

لإلشارة إىل األنشطة ذات الصلة لرصد االمتثال واإلنفاذ فيما خيص مراجعـي احلـسابات              
ومؤسسات مراجعة احلسابات، وخباصة فيمـا يتعلـق بالـشركات املـسجلة وكيانـات              

  .العام الصاحل
وقد ظهرت يف العقد املاضي هيئات عديدة معنية بالرقابة على عمليـات مراجعـة                -٣٢

) .Albrecht et al(والحـظ ألربخـت وآخـرون    . لبلدان املتقدمةاحلسابات، خصوصاً يف ا
أن االقتصادات الناضجة اليت أنشأت هيئات للرقابة على مهنة مراجعة احلـسابات            ) ٢٠١٢(

ُتوجد فيها مهنة متقدمة يف جمال مراجعة احلـسابات وبيئـة متطـورة لتنظـيم األعمـال                 

__________ 

)٢١( Financial Reporting Enforcement Panel, 2014, Annual activity report 2013, available at 
http://www.frep.info/docs/jahresberichte/2013/2013_tb_en.pdf (accessed 30 July 2014). 

)٢٢( J-M Hitz, J Ernstberger and M Stich, 2012, Enforcement of accounting standards in Europe: 
Capital market-based evidence for the two-tier mechanism in Germany, European Accounting 

Review, 21:253–281. 
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جيابية هامة بني استخدام هيئات الرقابة      وقد أشارت دراستهم إىل وجود عالقة إ      . )٢٣(التجارية
  .وشروط إصدار التراخيص وبني وجود مستوى أدىن ُمتصوَّر ملمارسات الفساد

ويتفاوت نطاق الرقابة على عمليات مراجعة احلسابات حبسب تفاوت الواليـات             -٣٣
اجعـة  ففي العديد من البلدان، تكون هذه الرقابة موجَّهة أساساً حنو مؤسسات مر           . القضائية

احلسابات املسؤولة عن مراجعة حسابات الشركات املسجلة، بينما توسِّع بلدان أخرى حمور            
إذا كانت ممارسة    وتوجد أيضاً تفاوتات فيما يتعلق مبا     . التركيز ليشمل كيانات الصاحل العام    

إذا كانت تشمل أيـضاً مراجعـي         ما مؤسسات مراجعة احلسابات أو    تشمل إال  الرقابة ال 
فمن جهة، يؤدي إخضاع األفراد للرقابة إىل زيادة تكاليف وتعقّد النظام،           .  كأفراد احلسابات

بينما توجد، من جهة أخرى، ميزة التمتع بالقدرة املباشرة على فرض جزاءات على األفـراد               
ومنع أولئك الذين يتعرضون جلزاءات أثناء عملهم يف شركة من شركات مراجعة احلسابات             

  . أخرى ومواصلة إجراء عمليات مراجعة للحساباتمن االنتقال إىل شركة
وعلى املستوى الدويل، وضع املنتدى الدويل للهيئات املـستقلة لتنظـيم مراجعـة               -٣٤

احلسابات جمموعة من املبادئ األساسية للهيئات املستقلة لتنظيم مراجعة احلسابات فيما يتصل    
يف  كيانات الصاحل العام، مبـا    بالرقابة على مؤسسات مراجعة احلسابات ومراجعي حسابات        

وتنص هذه املبادئ على أن أي نظام للرقابة علـى مراجعـة            . )٢٤(ذلك الشركات املسجلة  
يف ذلك معايري    إذا استوفيت بعض الشروط املسبقة، مبا      ميكن أن يكون فعاالً إال     احلسابات ال 

ة بإعداد ونشر البيانات    احملاسبة ومراجعة احلسابات العالية اجلودة، والشروط القانونية املتعلق       
املالية، ونظام إنفاذ خاص ُمبعدِّي البيانات املالية، وترتيبات خاصة بإدارة الشركات، وبرامج            

  . تثقيف وتدريب للمحاسبني ومراجعي احلسابات
وُتعّد الرقابة الفعالة على عمل مقدمي خدمات مراجعة احلسابات بالغـة األمهيـة               -٣٥

والنظام السليم للرقابة على الشركات العامـة      . مليات اإلبالغ املايل  بالنسبة ملوثوقية ونزاهة ع   
  :يلي يشمل عموماً ما

اشتراط أن تتوفر لدى مراجعي احلسابات مؤهالت وكفاءات مهنية كافية            )أ(  
  قبل منحهم تصاريح ملمارسة عمليات مراجعة احلسابات؛

ات إذا سحب التصاريح املمنوحة ملمارسـة عمليـات مراجعـة احلـساب         )ب(  
  أعاله؛) أ(يستوف الشرط الوارد يف الفقرة الفرعية  مل

  اشتراط استقاللية مراجعي احلسابات؛  )ج(  
__________ 

)٢٣( C Albrecht, R Malagueno, D Holland and M Sanders, 2012, A cross-country perspective on 
professional oversight, education standards and countries’ perceived level of corruption, Cross 

Cultural Management: An International Journal, 19:433–454. 
-http://www.ifiar.org/IFIAR/media/Documents/General/Final-Core: متاحة على املوقع التايل )٢٤(

Principles.pdf (accessed 30 July 2014) . 
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هيئة مهنيـة    وجود هيئة مستقلة للرقابة على عمل مراجعي احلسابات، أو          )د(  
  . تعمل بوصفها هيئة الرقابة ولكنها ختضع هي نفسها للرقابة من قبل سلطة أعلى

  : منظمو مراجعة احلسابات املستقلون مسؤولني عما يلييكون وعادة ما  -٣٦
إجراء مراجعة منتظمة إلجراءات وممارسات مراجعة احلسابات مـن قبـل          )أ(  

  الشركات اليت تتوىل مراجعة حسابات اهليئات العامة املصدرة؛ 
معاجلة مسائل أخرى مثل الكفاءة املهنية، وعمل موظفي مراجعة احلسابات            )ب(  

توظيف موظفي مراجعة احلسابات من قبل اهليئات اخلاضعة ملراجعة احلسابات،          بالتناوب، و 
  واخلدمات االستشارية وغريها من اخلدمات غري املتصلة مبراجعة احلسابات؛ 

  . اإلجراءات التأديبية  )ج(  
ففي بعض احلاالت، تكون هنـاك هيئـة        . وتتفاوت هيئات الرقابة فيما بني البلدان       -٣٧

ن هذه األنشطة، بينما تقوم اهليئات التنظيمية، يف حاالت أخرى، مبمارسة           مستقلة مسؤولة ع  
هذه األنشطة بنفسها، وتوجد يف حاالت أخرى منظمات حماسبة مهنية تتوىل تنظيم عمليات             

كيانات أخرى، مع ممارسة الرقابة من قبـل         مراجعة حسابات بعض كيانات الصاحل العام أو      
الواليات املتحدة األمريكية، مثالً، استهل قانون       ويف. اباتهيئة مستقلة لتنظيم مراجعة احلس    

 حقبة جديدة من أنشطة مراجعة      ٢٠١٢  أوكسلي الذي دخل حيز النفاذ يف عام       -ساربينس  
احلسابات عن طريق إهناء ممارسة التنظيم الذايت اليت استمرت على مدى أكثر من قرن مـن                

مليات مراجعة حسابات الشركات العامة من      الزمن، واستحداث نظام الرقابة املستقلة على ع      
وقد أدخلت مبوجب هذا القـانون عـدة        . )٢٥(قبل جملس مراقبة حسابات الشركات العامة     

تغيريات فيما يتعلق بلجان مراجعة احلسابات، وعزز القانون استقاللية مراجعي احلـسابات،            
سابات كـل مخـس     واشترط التناوب اإللزامي للشركاء الرئيسيني يف عمليات مراجعة احل        

سنوات، وحّدد أنواعاً معينة من اخلدمات غري املتصلة مبراجعة احلسابات باعتبارها خـدمات        
تدخل يف نطاق عمل مؤسسات مراجعة احلسابات اليت تقدم خدمات مراجعة احلسابات             ال

وهنـاك  .  أدناه مزيد من التفاصيل يف هذا الـصدد ٢ويرد يف اإلطار رقم    . للشركات العامة 
 أخرى عديدة حذت منذ ذلك احلني حذو مبادرة الواليات املتحدة األمريكية فأنشأت             بلدان

  . هيئات رقابة مستقلة

__________ 

)٢٥( Ernst and Young, 2012, The Sarbanes-Oxley Act at 10: Enhancing the reliability of financial 
reporting and audit quality, available at 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/The_Sarbanes-
Oxley_Act_at_10__Enhancing_the_reliability_of_financial_reporting_and_audit_quality/$FILE/J

J0003.pdf (accessed 30 July 2014). 



TD/B/C.II/ISAR/70 

GE.14-10648 16 

    ٢اإلطار 
  جملس مراقبة حسابات الشركات العامة يف الواليات املتحدة

 جيب على مراجعي حسابات الشركات العامة، سواء أكانوا يف الواليات املتحـدة             
حـسابات  مراقبـة   وخيضعوا للتفتيش من قبل جملـس       أمساءهم   يف اخلارج، أن يسجلوا    أو

بعض الواليات القضائية، يشترط اجمللس أن يكون هناك اتفاق تعاوين            ويف .الشركات العامة 
  . إلجراء عمليات التفتيش

 املسؤولية عن تعيني أعـضاء اجمللـس        وعمليات البورصة وتتوىل جلنة األوراق املالية       
وختضع للمراجعـة   . ر ميزانية اجمللس السنوية ورسوم الدعم احملاسيب      وإهناء خدمتهم وعن إقرا   

من قبل اللجنة تقارير التفتيش السلبية اليت يصدرها اجمللس، وقرارات الوساطة، واإلجراءات            
  . حبق الشركات املسجلة ومن يرتبط هبا من األفراداملتخذة التأديبية 
ل هبا من ممارسات مهنية فيما يتعلق       يتص  وما ويضع اجمللس معايري ملراجعة احلسابات      

إدخال   أو  قبل اعتماد معايري جديدة    -بعمل شركات احملاسبة العامة املسجلة، ويقوم اجمللس        
وجيب .  بنشر هذه املعايري والتعديالت من أجل التعليق عليها        - تعديالت على املعايري القائمة   

  . جنة لكي تصبح نافذةأن حتظى مجيع املعايري اليت يضعها اجمللس مبوافقة الل
 أن ختضع للتفتيش سنوياً الشركات املسجلة اليت تصدر تقـارير مراجعـة             طوُيشتر  

 . شركة عامة وغريها من اهليئات الـيت تـصدر بيانـات ماليـة             ١٠٠حلسابات أكثر من    
 شـركة مـن     ١٠٠الشركات املسجلة اليت تصدر تقارير مراجعة حلسابات أقل مـن            أما

وجيوز للمجلس أيضاً   .  للتفتيش مرة على األقل كل ثالث سنوات       الشركات العامة فتخضع  
تركز   ما وعادة. أن ُيخضع للتفتيش، يف أي وقت، أي شركة أخرى من الشركات املسجلة           

عملية مراجعة عمل شركة من الشركات على العمليات واجملاالت اليت تنطوي على خمـاطر              
يتصل بـذلك مـن       وما  اإلبالغ املايل  أكرب فيما يتعلق بالوقوع يف أخطاء يف عرض بيانات        
  .حتديات وأوجه قصور يف عمليات مراجعة احلسابات

وُيعد اجمللس تقريراً عن كل عملية تفتيش ويتيح للجمهور أجزاء من كـل تقريـر،               
وإذا تـضمن تقريـر التفتـيش     . رهناً مبراعاة القيود القانونية املتعلقة باإلعالن العام للبيانات       

وجود عيوب حمتملـة يف هـذا       حّدد  إذا   ، أو راقبة اجلودة يف الشركة املعنية    انتقادات لنظام م  
مبعاجلة األمر  املعنية  عن هذه االنتقادات إذا قامت الشركة       اإلعالن  س  لجيوز للمج   ال النظام،

 ،حيدث ذلـك    مل  شهراً من صدور التقرير؛ وإذا     ١٢على حنو يرضي اجملس يف غضون فترة        
  . جاز للمجلس أن يعلن هذه االنتقادات
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 شـركة،   ٢ ٣٦٣، بلغ عدد الشركات املسجلة لدى اجمللس        ٢٠١٢  عام ويف هناية   
، بلغ ٢٠١٢ عام  ويف.)٢٦( بلدا٨٧ً شركة أجنبية توجد يف  ٩١١ شركة حملية و   ١ ٤٥٢منها  

  .  موظفا٧٦٦ًجمموع عدد موظفي اجمللس 
  

اليت تتضمن بيانات من االحتاد األورويب      ) ٢٠١٣() Deloitte(وتبني دراسة ديلوات      -٣٨
وأستراليا وسنغافورة وكندا واململكة املتحدة والواليات املتحدة أن الرقابة التنظيمية يف هـذه          
الواليات القضائية الرئيسية تشمل عمليات التسجيل والتفتيش والتحقيق واإلنفـاذ ووضـع            

وعلى العموم، تشمل عملية التفتـيش املتكـررة        . )٢٧(املعايري وأنشطة التثقيف املهين املستمر    
  : يلي ما

وتتبع بلدان عديدة   . اختيار شركة مراجعة احلسابات اليت ستخضع للتفتيش        )أ(  
ويتفاوت تـواتر   . هنجاً قائماً على حتديد املخاطر يف اختيار الشركات اليت ستخضع للتفتيش          

على أساس سنوي أكـرب أربـع       عمليات االستعراض؛ ففي اململكة املتحدة، ختضع للتفتيش        
شركات ملراجعة احلسابات، بينما ختضع للمراجعة على مدى دورة ممتدة الشركات الرئيسية            

  األخرى اليت تتوىل مراجعة حسابات كيانات الصاحل العام؛
تعيني فريق تفتيش تتوفر لديه اخلربات والكفاءات املناسبة يف جمال مراجعة             )ب(  

.  والتدريب يف جمال عمليات املراجعة التنظيمية لـضمان اجلـودة          احلسابات واإلبالغ املايل  
أن اختيار أعضاء أفرقة املراجعة، يف االحتـاد        ) ٢٠١٣) (Deloitte(وتالحظ دراسة ديلوات    

األورويب، يتبع إجراًء يكفل ضمان عدم وجود أي تضارب يف املصلحة بني أعـضاء أفرقـة           
مؤسـسات مراجعـة     راجعي احلـسابات أو   املراجعة من جهة، واخلاضعني للمراجعة من م      

ويشمل نطاق عملية مراجعة ضمان اجلودة، املدعومة باختبـار         . احلسابات، من جهة أخرى   
مناسب مللفات املراجعة اليت جيري اختيارها، عملية تقييم ملدى االمتثال للمعـايري املنطبقـة              

موارد، ورسوم مراجعة   ينفق من    ملراجعة احلسابات ومتطلبات االستقالل، وكمية ونوعية ما      
  احلسابات، والنظام الداخلي ملراقبة اجلودة يف مؤسسة مراجعة احلسابات؛

توجيه إخطار إىل مؤسسة مراجعة احلسابات، وطلب تقـدمي املـستندات             )ج(  
مسبقاً، وتوجيه إخطار فيما يتعلق باختيار من سيتولون عملية املراجعة، وعقد اجتماعات مع             

وختضع عملية التفتيش لعملية مراقبة داخلية للجودة      . ت للتفتيش املوقعي  اإلدارة، ووضع ترتيبا  
  . ضمن هيئة تنظيم مراجعة احلسابات

__________ 

)٢٦( Public Company Accounting Oversight Board, 2013, 2012 Annual Report, available at 
http://pcaobus.org/About/Ops/Pages/default.aspx (accessed 30 July 2014). 

)٢٧( Deloitte, 2013, Report on independent audit oversight, available at 
http://www.frc.org.hk/pdf_20131010/Full%20Report.pdf (accessed 30 July 2014). 
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وينبغي أن تتوفر لدى هيئات الرقابة آليات فعالة تعمل يف الوقت املناسـب لتلقـي                 -٣٩
 مراعاة  ينبغي أن تتوفر هلا سلطات اإلنفاذ الالزمة لضمان        وجتهيز املعلومات ذات الصلة، كما    

يف ذلك القدرة على فرض طائفة من اجلزاءات اليت تشمل فرض            استنتاجاهتا، مبا  توصياهتا أو 
وينبغي أن ختضع اإلجـراءات     . أو التسجيل /الغرامات وسحب تصاريح مراجعة احلسابات و     

يف ذلك إلجراءات الطعن أمـام   اليت تتخذها هيئات الرقابة للتدقيق والتمحيص واملراجعة، مبا    
  .  أعلىسلطة
 من املبادئ اليت وضعها املنتدى الدويل للهيئات املـستقلة لتنظـيم            ١١وينص املبدأ     -٤٠

مراجعة احلسابات على أن إجراءات اإلبالغ اليت تتبعها هيئات تنظيم مراجعـة احلـسابات              
ينبغي أن تشمل إعداد مشروع تقرير بشأن التفتيش، وعملية تنطوي على رّد من مؤسـسة               

االحتاد األورويب، تنشر الـدول      ويف. ات، وإعداد تقرير هنائي بشأن التفتيش     مراجعة احلساب 
األعضاء سنوياً تقريراً يتضمن االستنتاجات الرئيسية اليت ختلص إليها عملية مراجعة إجراءات            

وهذه تتعلق بالنظـام    . ضمان اجلودة، باإلضافة إىل برنامج عمل سنوي وتقارير عن األنشطة         
. عمليات مراجعـة احلـسابات     رورة على مستوى فرادى مؤسسات أو     ُتعّد بالض  ككل وال 

وجيب أن تكون التوصيات الواردة يف التقارير املتعلقة بعمليات مراجعة اجلودة موضع متابعة             
حيدث ذلك، خيـضع مراجعـو       من قبل مراجعي احلسابات يف غضون فترة معقولة؛ وإذا مل         

يف ذلك فرض الغرامات، والتوقيـف       ت، مبا عقوبات وجزاءا  احلسابات إلجراءات تأديبية أو   
إلغاء التسجيل، واخلضوع لـشروط تلقـي        الشهادات أو  عن العمل، وسحب التصاريح أو    

االحتاد األورويب، ُتلَزم البلدان بأن تعلن عن اجلزاءات التأديبية املفروضة علـى             ويف. التدريب
دان مستويات خمتلفة من    وتتوفر لدى البل  . مراجعي احلسابات ومؤسسات مراجعة احلسابات    

املوارد اخلاصة بالطعون؛ ففي بعض البلدان، توجد جلان طعون، بينما يتعني يف بلدان أخرى              
  . تقدمي الطعون إىل احملاكم

وفيما يتعلق بتنظيم عمل مراجعي احلسابات يف اخلارج، ُتتَّبع هنج خمتلفة مـن قبـل            -٤١
لس مراقبة حسابات الـشركات العامـة يف        ومن ذلك مثالً أن جم    . خمتلف اهليئات التنظيمية  

الواليات املتحدة يطبق النظام نفسه على املؤسسات اخلارجية ملراجعي حسابات الـشركات            
املسجلة لدى جلنة األوراق املالية وعمليات البورصة وعلى مراجعـي احلـسابات احمللـيني              

ظام معادل ملراجعة   ويوجد لدى االحتاد األورويب، من جهة أخرى، ن       . املسجلني لدى اللجنة  
احلسابات يعطي مبوجبه بلداناً معينة املوافقة على أن تؤدي بنفسها وظائف الرقابـة علـى               

  . مراجعة احلسابات اخلاصة هبا بعد إجراء تقييم لنظمها اخلاصة باإلنفاذ
ويف أملانيا، ختضع مؤسسات مراجعة احلسابات ومراجعو احلسابات الذين يتولـون             -٤٢

ابات كيانات الصاحل العام مبوجب القانون لعمليات تفتيش من ِقَبل هيئـة            مهمة مراجعة حس  
وجيب أن يكون املفتشون التابعون هلـذه اهليئـة مـؤهلني           . الرقابة على مراجعي احلسابات   

كمراجعي حسابات وأن تتوفر لديهم خربة عدة سنوات من العمل يف جمال مراجعة حساب              
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. )٢٨(حساباهتا وفقاً للمعايري احملاسبية الوطنيـة والدوليـة       الشركات الكبرية اليت ُتعدُّ بيانات      
وختضع لعمليات تفتيش سنوي مؤسسات مراجعة حسابات كيانات الصاحل العام اليت تكون            

.  عملية من عمليات مراجعة احلسابات ذات الصلة يف السنة السابقة          ٢٥قد نفَّذت أكثر من     
ذت عدداً أقل مـن عمليـات مراجعـة         أما مؤسسات مراجعة احلسابات اليت تكون قد نفَّ       

إال أن مؤسـسات    . احلسابات ذات الصلة فتخضع للمراجعة على األقل كل ثالث سنوات         
  .مراجعة احلسابات ُتختار أيضاً باتباع هنج يقوم على أساس حتديد املخاطر

ويف سنغافورة، ختضع أكرب أربع مؤسسات ملراجعة احلسابات لعمليات تفتيش مرة             -٤٣
وعادةً ما ختضع املؤسسات األخرى اليت تتوىل مراجعة حـسابات كيانـات       . )٢٩(كل سنتني 

وُتنفَّذ عمليات التفتيش اخلاصـة بالـشركات       . الصاحل العام للتفتيش مرة كل ثالث سنوات      
األخرى غري كيانات الصاحل العام مبساعدة من معهد احملاسـبني القـانونيني يف سـنغافورة،      

وتندرج أغلبية احلسابات العامة . التنظيمية للمحاسبة والشركاتومتارس وظائف الرقابة اهليئة 
لسنغافورة يف شرحية حسابات املؤسسات غري كيانات الصاحل العام، وُينفّـذ معظـم هـذه         
املؤسسات العمليات اخلاصة هبا بوصفها املالكة الوحيدة، وهي تتوىل يف الغالـب مراجعـة              

  .حسابات املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم
ويتوىل اجمللس الكندي للمحاسبة العامة املسؤولية عن تنظيم مؤسسات احملاسبة اليت             -٤٤

ويف كل سنة، ُينفِّذ اجمللـس عمليـات        . ُتكلَّف مبراجعة حسابات الشركات العامة الكندية     
 شـركة مـن     ١٠٠تفتيش تشمل مجيع الشركات اليت تتوىل مراجعة حسابات أكثر مـن            

أما الشركات املتبقية فتخضع للتفتيش إما مرةً  . )٣٠(ت اإلبالغ املايل  الشركات اليت ُتصدر بيانا   
واحدة كل سنتني أو مرةً واحدة كل ثالث سنوات، ِتبعاً لعدد عمالئها الـذين ُيـصدرون                

  .بيانات مالية

  رصد االمتثال للشروط اخلاصة باحملاسبني احملترفني وإنفاذها  -جيم  
وُتوجد . يريات يف تنظيم عمل احملاسبني احملترفني     َشهِدت بلدان عديدة سلسلة من التغ       -٤٥

حالياً ترتيبات مؤسسية خمتلفة، مبا يف ذلك ترتيبات التنظيم الذايت للمهنة من خالل منظمات              
احملاسبة املهنية، والتنظيم الذايت يف ظل رقابة عامة من ِقَبل وكالة حكومية مـستقلة وتنظـيم       

. ة من خالل وكالة حكومية أو وكالـة مـستقلة         خارجي، حيث تتوىل احلكومة تنظيم املهن     
__________ 

)٢٨( Auditor Oversight Commission, 2014, Inspections: Competence, inspection teams, available at 
http://www.apak-aoc.de/english/inspections/inspections.asp (accessed 30 July 2014). 

)٢٩( Accounting and Corporate Regulatory Authority, 2013, Practice monitoring programme – seventh 
public report, available at http://www.acra.gov.sg/Publications/Reports/Practice_Monitoring_ 

Programme_Public_Reports/ (accessed 30 July 2014). 
)٣٠( Canadian Public Accountability Board, 2013, Thinking differently about audit quality: 2013 

annual report, available at http://www.cpab-ccrc.ca/en/topics/Reports/Pages/default.aspx  
(accessed 30 July 2014). 
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أصبح هذا الترتيب األخري أكثر شيوعاً بصفة خاصة يف حالـة مراجعـي احلـسابات                وقد
ومن ذلك مثالً أن اهليئة التنظيمية للمحاسبة والشركات هي اهليئة التنظيمية الوطنية            . احملترفني

وم جلنة الرقابة على احملاسبني العـامني       وتق. لكيانات األعمال واحملاسبني العامني يف سنغافورة     
التابعة هلذه اهليئة بتسجيل احملاسبني العامني، وحتدِّد املعايري وغريها من الشروط املهنية وتدير،             
يف مجلة ما ُتديره، برناجماً لرصد املمارسات وُتنفِّذ إجراءات خاصة بالشكاوى فـضالً عـن               

  .إجراءات تأديبية
احتاد احملاسبني الدويل بيان موقف يتصل مبهنة احملاسبة، مبـا    ، أصدر   ٢٠١١ويف عام     -٤٦

وشدَّد االحتاد على دور منظمات احملاسـبة       . )٣١(يف ذلك عمل احملاسبني ومراجعي احلسابات     
وينبغي هلذه املنظمات أن ُتعـزز      . املهنية يف ضمان جودة اخلدمات املقدَّمة من ِقَبل أعضائها        

دة وأن تراقب أنشطة أعضائها حىت يف احلاالت اليت تتوىل فيها           املمارسات املهنية العالية اجلو   
  .وكالة حكومية مهمة التنظيم اخلارجي للمهنة

، سبعة بيانات تتعلق بالتزامات العضوية وتتضمن       ٢٠١١وأصدر االحتاد أيضاً، يف عام        -٤٧
 وتنفيـذ املعـايري     إطاراً ملنظمات احملاسبة املهنية املوثوقة والعالية اجلودة من خالل دعم اعتماد          

ووضع االحتاد برناجماً خاصاً بامتثال اهليئات األعضاء       . الدولية واحلفاظ على آليات إنفاذ مالئمة     
وُيقّدم أعضاء االحتاد وُمنتسبوه معلومات قائمة      . ُتشرف عليه اهليئة االستشارية املعنية باالمتثال     

عايري يف بلداهنم وأنشطة منظماهتم فيمـا       على التقييم الذايت بشأن اُألطر التنظيمية وأُطر وضع امل        
واستناداً إىل هذه املعلومات، وضع األعضاء خطط عمل من         . خيص استيفاء الشروط يف بياناهتم    

ومن ذلك مثالً أن معهد احملاسبني العامني املُعتمدين يف الصني يشري يف خطـة              . أجل التحسني 
عايري األخالقيات فيما يتعلق باحملاسـبني       اجمللس الصيين مل   ٢٠٠٩عمله إىل أنه قد أنشأ يف عام        

العامني املعتمدين، وأن اجمللس وافق على مدونة جديدة لألخالقيـات متقاربـة مـع مدونـة        
ومـن  . أخالقيات اجمللس الدويل ملعايري أخالقيات احملاسبني اليت وضعها احتاد احملاسبني الدويل          

 إىل أن معهد احملاسبني العامني املعتمدين       أجل تعزيز تنفيذ مدونة األخالقيات، تشري خطة العمل       
يف الصني سُيجري عمليات مراجعة لضمان اجلودة وأن إدارة املعايري املهنية واإلرشـاد الـتقين               

  .التابعة للمعهد سُتقدم مبادئ توجيهية ومواد تفسريية
ـ                 -٤٨   يويرى احتاد احملاسبني الدويل أن جماالت مهنة احملاسبة اليت حتتاج إىل تنظـيم ه

  :كما يلي
وتصف . شروط الدخول وإصدار الشهادات، والتأهيل وإصدار التراخيص        )أ(  

دليل إعالنات التثقيف الدولية الصادرة عن معهد       معايري التثقيف الدولية، كما هي مفصَّلة يف        

__________ 

)٣١( International Federation of Accountants, 2011, Regulation of the accountancy profession, Policy 
position paper no. 1, available at http://www.ifac.org/publications-resources/regulation-

accountancy-profession-1 (accessed 30 July 2014). 
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وُيعدُّ التطوير املهـين املـستمر   . ، الشروط الُدنيا من حيث التعليم والتدريب    احملاسبني الدويل 
  .ياً لضمان حمافظة األفراد على مستوى معني من اجلودة يف عملهمضرور

ويف املمارسة العملية، يشكل مراجعو     . رصد سلوك وأداء احملاسبني احملترفني      )ب(  
احلسابات اجملموعة الرئيسية اليت ختضع للتدقيق والتمحيص والرصد املستمر من ِقَبل وكالـة             

 تتعلق بسلوك حماسب ُمحترف، تعتمد منظمات       وإذا قُدمت شكوى  . حكومية أو هيئة رقابة   
وُيصِدر اجمللس الدويل ملعايري أخالقيات     . احملاسبة املهنية على جلاهنا املعنية بالتحقيق والتأديب      

احملاسبني معايري ُمعترفاً هبا دولياً ألخالقيات احملاسبني احملترفني، مبا يف ذلك شـروط خاصـة               
 مثالً أن لدى معهد احملاسبني املعتمدين يف جنـوب          ومن ذلك . باستقالل مراجعي احلسابات  

أفريقيا جلنة أخالقيات مسؤولة عن إجراء عمليات مراجعة مستمرة ملدونة قواعـد الـسلوك      
املهين من أجل ضمان صلتها باملمارسة الراهنة وبالنظر يف ما ُيحال إليها من مسائل تتعلـق                

  .بالسلوك املهين أو األخالقيات
يب والعقاب، ألغراض إجراء التحقيقات وفرض اجلزاءات ِتبعـاً         آليات التأد   )ج(  

ملدى خطورة املخالفة، مبا يف ذلك سلطة سحب الشهادات أو التـراخيص يف حالـة إسـاءة               
ويف بلدان عديدة، يؤدي االفتقار إىل الدعم القانوين ملنظمات احملاسبة املهنية إىل عدم             . السلوك

ومن األمثلة على ذلك أن رابطـة احملاسـبني يف    . زاءاتمتكُّن هذه املنظمات من فرض هذه اجل      
 مهنة على اتباع تلك املعـايري، مبـا يف     يشيلي ال تستطيع فرض معايريها أو إجبار مجيع ممارس        

وُينفِّذ احتاد احملاسبني الدويل سلسلة من األنشطة       . )٣٢(ذلك مدونة األخالقيات ونظام اجلزاءات    
. ة من خالل جلنته املعنية بتطوير منظمات احملاسبة املهنية        ياملهنالرامية إىل دعم منظمات احملاسبة      

، نشر االحتاد تقريراً ُيسلِّط فيه الضوء على إجراءات التأديب والتحقيق وضمان            ٢٠١٣ ويف عام 
  .)٣٣(اجلودة باعتبارها جماالت حتتاج إىل مزيد من التطوير، خصوصاً يف البلدان النامية

ويف هـذا   . يت ُتنفذها منظمات احملاسبة املهنية بأمهية بالغة      وتتسم كفاءة األنشطة ال     -٤٩
الصدد، تتضمن أداة التطوير احملاسيب مؤشرات وما يتصل هبا من أسئلة لتقييم مستوى تطوُّر              

وجود منظمة للمحاسبة املهنية    : منظمة احملاسبة املهنية، مبا يف ذلك استفسارات تتعلق مبا يلي         
 احتاد احملاسبني الدويل؛ وآليات التنسيق؛ ومدى قدرة منظمـات          يف البلد املعين وعضويتها يف    

احملاسبة املهنية على االمتثال للبيانات املتصلة بااللتزامات املترتبة على العضوية، مبا يف ذلـك              
مدى كفاية املوارد البشرية واملالية؛ ووجود مدونة أخالقيات وما إذا كانت هـذه املدونـة               

  .ات واإلجراءات التأديبية والطعون، مبا يف ذلك استقالل جلنة التحقيقُمحدَّثة أم ال؛ والتحقيق
__________ 

)٣٢( UNCTAD, 2013, International Accounting and Reporting Issues 2013 Review (New York and 
Geneva, Sales no. E.14.II.D.3, United Nations publication), available at http://unctad.org/ 

en/PublicationsLibrary/diaeed2013d4_en.pdf. 
)٣٣( Professional Accountancy Organization, 2013, Professional Accountancy Organization Global 

Development Report – Mosaic: Memorandum of Understanding to Strengthen Accountancy and 
Improve Collaboration, available at https://www.ifac.org/publications-resources/professional-

accountancy-organization-global-development-report (accessed 30 July 2014). 
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  التحديات الرئيسية الشاملة يف تنفيذ املعايري واتباع املمارسات اجليدة  -رابعاً  
باإلضافة إىل القضايا والتحديات اليت أُشري إليها آنفاً، توجد قضايا شاملة أخرى يلـزم                -٥٠

  .ي لرصد االمتثال واإلنفاذ، وهي قضايا يرد تفصيلها يف هذا الفصلالنظر فيها لدى بناء نظام قو

  االستقاللية  -ألف  
تسمح االستقاللية هليئات التنظيم وكيانات الرقابة بأن تضطلع بأنشطتها على حنـو              -٥١

ومن ذلك مثالً أن املبادئ التوجيهية اليت وضـعتها اهليئـة األوروبيـة             . موضوعي وُمنصف 
ألسواق تنص على أن هيئات اإلنفاذ ينبغي أن تتمتع بقـدر كـاٍف مـن               لألوراق املالية وا  

االستقالل عن احلكومة وجهات اإلصدار ومراجعي احلسابات وغريهم من املـشاركني يف            
وينبغي مراعاة وجود توازن بني االسـتقالل       . السوق ويف عمليات األسواق اخلاضعة للتنظيم     

  .لطعونواملساءلة، مبا يف ذلك وجود آلية لتقدمي ا
وُتعرِّف املبادئ األساسية للمنتدى الدويل للهيئات املستقلة لتنظيم مراجعة احلسابات            -٥٢

االستقاللية بأهنا القدرة على ممارسة النشاط التنظيمي واختاذ القرارات وإنفاذها مبنـأى عـن     
ينبغـي أن   ويشري املبدأ اخلامس إىل أنه      . التدخُّل اخلارجي من ِقَبل اجلهات اخلاضعة للتنظيم      

تكون لدى هيئات تنظيم مراجعة احلسابات ترتيبات لضمان استقاللية املفتشني عن ممارسي            
ويف هذا الصدد، ترى املفوضية األوروبية مثالً، أن نظام الرقابة العامة ينبغـي أن              . هذه املهنة 

ة بعمليـات   خيضع لغري ممارسي املهنة ِمَمن تتوفر لديهم املعرفة الالزمة يف اجملاالت ذات الصل            
  .مراجعة احلسابات مبقتضى القانون

وينص املبدأ الثاين من املبادئ اليت وضعتها املنظمة الدولية للجان األوراق املالية على               -٥٣
أن املنظِّمني ينبغي أن يكونوا مستقلني فيما ُينفذونه من عمليـات ومـساءلني يف ممارسـة                

  .وظائفهم وصالحياهتم

  التمويل  -باء  
نظمة الدولية للجان األوراق املالية أنه ينبغي أن يتوفَّر هليئات التنظيم مـصدر        ترى امل   -٥٤

فاللجنة االسترالية لألوراق املالية واالسـتثمارات،      . متويل مستقر ألن ذلك ُيعزز استقالليتها     
على سبيل املثال، ُتموَّل من ِقَبل احلكومة االحتادية، ويتفاوت حجم متويلها ِتبعاً ألولويـات              

  .ياسة احلكومية وضغوط امليزانيةالس
وُيشدِّد املُنتدى الدويل للهيئات املستقلة لتنظيم مراجعة احلسابات على ضـرورة أن              -٥٥

يتوفَّر ملُنظِّمي مراجعة احلسابات مصدر متويل يكون آمناً ومبنأى عن تأثري مراجعي احلسابات             
  .هتم ومسؤولياهتمومؤسسات مراجعي احلسابات، كما يكون كافياً ملمارسة صالحيا
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أن مناذج التمويل القائمة تـشمل فـرض        ) ٢٠١٣) (Deloitte(وُيالحظ ديلوات     -٥٦
أو مباشرةً على مؤسسات مراجعـة      /أو اهليئات املهنية و   /مكوس على الشركات املُسجَّلة و    

فمجلس مراقبة مراجعة حسابات الشركات العامة يف الواليات املتحدة، مـثالً،           . احلسابات
أساساً من خالل رسوم سنوية ُتفَرض على الشركات العامة مبا يتناسب مـع درجـة               ُيموَّل  

رمسلتها السوقية، كما ُتفرض على السماسرة واملتعاملني على أسـاس صـايف رأمسـاهلم يف               
وباإلضافة إىل ذلك، ُيحصِّل اجمللس رسم تسجيل ورمساً سنوياً         . الواليات املتحدة وخارجها  

ويف أملانيا، ُتموَّل هيئة إنفاذ شروط اإلبالغ املايل مـن          . ُمسجَّلةمن كل شركة حماسبة عامة      
 موظفاً متفرِّغاً تتوفر لدى     ١٦ويعمل يف اهليئة    . خالل فرض مكوس على الشركات املُسجَّلة     

  .أو مراجعة احلسابات/أغلبيتهم معرفة واسعة بعمليات احملاسبة و
مفهوماً لكفاءة اإلنفاذ   ) ٢٠٠٩) (Roe(وروي  ) Jackson(وقد استخدم جاكسون      -٥٧

العام يستند إىل املوارد ويقيس مستوى املوارد العامة اليت ُيخصصها البلد املعين هليئات التنظيم              
املايل فيه، ُمعدَّالً إما حبسب احلجم االقتصادي للبلد أو حبسب عدد سـكانه، فالحظـا أن                

 من املوظفني ميكّناهنا من أداء       ميزانيات أكرب للهيئات التنظيمية وتزويدها بعدد أكرب       ختصيص
  .)٣٤(واجباهتا بكفاءة

  التوازن بني الشفافية والسرية  -جيم  
. ينبغي للهيئات التنظيمية مراعاة السرية لدى تناول حالة ما ومراجعة املعلومات املقدمة             -٥٨

 تتخـذه مـن    إال أن هذه اهليئات ينبغي أن تتوخى الشفافية أيضاً فيما تنفذه من إجراءات وما             
  .قرارات، وهذا يعين يف حاالت عديدة وجوب أن تكون املعلومات علنيةً

ويف هذا الصدد، ينص املبدأ الرابع من مبادئ املُنتدى الدويل للهيئات املستقلة لتنظيم               -٥٩
مراجعة احلسابات على أن منظمي مراجعة احلسابات ينبغي أن خيضعوا للمـساءلة العامـة              

ستخدام مواردهم من أجل ضمان حمافظتهم على نزاهتـهم         خيص أداءهم لصالحيتهم وا    فيما
وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن يشمل توخي الشفافية نشر خطط العمل السنوية      . ومصداقيتهم

  .وتقارير األنشطة، مبا يف ذلك نتائج عمليات التفتيش، إما بشكل كُلي أو على أساس فردي
 واألسواق على أن هيئات اإلنفاذ ينبغي أن ُتقـدِّم،  وُتشدِّد اهليئة األوروبية لألوراق املالية    -٦٠

  .بصورة دورية، معلومات إىل عامة اجلمهور بشأن ما تضطلع هبا من أنشطة إنفاٍذ وتنسيق

__________ 

)٣٤( HE Jackson and MJ Roe, 2009, Public and private enforcement of securities laws: Resource-based 
evidence, Journal of Financial Economics, 93:207–238, available at 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X09000786 (accessed 30 July 2014)؟ 



TD/B/C.II/ISAR/70 

GE.14-10648 24 

  كفاءة املوظفني  -دال  
أو عدم توفُّر موظفني يتمتعون بالكفاءة يؤثر يف قـدرة هيئـة            /إن نقص املوظفني و     -٦١

وهذا يشمل عدم توفر التكنولوجيا املناسـبة واملهـارات         . فاءةاإلنفاذ على أداء واجباهتا بك    
ويلزم توفري تدريب متواصل للحفاظ على القدرات املهنية على أعلـى           . الالزمة الستخدامها 

ويف هذا الصدد، ينص املبدأ التوجيهي الثاين من مبادئ اهليئة األوروبيـة            . مستويات اجلودة 
بغي أن يتوفَّر هليئات اإلنفاذ ما يكفي من املوارد البشرية          لألوراق املالية واألسواق على أنه ين     

واملالية وأن املوارد البشرية ينبغي أن تتمتع مبا يلزم من مهارات مهنية وخربات وأن تكـون                
وفيما يتعلق بعمليات اإلنفاذ املتصلة مبراجعة احلسابات، ينبغـي أن          . كافية من حيث العدد   

ت استعراض ُنظُم ضمان اجلودة يف مؤسسات مراجعـة         حيصل املوظفون الذين جيرون عمليا    
احلسابات على تدريب مهين مناسب وأن تتوفَّر لديهم اخلربات ذات الصلة يف جمال مراجعة              
احلسابات واإلبالغ املايل، فضالً عن التدريب املناسب يف جمال االستعراض التنظيمي لضمان            

ليلية ومعرفة باملهنة واألسواق، وينبغـي أن       وينبغي أن تتوفر لدى احملققني مهارات حت      . اجلودة
تتوفر لدى املدعني العامني جمموعة كاملة من املهارات القانونية ومهارات التقاضي فضالً عن             

إال أن اهليئات التنظيمية عموماً ال تعاين من نقص يف أعـداد            . )٣٥(فهم لعمل األسواق املالية   
عيني موظفني ِمَمن يتمتعون خبربات مماثلـة  املوظفني فحسب، بل أيضاً من عدم القدرة على ت        

  .لتلك اليت تتمتع هبا الكيانات اخلاضعة للتنظيم
ومن املهم أيضاً أن ُتحدِّد هيئات اإلنفاذ معايري مهنية وجزاءات ُتطبَّـق مـن ِقَبـل                 -٦٢

ويعترب املنتدى الدويل للهيئات املستقلة لتنظيم مراجعة احلسابات أنـه ينبغـي أن             . موظفيها
ن هناك حمظورات خيضع هلا ُمنظِّمو مراجعة احلسابات لضمان عدم وجود تـضارب يف              تكو

  .املصلحة لدى جمالس اإلدارة واملوظفني من أجل محاية املعلومات السرية

  التعاون والتنسيق  -هاء  
يتسم التعاون والتنسيق بأمهية بالغة لضمان وجود شروط تنظيمية متسقة تنطبق على              -٦٣

. باً من أنواع السلوك واملُنَتج عموماً والتنظيم املتسق يف خمتلف القطاعـات           نفس النوع تقري  
ومن املهم أيضاً أن يكون هناك تنسيق يف تبادل املعلومات أو إنشاء سجِّل مشترك ملراجعـي                
احلسابات ومؤسسات مراجعة احلسابات ويف جماالت التعاون بني السلطات احمللية ونظرياهتا           

وُتبني النتائج املُستقاة من اختبارات أداة التطور       .  املسائل املتصلة بالسرية   األجنبية، مع مراعاة  
املُحاسيب أن بلداناً عديدة تفتقر إىل التنسيق فيما بني اجلهات الرئيسية املعنية ِضمن سلـسلة               

  .اإلبالغ املايل من ِقَبل الشركات

__________ 

)٣٥( A Carvajal and J Elliott, 2009. 
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مي أن اهليئـة التنظيميـة      ومن األمثلة املتصلة بالتعاون والتكامل على الصعيد اإلقلي         -٦٤
، باالشتراك مع ُمنظِّمي مراجعة ٢٠١١للمحاسبة والشركات يف سنغافورة قد أنشأت يف عام  

احلسابات املستقلني يف ماليزيا وتايلند، فريق تعاون غري رمسي ُيعرف باسم فريـق ُمنظِّمـي               
مع أكـرب  مراجعة احلسابات يف رابطة دول جنوب شرق آسيا، وهو يعقد اجتماعات دورية             

  .)٣٦(أربع شركات إقليمية ملناقشة املسائل املتصلة جبودة عمليات مراجعة احلسابات
وينص املبدأ السابع من مبادئ املُنتدى الدويل للهيئات املـستقلة لتنظـيم مراجعـة              -٦٥

احلسابات على أن هيئات تنظيم مراجعة احلسابات ينبغي أن تضع ترتيبات مناسبة للتعاون مع    
يئات تنظيم مراجعة احلسابات وكذلك مع أطراف ثالثة حيثما يكـون ذلـك             غريها من ه  

ويبذل املنتدى جهوداً تعاونية، وقد نشر تقريراً ُيلّخص فيه النتائج اليت خلُص إليهـا              . منطبقاً
وقـد  . )٣٧(استقصاء عاملي بشأن عمليات التفتيش اخلاصة مبؤسسات مراجعـة احلـسابات          

ت الرقابة على ُمراجعـي احلـسابات ورقـة توجيـه يف            أصدرت اجملموعة األوروبية هليئا   
 ُتحّدد فيها هنجاً مشتركاً للتعاون بني السلطات املختصة للـدول األعـضاء يف              ٢٠٠٩ عام

االحتاد األورويب فيما يتعلق بالرقابة على مؤسسات مراجعة احلسابات وُمراجعي احلسابات،           
تعيني سلطة خمتصة واحدة تكون مبثابة      وهو هنج تقوم يف إطاره كل دولة من الدول األعضاء ب          

  .)٣٨(هيئة اتصال فيما يتعلق بتبادل املعلومات
وتتناول مبادئ املنظمة الدولية للجان األوراق املالية التدابري املتعلقة بتبادل املعلومات             -٦٦

يل ففي االحتاد األورويب، علـى سـب      . وأنواع املساعدة املتباَدلة بني اهليئة التنظيمية ونظرياهتا      
جلسات التنسيق بني هيئات    "املثال، أنشأت اهليئة األوروبية لألوراق املالية واألسواق منتدى         

 هيئة إنفاذ تابعة للدول األعـضاء يف االحتـاد األورويب           ٣٧، الذي يضم    "اإلنفاذ األوروبية 
ئـات  ويشكل هذا املُنتدى أكرب شبكة يف العـامل هلي . وبلَدين يف املنطقة االقتصادية األوروبية  

ومن خالل هـذا    . اإلنفاذ تضطلع مبسؤوليات رقابة فيما يتعلق باملعايري الدولية لإلبالغ املايل         
، أنـشأت اهليئـة     ٢٠٠٥ويف عام   . املُنتدى، تتقاسم هيئات اإلنفاذ األوروبية وُتقارن جتارهبا      

ل املعلومـات  األوروبية لألوراق املالية واألسواق قاعدة بيانات داخلية لتكون مبثابة ِمنرب لتباد         
  .على أساس مستمر

__________ 

)٣٦( Accounting and Corporate Regulatory Authority, 2013. 
)٣٧( International Forum of Independent Audit Regulators, 2014, Report on 2013 survey of inspection 

findings, available at https://www.ifiar.org/IFIAR-Global-Survey-of-Inspection-Findings.aspx 
(accessed 30 July 2014). 

)٣٨( European Group of Auditors’ Oversight Bodies, 2009, Guidance paper on the cooperation 
between competent authorities within the European Union, available at 

http://ec.europa.eu/internal_market 
/auditing/egaob/index_en.htm (accessed 30 July 2014). 
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  االستنتاجات  -خامساً  
من أجل ضمان التنفيذ السليم للمعايري واملدونات الدولية، حتتاج البلدان إىل رصـد               -٦٧

االمتثال للشروط وإنفاذها فيما يتعلق بالشركات ومؤسسات مراجعة احلسابات واحملاسـبني           
ضحة وصالحيات كافية وآليات مالئمـة      وحتتاج هيئات اإلنفاذ إىل مسؤوليات وا     . املهنيني

. للتحقيق يف املخالفات وكشفها ولفرض إجراءات اإلنفاذ واجلزاءات حيثما تكون ضرورية          
. وهي حتتاج أيضاً إىل ما يكفي من املوارد املالية واملوارد البـشرية الـيت تتميَّـز بالكفـاءة       

تظل يف الوقت نفسه خاضعةً     وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تكون هذه اهليئات مستقلةً وأن           
وعالوة على ذلك، ال غىن عن التنسيق فيما بـني          . للمساءلة وأن حتافظ على معايري السرية     

أصحاب املصلحة الرئيسيني على املستويات الوطنية والتعاون مع هيئات اإلنفاذ األخرى على            
برصد االمتثال واإلنفاذ يف ومن األمور املُهمة بالنسبة لتصميم التدابري املتصلة . املستوى الدويل 

املستقبل إجراء حبوث إضافية لتحليل َمَواطن قوة وضعف ُنظُم اإلنفاذ يف فُرادى الواليـات              
ومن املهم أيضاً االضطالع بأنشطة لتقدمي املساعدة التقنية وبناء القدرات من أجل            . القضائية

  .تعزيز اُألطر القانونية واملؤسسية يف البلدان النامية
د يود املندوبون املشاركون يف الدورة احلادية والثالثني لفريق اخلرباء احلكـومي            وق  -٦٨

الدويل العامل املعين باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ أن ينظروا يف القضايا املطروحـة يف              
  :هذه املذكِّرة وكذلك يف املسائل التالية

   واإلنفاذ يتميَّز بالكفاءة؟ما هي املكوِّنات الرئيسية لنظام لرصد االمتثال  )أ(  
ما هي املمارسات اجليدة والتحديات الرئيسية والدروس املستفادة يف إنشاء            )ب(  

  نظام لرصد االمتثال واإلنفاذ يتميَّز بالكفاءة؟
  ما هي الشروط الدولية الرئيسية يف هذا اجملال وكيف ميكن تيسري تنفيذها؟  )ج(  
تعزيز التقارب يف تنفيذ الـشروط الدوليـة        ما هو دور اهليئات الدولية يف         )د(  

  وضمان التقارب فيما بني ُنظُم رصد االمتثال واإلنفاذ يف خمَتلَف البلدان؟
ما هي العناصر األساسية اليت يلزم النظر فيها لدى بناء ُنظُم رصد االمتثال               )ه(  

احلجم، واإلبالغ  واإلنفاذ يف جماالت أخرى مثل القطاع العام، واملشاريع الصغرية واملتوسطة           
  غري اإلبالغ املايل؟

كيفي ميكن قياس كفاءة ُنظُم رصد االمتثال واإلنفاذ؟ وكيف ميكـن ألداة              )و(  
التطوير احملاسيب أن ُتعزِّز وُتيسِّر تقييم التقدُّم املُحرز وتقاسم أفضل املمارسات واإلرشـادات             

  فيما يتعلق بآليات رصد االمتثال واإلنفاذ؟
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  املرفق
 فريق - الرسم البياين العنكبويت التايل درجات قياس األداء املُسجَّلة باستخدام أداة التطور احملاسيب اليت وضعها األونكتاد            يعرض  -١

  . مؤشراً كميا٢٤ًاخلرباء احلكومي الدويل العامل املعين باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ فيما خيص عّينة من ثالثة بلدان ومبا يشمل 
 اتصاالً مباشراً بُنظُم رصد     ٨- وباء ٧- وباء ٦- وباء ٥- وباء ٤- وباء ٨- وألف ٧- وألف ٥- وألف ٤-ل املؤشرات ألف  وتتص  -٢

  .االمتثال واإلنفاذ

  
      

  اإلبالغ واإلفصاح املاليان١-ألف
  مراجعة احلسابات٢-ألف

  اإلبالغ البيئي واالجتماعي واإلبالغ املتعلق بإدارة الشركات٣-ألف

 شروط اإلبالغ من قبل الشركات، واإلنفاذ ٤- لفأ
 ورصد التنفيذ واالمتثال

  إصدار التراخيص ملراجعي احلسابات٥-ألف

  حوكمة الشركات٦-ألف

  األخالقيات٧-ألف

  التحقيق، واإلجراءات التأديبية، والطعون٨-ألف

 )اجلوانب املؤسسية( معايري اإلبالغ املايل١-باء

 )اجلوانب املؤسسية( معايري مراجعة احلسابات٢-باء

)اجلوانب املؤسسية(إدارة الشركات  اإلبالغ البيئي واالجتماعي واإلبالغ املتعلق ب٣-باء
 )اجلوانب املؤسسية( رصد االمتثال واإلنفاذ٤-باء

 )اجلوانب املؤسسية( أنظمة مراجعة احلسابات٥-باء
  التنسيق٦-باء

 )اجلوانب املؤسسية( األخالقيات٧-باء

 )اجلوانب املؤسسية( مهنة احملاسبة٨-باء

 التدريب املهنيان التثقيف و١-جيم

  املهارات املهنية والثقافة العامة٢-جيم

  تقييم القدرات والكفاءات احملاسبية٣-جيم

  شروط اخلربة العملية ٤-جيم

  التطور املهين املستمر٥-جيم

 التدريب العايل املستوى والتدريب املتخصص بعد ٦- جيم
 التطور املهين

 ا من اجلهات ضمن سلسلة اإلبالغ املايل هيئات التنظيم وغريه٧-جيم
  الشروط املتعلقة بفنيي احملاسبة٨-جيم

 )ألف(البلد )باء(البلد )جيم(البلد 


