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 التجارة والتنمية مجلس
 االستثمار والمشاريع والتنمية لجنة

فريققا الراققراح الح ققدمل الققدولل العامقق  المعنققل 
 بالمعايير الدولية للمحاساة واإلبالغ

 الدورة الثانية والثالثدن
 2015 تشرين الثاين/نوفمرب 6-4 جنيف،

    املؤقتمن جدول األعمال  3البند 
 :األسققس الجديريققة لت ققديم ت ققارير  اا يققدنة باليققة مقق   اقق  المؤس ققاا  

المتطلااا الدوليقة لمرايعقة الح قاباا والتد يقد والممارسقاا الجيقدة فقل 
 مجال تنفيذيما

 
 مذ رة م دمة م  أمانة األون تان  

   

 تنفيذي موجز 
باملمـاي  الدوليـل لحمحاةـبل واغبـلت التـاب  عمل فريق اخلرباء احلكـوم  الـدوا المامـل املمـ   

لألونكتـــال عحـــد أعـــدال يلاة لتبـــوير ا اةـــبل مـــن يجـــل افالـــل توـــد  املؤة ـــا  توـــا ير  ا  جـــولة 
اغطــا  الوــانوين والتن؛يمــ ا واغطــا  املؤة ــ ا  :وتشــتمل األلاة عحــد األعمــدة األ بمــل التاليـل. عاليـل

وتشـــكل ممـــاي  مراجمـــل احل ـــابا  والت ايـــد املكونـــا   .الوـــد ا والوـــد ا  البشـــريلا وعمحيـــل بنـــاء 
 .األةاةيل لتحك األلاة

وقـد  فريـق اخلــرباء المامـل احلكـوم  الــدوا، ت املـداوة  اخلتاميـل لدو تــث احلاليـل والثل ــ ،  
 بنــولاً بــ ت تــد   ت وت أطــا  موعــوس األةــر ا وتريــل لتوــد  التوــا ير مــن قبــل املؤة ــا ، مو  ــ

جــدول يعمالــث الرةي ــيل متبحبــا  لوليــل بشــ ت ممــاي  مراجمــل احل ــابا  والت ايــد واتبــاس املما ةــا  
وميثــل تــذا اأــال ي ــد املكونــا  الرةي ــيل  .ا يــدة ت تنفيــذتا، لين؛ــر فيوــا ت لو تــث الثانيــل والثل ــ 



 TD/B/C.II/ISAR/73 

 

2/24 GE.15-14459 

 

لــذلك املوــ  ،  تـذ  وفوــاً ويعــد  يمانــل األونكتـال مــذارة املمحومــا  األةاةــيل  .أللاة تبـوير ا اةــبل
وتوــد  تــذ  املــذارة  ــل عامــل عــن ا اتــا   .بغيــل تي ــ  مــداوة  فريــق اخلــرباء بشــ ت تــذا املوعــوس

تبوير وتنفيذ املمـاي  الدوليـل ملراجمـل احل ـابا ، عـلوة عحـد اـديا  التنفيـذ واملرتببـل باملمـاي   ا  
 .واملؤة يل والبشريلالصحل باة تياجا  ت جماة  الود ا  التن؛يميل 

     
 المحتدياا
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 م دمة -أوالا  
 
ليب فريــق اخلــرباء المامــل احلكــوم  الــدوا املمــ  باملمــاي  الدوليــل لحمحاةــبل واغبــلت عحــد  -1

ــــىل توــــدموا اغةــــوا  ت ا وــــول  ــــز جــــولة التوــــا ير املاليــــل وغــــ  املاليــــل ال ــــىل ترمــــ  أ  تمزي المامليــــل ال
املؤة ـــا  عحـــد نبـــال المـــاث عحـــد مـــدد ياثـــر مـــن  ل ـــل عوـــول، مـــن يجـــل تمزيـــز اةةـــتورا  املـــاا 

 .واغلا ة الرشيدة وا   مناخ اةةتثما 

لوعـــ  شـــ  شـــامل لممحيـــل ، 2010واـــرر فريـــق اخلـــرباء المامـــل لو اتـــث ال ـــنويل منـــذ عـــا   -2
ـــــل ا ـــــولة الماليـــــل لتوـــــا ير املؤة ـــــا ، باعتبا تـــــا عنصـــــر  ت هتيئـــــل بيئـــــل اً  يويـــــاً اويـــــق تـــــدو افال

وألغــراحت اويــق تــذ  الغايــل، عمــد فريــق اخلــرباء المامــل،  ــلل ال ــنوا  اخلمــر  .اةــتثما يل مواتيــل
و ضـــمت األلاة،  .تحفـــل مـــن المـــاثاملاعـــيل، أ  أعـــدال يلاة لتبـــوير ا اةـــبل وتببيووـــا ت منـــاطق خ

ملزيـــد مـــن التح ـــ   ،(2)عحـــد ترقيتوـــاوجمموعـــل مؤشـــرا   (1)نـــل مـــن أطـــا  ل قيـــل مونـــل ا اةـــبلاملكو 
وميكــن الولــول أليوــا امت عــرب منــرب ألكــ وين مــن  ــلل اغن نــت، وتــ  متا ــل بــ  ب  لغــا ، تــ  

 (.http://adt.unctad.org الشبك  ان؛ر املوق )اغةبانيل واغنكحيزيل والروةيل والفرن يل 
ويتمثــــل الغــــرحت مــــن أعــــدال تحــــك األلاة ت توــــد  امل ــــاعدة أ  الــــدول األعضــــاء لتحديــــد  -3

الفجـــوا  بـــ  متبحباهتـــا ا حيـــل ت جمـــال توـــد  توـــا ير املؤة ـــا  وبـــ  املمـــاي  واملـــدونا  الدوليـــل، 
وت  .ومتناةـــبل، مـــن  ـــلل تـــذ  الممحيـــلووعــ   بـــل عمـــل ملما ـــل تحـــك الثغـــرا  ببريوـــل منوجيـــل 

تــذا الصــدل، تي ــر األلاة تصــميم وتنفيــذ اةــ اتيجيا  و بــ  عمــل م ــتدامل، ت ةــبيل التوــا ب 
وتـــ  تشـــج  عحـــد قيـــا   ـــوا   .مـــ  املمـــاي  ومـــ  يفضـــل املما ةـــا  ال ـــاةدة عحـــد الصـــميد الـــدوا
اغمــدال  ا  الصــحل بتوــد  توــا ير  مفتــو  وبنــاء بــ  األطــراو الفاعحــل الرةي ــيل املشــا ال ت ةح ــحل

 .وتشكل مماي  مراجمل احل ابا  والت ايد عنالر يةاةيل ت تكوين األلاة .املؤة ا 

وقـد  فريـق اخلـرباء المامـل احلكـوم  الـدوا، ت املـداوة  اخلتاميـل لدو تـث احلاليـل والثل ـ ،  -4
بنـــول جـــدول بـــ ت تـــد   ت  مو  ـــاً  وت أطـــا  موعـــوس األةـــر ا وتريـــل لتوـــد  توـــا ير املؤة ـــا ،

يعمالــث الرةي ــيل متبحبــا  لوليــل بشــ ت ممــاي  مراجمــل احل ــابا  والت ايــد واتبــاس املما ةــا  ا يــدة 
وي ـتند الممـل احلـاا ت تـذا املوعـوس أ  يعمـال . ت تنفيذتا، لين؛ر فيوا ت لو تـث الثانيـل والثل ـ 

التحـديا  الممحيـل واةعتبـا ا   ا  الصـحل "مـذارة بمنـوات  ةابول لفريق اخلـرباء المامـل،  ـا ت  لـك
بالتمــاوت مــ   2008، يعــدهتا يمانــل األونكتــال ت عــا  "ت تنفيــذ املمــاي  الدوليــل ملراجمــل احل ــابا 

وو يوـــل موبحـــل تتمحـــق برلـــد اةمتثـــال  ا(3)املمـــ   مـــاي  مراجمـــل احل ـــابا  والت ايـــد اأحـــر الـــدوا
  بشــــ ت بنــــاء الوــــد ا  واملما ةــــا  ا يــــدةا و ــــر ل اةــــا   الــــل قبريــــل واغنفــــا ، مــــ  أ شــــالا

_________________ 

 (1) TD/B/C.II/ISAR/56 وTD/B/C.II/ISAR/56/Add.1. 
 (2) TD/B/C.II/ISAR/59. 
 (3) TD/B/C.II/ISAR/49  ،نيويــو و وجنيــف،  2008واغبــلت الــدولي : اةــتمراحت قضــايا ا اةــبل ، 2010واألونكتــال(

 منشو ا  األمم املتحدة(.
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يجراتـــا األونكتـــال عـــن الرلـــد واةمتثـــال ت يملانيـــا، ويةـــ اليا، وبحجيكـــا، وانـــدا، واملمحكـــل املتحـــدة 
لربيبانيـــا الم؛مـــد وييرلنـــدا الشـــماليل، ونوقشـــت ت الـــدو ة احلاليـــل والثل ـــ  لفريـــق اخلـــرباء احلكـــوم  

 .(4)ماملالدوا ال

يعــد  يمانــل األونكتــال مــذارة املمحومــا  األةاةــيل تــذ  بغيــل تي ــ  مــداوة  فريــق اخلــرباء  -5
وتوــد  تــذ  املــذارة  ــل عامــل عــن ا اتــا  التوــا ب مــ  املمــاي  ومــ   .المامــل بشــ ت تــذا املوعــوس

املمــــاي   يفضـــل املما ةــــا  ال ــــاةدة عحــــد الصــــميد الــــدوا، وتنـــاق  األةــــر ا وتريــــل لتنفيــــذ تــــذ 
 .(5)م اةل ملوالحل الن؛ر فيوا وتو   ييضاً  .والتحديا  الرةي يل املتمحول ببناء الود ا 

  
 لمحة بامة ب  اتجاياا الت ارب مع المعايير الدولية لمرايعة الح اباا -ثانياا  

 
 مشروع تطدير المعايير الدولية لمرايعة الح اباا وتدضيحها -ألف 

 
احل ــابا  والت ايــد عنالــر يةاةــيل ت ةح ــحل اغمــدال  ا  الصــحل  تشــكل ممــاي  مراجمــل -6

وقــد يل  عــرو ة توةــي  قاعــدة يــ  التمويــل مــن امل ــتثمرين واملورعــ   .بتوــد  توــا ير املؤة ــا 
ونتيجـــل لـــذلك، لـــا  املورعـــوت  .أ  فصـــل محكيـــل املؤة ـــا  عـــن ألا ة الشـــؤوت اليوميـــل لممحياهتـــا

ياــرب مــن  وــتوم ت التوــا ير املاليــل وغـــ  اً املصــححل يضــموت قـــد   وامل ــتثمروت وغــ تم مــن يلــحاب
املاليـــل الـــىل تمـــدتا األق ـــا  اغلا يـــل لحمؤة ـــا ، عنـــدما توـــ ت تـــذ  التوـــا ير بشـــوالة طـــرو  الـــ  

 .ختص، مثل شراا  مراجمل احل ابا 

ب ــبا الموملــل اً عــرو ياً ويلــبت تبــوير ممــاي  عامليــل لتوــد  التوــا ير ومراجمــل احل ــابا  شــيئ -7
، ينشــئت الحجنــل املمنيــل باملما ةـــا  1978 آ ا /مــا روت  .(6)والتكامــل الو يــق للقتصــال المــامل 

الدوليـــل ت جمـــال مراجمـــل احل ـــابا ، مـــن يجـــل أعـــدال مبـــالحل توجيويـــل لوليـــل ملراجمـــل احل ـــابا ، 
لةوــــا التوجيويــــل ، يعــــال  الحجنــــل تــــدوين مبا1991وت عــــا   .اــــت  عايــــل ااــــال ا اةــــب  الــــدوا

 .ويلد هتا ت تيئل املماي  الدوليل ملراجمل احل ابا 

بــاأحر الــدوا املمــ  ، اةــتميع عــن الحجنــل 2002ت عــا   وعوــا أجــراء اةــتمراحت عــاو -8
، بــدي اأحــر عمحيــل تنوــيت وأعــالة لــياغل شــامحل 2004وت عــا    مــاي  مراجمــل احل ــابا  والت ايــد.

وت أطــا  تنفيــذ تــذا املشــروس،  .2009مشــروس توعــيح ، وااتمحــت الممحيــل ت عــا  ملمــاي   ت أطــا  
_________________ 

، والوضــــايا الدوليــــل لحمحاةــــبل 2014اةــــتمراحت  :الوضــــايا الدوليــــل لحمحاةــــبل واغبــــلتاألونكتـــال، قيــــد اغلــــدا ،  (4) 
 .2015اةتمراحت  :واغبلت

ــدايو ، ا اعــر اةـتفال  تــذ  املــذارة مـن مــد ل  يمــت مـن مصــال  متا ــل  (5)  لحجموـو ، قــدموا لألمانــل جاويـد ل،
 .األول ت ا اةبل بكحيل مانش   غلا ة األعمال، جباممل مانش  ، ت املمحكل املتحدة

 (6) C Humphrey and A Loft, 2011, Moving beyond nuts and bolts: The complexities of governing a global 

profession through international standards, in: S Ponte, P Gibbon and J Vestergaard, eds., Governing Through 

Standards: Origins, Drivers and Limitations, Palgrave MacMillan, Basingstoke, United Kingdom: 102–129. 
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، ة لحتوعــــيت مميـــا اً  36 ضـــ  ياثـــر مـــن نصــــف املمـــاي  الدوليـــل ملراجمـــل احل ــــابا ، البـــال  عـــدلتا 
يشــا  أليوــا )هبــدو ا ــ  اا ةــا  مراجمــل احل ــابا  اً فح ــا، بــل ولممحيــا  تغيــ  جوتريــل ييضــ

و ؛يـت املمــاي  الدوليـل املوعــحل ملراجمــل  (.املمــاي  الدوليـل املوعــحل ملراجمـل احل ــابا يحــ  باةـم  فيمـا
وعـلوة عحـد  احل ابا  بت ييد من؛ما  لوليل مثل  نل بازل لحمراقبل املصرفيل واألونكتال والبنك الدوا.

، 2009 ات/يونيــــث زير  لــــك، اعتمــــد  املن؛مــــل الدوليــــل لحجــــات األو ال املاليــــل املمــــاي  املوعــــحل، ت 
 .(7)ما ب  يعضاةوا عرب احلدولحت تبالل عروحت األةوم والوواةم فيألغرا

، 2014 يبريلني ــات/ 16لحربملــات األو وو وجمحــر يو وبــا املــؤ خ  EU/2014/56 ويــنص التوجيــث -9
املتمحـــق بـــعجراء عمحيـــا  مراجمـــل   ـــابا  ةـــنويل ألزاميـــل  وجـــا  EC/2006/43بشـــ ت تمـــديل التوجيـــث 

الوانوت، عحد يت تبحا الدول األعضـاء ت اةاـال األو وو أ  مراجمـ  احل ـابا  الوـانوني  وشـراا  
مراجمل احل ابا  أجراء عمحيا  مراجمل   ـابا  ألزاميـل  وجـا الوـانوت، ويت  تثـل ت  لـك أ  املمـاي  

وقـد  اةاـال األو وو التمويـل أحـر مراقبـل  راجمل احل ابا  املمتمدة مـن قبـل املفوعـيل األو وبيـل.الدوليل مل
ب نشـبل وعــ  املصـححل المامـل، وتـو اةيئـل الــىل تشـرو عحـد اتبـاس اغجـراءا  الوانونيــل الواجبـل فيمـا يتصـل 

 ني ــات/وت . 8))جوــا  ي ــرداأحــر الــدوا املمــ   مــاي  مراجمــل احل ــابا  والت ايــد، عــمن  ممــاي 
 ان؛ـر) 2020-2014، يلد  الربملات األو وو ةةحل لدعم اةتمرا   ويل اأحـر لحفـ ة 2014 يبريل

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.105.01.0001.01.ENG .
عحـد ت ييـد ل اةـل ياالمييـل م ـتوحل نفـذ  بتمويـل مـن اً و صحت املماي  الدوليل ملراجمل احل ـابا  ييضـ

اعتمــــال اةاــــال األو وو املمــــاي  الدوليــــل املوعــــحل "اةاــــال األو وو،  يــــ   حصــــت الد اةــــل أ  يت 
ملراجمـــل احل ـــابا ، ةي ـــوم ت تمزيـــز مصـــداقيل وجـــولة البيانـــا  املاليـــل وجـــولة مراجمـــل احل ـــابا  ت 

بيد يت موافول اةاال األو وو الرمسيل عحد املماي  الدوليل ملراجمـل احل ـابا   .(9)"منبول اةاال األو وو
 ة تزال قيد املناقشل.

اً اأحــر الــدوا املمــ   مــاي  مراجمــل احل ــابا  والت ايــد اةتمراعــ، نشــر 2013وت عــا   -10
 يت عمحيـــل التوعـــيت وتشـــ  النتـــاة  أ  .لحممـــاي  الدوليـــل املوعـــحل ملراجمـــل احل ـــابا  بمـــد تنفيـــذتا

عـــزز  أمكانيـــل فوـــم تحـــك املمـــاي ، وأ  يت املمـــاي  املوعـــحل  ؛يـــت بوبـــول   ـــن مـــن مراجمـــ  

_________________ 

لدوا املم  بتدقيق احل ـابا  وممـاي  الضـمات ميكن اةطلس عحد محخص حلالل التنفيذ بالرجوس أ  منشو  اأحر ا (7) 
 International Auditing and Assurance Standards Board, 2010, Implementation of the ، املمنــــــــــــوت2010لمــــــــــــا  

clarified International Standards on Auditing, International Federation of Accountants.  ونوقشـــــــــــــــــــت األللـــــــــــــــــــل
 :الوضــايا الدوليــل لحمحاةــبل واغبــلت ،2010ت منشــو  األونكتــال لمــا   حتوــا ب مــ  املمــاي  املنوحــل ييضــاً الداعمــل ل
 (.نيويو و وجنيف، منشو ا  األمم املتحدة) 2008اةتمراحت 

ــر جمحــر مراقبــل املصــححل المامــل ت  (8)  ، لضــمات الشــفافيل الــىل صــد  املصــححل المامــل ت وعــ  2005 شــباف/فربايرية،
وتــو جمحــر أشــرات عــامل   .املمــاي  الدوليــل ملراجمــل احل ــابا  والت ايــدا  واملمــاي  األ لقيــل والتمحيميــل ملونــل ا اةــبل

 .م تول، ينشئ  جوول تماوين ب  ااال ا اةب  الدوا واأتم  الدوا لحرقابل املاليل

 (9) University of Duisberg-Essen, 2009, Evaluation of the possible adoption of International Standards on 

Auditing in the European Union, Study on International Standards on Auditing Markt/2007/15/F. 
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لتحويــق قــد  ياــرب اً ويشــا  اأحــر أ  يت ا ــ  جوانــا جــزء مــن املمــاي  اــات عــرو ي .احل ــابا 
الدوليــل املوعــحل ملراجمــل و ــد  اغشــا ة أ  يت اعتمــال املمــاي   .مــن اةت ــال والفماليــل ت تببيووــا

مــن الــزمن عحــد املمــاي  اً احل ــابا  وتنفيــذتا عحــد لــو فمــال يتبحــا أل ــال تغيــ ا  ت ــتغرل  ل ــ
الوطنيـــل ملراجمـــل احل ـــابا ، ب ـــبا احلاجـــل أ  عمحيـــا  ال يـــل واصـــا  التـــداب  الوانونيـــل وأل ـــال 

أ  يمهيــل تثويــف مراجمــ  اً ييضــويشــا  اأحــر  .تغيــ ا  عحــد منوجيــا  شــراا  مراجمــل احل ــابا 
مــا يتمحــق باملؤة ــا  الصــغ ة ل ةــم بشــ ت التنفيــذ، وة ةــيما فياحل ــابا ، وتــد يبوم وتــوف  اغ شــا

وقــــدمت  ــــلل مشــــاو ا  اأحــــر  .واملتوةــــبل احلجــــم ، لضــــمات عمحيــــا  مراجمــــل عاليــــل ا ــــولة
يو الصــياغا  املفخمــل، مــن  مو  ــا  بشــ ت تمزيــز اةــتخدا  لغــل مب ــبل و نــا التمــاب  النمبيــل

 .(10)يجل تمزيز أمكانيل فوم املماي  املوعحل

 بـــل عمحـــث، مصـــحوبل مـــاي  مراجمـــل احل ـــابا  والت ايـــد ويلـــد  اأحـــر الـــدوا املمـــ    -11
، عحــد يةــار اةــتمراحت مــا بمــد 2019-2015بو قــل مشــاو ا  بشــ ت اةــ اتيجيتث املو  ــل لحفــ ة 

و ثـــل اةـــدو اةةـــ اتيج  األول الـــذي  ـــدل  اأحـــر ت تبـــوير ممـــاي  لوليـــل عاليـــل  .(11)التنفيـــذ
ا ـــــولة ملراجمـــــل احل ـــــابا ،  يـــــ  ا؛ـــــد بـــــالوبول بولـــــفوا األةـــــار غجـــــراء عمحيـــــا  مراجمـــــل 

ويشــا  اأحــر، ت أطــا  ةــميث  .  ــابا  عاليــل ا ــولة لحبيانــا  املاليــل، واحلفــاع عحــد تحــك املمــاي 
مــن يجــل أحــال  حــول لحم ــاةل الرةي ــيل الــىل اً ابــ  اً  لــك اةــدو، أ  ينــث ةــيبذل جوــدأ  اويــق  

ويشــ  اةتمراعــث لحــرلول  .2019-2015حــري اديــدتا ت أطــا  مشــروعث لرلــد التنفيــذ ت الفــ ة 
عحــد  بــل الممــل واةةــ اتيجيل، أ  يت اةيئــا  املونيــل لحمحاةــبل والتن؛ــيم ت ختحــف يلــاء المــاث 

، الـــىل تضـــ  األةـــار ملوالـــحل 2019-2015بـــت عـــن لعموـــا بشـــكل عـــا  ةةـــ اتيجيل الفـــ ة يعر 
 .تبوير املماي  الدوليل ملراجمل احل ابا  وتمزيزتا

  
 ت ديم الت ارير غير المالية  -باح 

 
يتزايـــد اةتتمـــا  بتوـــد  التوـــا ير غـــ  املاليـــل ت أطـــا  الممحيـــل ا ا يـــل لتبـــوير ممـــاي  لوليـــل  -12
يت يوـــري مراجمـــو احل ـــابا  املمحومـــا  غـــ   720ويوتضـــ  املميـــا  املـــنوت  قـــم  .راجمـــل احل ـــابا مل

مـــا أ ا اانـــت تتمـــا حت بشـــكل ا ـــور مـــ  البيانـــا  ت التوـــا ير ال ـــنويل وين؛ـــروا في املاليـــل املد جـــل
وبـــذلك توـــر  .(12)املاليـــل، يو يت يفحصـــوا مـــا ينمـــو أ  عحموـــم مـــن ممـــا و  ـــلل عمحيـــل املراجمـــل

ياغل تــــــذا املميــــــا  املــــــنوت ب نــــــث عحــــــد الــــــرغم مــــــن يت اتويــــــا  التوــــــا ير ال ــــــنويل قــــــد صتحــــــف، لــــــ
_________________ 

 :، املمـــاي  الدوليـــل املشـــرو ل ملراجمـــل احل ـــابا 2013اأحـــر الـــدوا املمـــ  بتـــدقيق احل ـــابا  وممـــاي  الضـــمات،  (10) 
 .اةةتنتاجا  امل تخحصل من اةتمراحت ما بمد التنفيذ ةاال ا اةب  الدوا

تمزيـز جـولة : 2016-2015 ،  بـل الممـل لحفـ ة2014اأحر الدوا املم  بتدقيق احل ـابا  وممـاي  الضـمات،  (11) 
 .تا لحم توبل، ااال ا اةب  الدوا مراجمل احل ابا  والت

 :الدوليـــل املشـــرو ل ملراجمـــل احل ـــابا ، املمـــاي  2015مـــ  بتـــدقيق احل ـــابا  وممـــاي  الضـــمات، اأحـــر الـــدوا امل (12) 
 .م ؤوليا  مراج  احل ابا  املتصحل باملمحوما  األ رد والتمديل  املبابول  ا  الصحل، ااال ا اةب  الدوا
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بـــالووان  يو األن؛مـــل يو الحـــواةت ا مرايـــل ت وةيـــل قضـــاةيل ممينـــل، فعنـــث حـــوز يت تشـــكل ييـــل   تنـــاً 
يوــــا  توريــــر اغلا ةا وتمح :مــــن التوريــــر ال ــــنوي، وتــــ اً و يوــــل، يو و ــــاةق، مــــن املــــذاو ة يلنــــا  جــــزء

ل يمـــد  م ـــؤولو الشـــؤوت اغلا يـــلا اغلا ةا واةـــتمراحت الشـــؤوت التشـــغيحيل واملاليـــل، يو يي توريـــر اا ـــ
 .والبيات الرةاة ا والبيات اغلا ي لحمؤة لا يو تورير الرقابل الدا حيل وتوييم املخاطر

والغــرحت منــث بيــد يت لــياغل  لــك املميــا  املــنوت توــر بــ ت التوريــر ال ــنوي  تحــف ت طبيمتــث  -13
واتـــوا  عـــن التوـــا ير األ ـــرد، مثـــل التوريـــر الـــذي يامـــد بغـــرحت تحبيـــل ا تياجـــا  جمموعـــل ممينـــل مـــن 
يلــحاب املصــححل مــن املمحومــا  يو ةةــتيفاء غــرحت تن؛يمــ  اــدل يتمحــق بممحيــل أعــدال التوــا ير، 

مــن اً بــذاهتا جــزءوة تكــوت مثــل تــذ  الو ــاةق الواةمــل  . ــإ أ ا اــات التوريــر املمــ  ةــيتا  لحجموــو 
، وة تنــــد   مــــن   ت نبــــال (بــــالووان  يو الحــــواةت يو األعــــراو  تنــــاً )التوريــــر ال ــــنوي ت المــــالة 

لـــناعل  :ومـــن يمثحـــل التوـــا ير الواةمـــل بـــذاهتا مـــا يتصـــل  ـــا يحـــ  .املمـــاي  الدوليـــل ملراجمـــل احل ـــابا 
ةــتداملا والتنــوس وتكــافؤ الفـــر ا تيئــل تن؛يميــل منفصــحلا وامل ــؤوليل اةجتماعيـــل لحشــراا ا واة يو

 .واا ةا  وظروو المملا و وول اغن ات

وتشــمل املمــاي  الدوليــل ملراجمــل احل ــابا  املمــاي  املتمحوــل بتماقــدا  الضــمات عــدا مراجمــل  -14
وقـد يلــد  اأحــر الـدوا املمــ   مــاي   .احل ـابا  يو عمحيــا  اةــتمراحت املمحومـا  املاليــل التا  يــل

 /املتمحـق بتماقـدا  الضـمات، ت اـانوت األول 3000ل احل ابا  والت ايـد املميـا  الـدوا  قـم مراجم
، املتمحــق بــعقرا ا  3410املميــا   قــم  ومــن املمــاي  املرتببــل بــذلك ييضــاً  ، بمــد تنويحــث.2013لي ـمرب 

باملمحومــا  عــن اة اتــا  ت جمــال الضــمات املــرتب  اً ويشــا   ل اةــا  يجريــت مــؤ ر  غــازا  الدفيئــل.
ويوعـحت  غ  املاليـل أ  تزايـد عـدل التوـا ير الـىل تتضـمن أقـرا ا  عـمانا  مـن قبـل يطـراو  ا جيـل.

 .(13)ل اةـــل يجرهتـــا مبـــال ة اغبـــلت المامليـــل يت قرابـــل  حثـــ  تماقـــدا  الضـــمات تنفـــذتا شـــراا  ا اةـــبل
مـن بــ  الضـمانا  الـىل تصــد تا شـراا  ا اةـبل ت الضــمات  ويتمثـل م ـتود الضـمات األاثــر شـيوعاً 

وباغعـــافل أ  شـــراا  ا اةـــبل، توـــد   ـــدما  الضـــمات املتمحـــق  .3000لحمميـــا   قـــم اً ا ـــدول وفوـــ
ــــعقرا ا  غــــازا  الدفيئــــل ايانــــا  ي ــــرد مثــــل املؤة ــــا  اةندةــــيل وشــــراا  اةةتشــــا ا  البيئيــــل.  ب

، لحمن؛مـــل الدوليـــل لتو يـــد 2006 :3-14064ت املميـــا   قـــم ويببـــق موـــدمو تـــذا النـــوس مـــن الضـــما
، (موالــــفا  مو نــــل بع شــــالا  بغــــرحت التحوــــق مــــن ت ايــــدا  غــــازا  الدفيئــــل -3ا ــــزء )املوــــايير 
 .(14)3410عن املميا   قم  عوعاً 
  

 المؤس اا الصغيرة والمتدسطة الحجم  -ييم 
 
عمحيــــا  مراجمــــل احل ــــابا  ت ييــــ   ــــابا  املوعـــحل احليشـــمل نبــــال ممــــاي  مراجمــــل  -15

ويل ــــل اأحــــر الــــدوا املمــــ   مــــاي  مراجمــــل احل ــــابا   .الكيانــــا  عحــــد ا ــــتلو ي جاموــــا
وتوـــ  م ـــؤوليل  .والت ايـــد يت فماليـــل تببيـــق املمـــاي  تمتمـــد عحـــد فماليـــل بـــرام  التـــد يا  ا  الصـــحل

_________________ 

 .ةتدامل، ةح حل البح  والتنميل، الضمات اخلا ج  لإلبلت عن اة2013مبال ة اغبلت المامليل،  (13) 
 (14) A Huggins, WJ Green and R Simnett, The competitive market for assurance engagements on greenhouse gas 

statements: Is there a role for assurers from the accounting profession, Current Issues in Auditing, 5(2):1–12. 
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املونيــل الوطنيــل، عــلوة عحــد شــراا  تبــوير وتنفيــذ بــرام  التــد يا تــذ  عحــد عــاتق تيئــا  ا اةــبل 
 .(15)مراجمل احل ابا  املفرلة

الدوليـــــل ملراجمـــــل وبشـــــكل عـــــا ، تـــــوفر اةيئـــــا  املونيـــــل ت البحـــــدات الـــــىل اعتمـــــد  املمـــــاي   -16
مـا يتمحـق باعتمـال املمـاي  ابا  الصـغ ة واملتوةـبل احلجـم فيلشـراا  مراجمـل احل ـاحل ابا  الدعم 

اجمـــل   ـــابا  الكيانـــا  الصـــغ ة واملتوةـــبل احلجـــم،  ـــا ت  لـــك تـــوف  وتببيووـــا ت عمحيـــا  مر 
، اعتمــد ااــال 2011وت عــا   .(16)مبــالحل توجيويــل تفصــيحيل وتوــد  امل ــاعدة ت جمــال املما ةــا 

ــــدوا، بالتمــــاوت مــــ  املموــــد الكنــــدي لحمحاةــــب  الوــــانوني ،  ــــل اةــــتخدا  املمــــاي  ا اةــــب  ال للي
ويوــدو  . ــابا  ت عمحيــا  مراجمــل   ــابا  املؤة ــا  الصــغ ة واملتوةــبلالدوليــل ملراجمــل احل

تــذا الــدليل أ  م ــاعدة ا اةــب  املما ةــ  عحــد فوــم املمــاي  الدوليــل املوعــحل ملراجمــل احل ــابا  
وتـــو يتـــوي عحـــد مـــوال  .وتببيووـــا بكفـــاءة عنـــد مراجمـــل   ـــابا  املؤة ـــا  الصـــغ ة واملتوةـــبل

حيــا  مراجمــل   ــابا  املؤة ــا  الصــغ ة واملتوةــبل،  ــا ت  لــك أجــراء عمحيــل بشــ ت تنفيــذ عم
 .ا  شديدة الصغر واملؤة ا  الصغ ة واملتوةبل ل اةا   الل توعيحيل لحمؤة

  
 ال طاع العام -نال 

 
وفيمــا يتمحــق بالوبــاس المــا ، يل جــت املمــاي  الدوليــل ملراجمــل احل ــابا  ت املمــاي  الدوليــل  -17

المحيــــا ملراجمــــل احل ــــابا ، الصــــال ة عــــن املن؛مــــل الدوليــــل لحمؤة ــــا  المحيــــا ملراجمــــل لحمؤة ــــا  
وت ـمت املبـالحل التوجيويـل لحمن؛مـل باة تكـا  أ  املمـاي  الدوليـل ملراجمـل احل ـابا  يو  .احل ـابا 

دوليـــل وتـــوفر املمـــاي  ال .املمـــاي  الدوليـــل لحمؤة ـــا  المحيـــا ملراجمـــل احل ـــابا  ت عمحيـــا  املراجمـــل
لحمؤة ــا  المحيــا أ شــالا  أعــافيل بشــ ت الوبــاس المــا ، عحــد الــرغم مــن  ا ــل الشــروف املبحــوب 

وتتكـــوت املمـــاي  الدوليـــل  .توافرتـــا ت مراجـــ  احل ـــابا  مـــن يجـــل الت تـــل ملراجمـــل احل ـــابا  املاليـــل
أ  مميــا  مفــرل ملراجمــل احل ــابا  مــن جمموعــل غــ  قابحــل لحتجزةــل مــن املمــاي ، وة حــوز اة تكــا  
وت  الـل اعتمـال  .من جمموعل املمـاي  الدوليـل لحمؤة ـا  المحيـا ملراجمـل احل ـابا  الـىل تـدم  فيوـا

أ ـــــدد اأمـــــوعت  مـــــن قبـــــل مؤة ـــــل عحيـــــا ملراجمـــــل احل ـــــابا  بغـــــرحت اةـــــتخداموا ت مراجمـــــل 
ـــل،  ـــا اغشـــا ة أ  اأموعـــل ا  .(17)احل ـــابا ل ملمتمـــدة عنـــد أعـــدال توريـــر مراجمـــاحل ـــابا  املالي

ينــواس ي ــرد مــن مراجمــل املاليــل الــىل تنفــذ بــاةق ات مــ  عحــد مراجمــل احل ــابا   وينببــق تــذا ييضــاً 
 .احل ابا ، مثل مراجمل األلاء يو اةمتثال

  

_________________ 

 .2010اأحر الدوا املم   راجمل احل ابا  ومماي  الضمات،  (15) 

 .املرج  نف ث (16) 

 .، املبالحل األةاةيل ملراجمل   ابا  الوباس الما 2013املن؛مل الدوليل لحمؤة ا  المحيا ملراجمل احل ابا ،  (17) 



TD/B/C.II/ISAR/73 
 

 

GE.15-14459 9/24 

 

  االتجاياا الحديثة البتمان المعايير الدولية لمرايعة الح اباا -ياح 
ــ  اعتمالتــا. يتزايــد عــدل البحــدات الــىل تمتمــد املمــاي  -18  الدوليــل ملراجمــل احل ــابا  بينمــا تتبــاين شا

 106وتشـــ  البيانـــا  الصـــال ة عـــن اأحـــر الـــدوا املمـــ   مـــاي  مراجمـــل احل ـــابا  والت ايـــد أ  يت 
ان؛ـــر )يو تمتـــز  الويـــا  بـــذلك ت امل ـــتوبل الوريـــا  (18)بحـــدات قـــد اعتمـــد  املمـــاي  الدوليـــل  ـــإ امت

ـــــــــــــ  الشـــــــــــــبك  وتفالـــــــــــــيحوا . http://www.iaasb.org/clarity-center/support-and-guidance)(19) :املوق
ا بحـــداً  18ا واألمريكتـــات بحـــداً  26يفريويـــا والشـــرل األوةـــ ،  :تـــ ، مصـــنفل   ـــا املنبوـــل ا غرافيـــل

وتشــمل الفئــل األ ــ ة ييــ  الــدول األعضــاء ت اةاــال  .بحــداً  41ا ويو وبــا، بحــداً  21وآةــيا ويوقيانيــا، 
وتممــل الربتغــال  .(20)األو وو باةــتثناء يملانيــا والربتغــال وفرن ــا،  يثمــا تمتمــد املفوعــيل األو وبيــل املمــاي 

: ان؛ــــــــــــر املوقـــــــــــ  الشــــــــــــبك )عحـــــــــــد اعتمــــــــــــال املمـــــــــــاي  الدوليــــــــــــل املوعـــــــــــحل ملراجمــــــــــــل احل ـــــــــــابا  
http://www.internationalaccountingbulletin.com/news/three-eu-members-yet-to-adopt-

international-auditing-standards-4562247/). 

 29واعتمد  املماي  الدوليل ملراجمل احل ابا  للةتخدا  بشكل عا  بصـفل ممـاي  احيـل ت  -19
ان؛ــر املوقــ  )وةيــل قضــاةيل، مــ  بمــع التمــديل  الــىل تتماشــد مــ  ةياةــل اأحــر املتمحوــل بالتمــديل  

 (.http://www.ifac.org/system/files/downloads/Modification_Policy_Position.pdf :الشــــــــــــــــــــــــــــــــــبك 
املمـــاي  الدوليـــل ملراجمـــل احل ـــابا  ت بمـــع الوةيـــا    ا حيـــل ملراجمـــل احل ـــابا  مـــ  وتتبـــابق املمـــاي

ا  مـــا أ ا اانـــت التمـــديل  املد حـــل عحيوـــا تتفـــق مـــ  ةياةـــل اأحـــر  اً لكـــن لـــير واعـــح الوضـــاةيل.
امــا يت بمــع البحــدات قــد يعحنــت التزاموــا بتحويــق تــدو التوــا ب مــ  املمــاي  الدوليــل ملراجمــل  الصــحل.

وت بمــع البحـدات، مثـل يةـ اليا، واملمحكـل املتحـدة لربيبانيــا  .(21)احل ـابا ، لكـن ث يتحوـق  لـك بمـد
الوطنيـل ملراجمـل احل ـابا  عـن  يرلندا الشماليل، وتولندا، توقفت ا وا  املمنيل بوع  املمـاي يالم؛مد و 

 وع  مماي  احيل م توحل عن املماي  الدوليل.

_________________ 

وطــ ا مؤشــر اديــد املمــاي  الــىل تمتمـــد ت الفئــا  الواجــا اعتمالتــا تــ  املمــاي  املبحوبــل  وجــا قـــانوت يو ن؛ــا   (18) 
ــــل ملراجمــــل احل ــــابا ، مــــ  بمــــع  ــــىل  ا ــــل بالضــــرو ة املمــــاي  الدولي ــــل ال ــــلا املمــــاي  الوطني مراجمــــل احل ــــابا  الوطني

مــا يتمحــق وفيل  ميــ  املتبحبــا  الدوليــل فيالتمــديل  الــىل تتفــق مــ  ةياةــل اأحــر ت تــذا الصــدلا املمــاي  غــ  امل ــت
يو املمـاي  الـىل ث يتحوـق /يل ال يل امل تخدمل لحمماي  الدوليل ملراجمل احل ابا  يو ةياةل التمديل املمتمدةا وبممح

 .بمد توا هبا الممح  م  املماي  الدوليل ملراجمل احل ابا ، برغم التمودا  املمحنل

  الدوليـــل ملراجمــل احل ـــابا ، يو مــإ تمتـــز  البحـــدات املمــاي وة توعــت البيانـــا  املودمــل عـــدل البحــدات الـــىل تنفــذ فمحيـــاً  (19) 
 .املتبويل تنفيذتا

 .،  ل عامل عن عمحيل اعتمال املماي  الدوليل ملراجمل احل ابا  ت اةاال األو وو2015ااال ا اةب  األو وبي ،  (20) 

بشــــ ت  لــــرياً  عحــــد ةـــبيل املثــــال، بيانــــاً  ليا،ويلـــد  اأحــــر املمــــ   مــــاي  مراجمـــل احل ــــابا  والت ايــــدا  ت يةــــ ا (21) 
اةتخدا  املماي  الدوليل ملراجمل احل ابا  ا ةار لتحديد مماي  مراجمل احل ابا  الوطنيل، مـ  أل ـال التمـديل  
اللزمــــل عحــــد الصــــميدين الوــــانوين والتن؛يمــــ ا وت النــــروي ، اعتمــــد  املمــــاي  الدوليــــل اممــــاي  وطنيــــل، مــــ  أل ــــال 

ن املتبحبـــا  التن؛يميـــل الوطنيـــل،   ـــا اةقتضـــاءا وت ةـــنغافو ة، تمـــديل  عحيوـــا ملما ـــل اة تلفـــا  النايـــل عـــ
ان؛ـــر املوقـــ  الشـــبك  التـــاا )يل حـــت تمـــديل  اريريـــل عحـــد املمـــاي  الدوليـــل بغـــرحت اةـــتيماب اة تلفـــا  ا حيـــل 
: 2012 آب/يغ ـــبرمـــن  للطـــلس عحـــد احيـــل تفصـــيح  لممحيـــا  اعتمـــال املمـــاي  وفـــق الوةيـــل الوضـــاةيل، اعتبـــا اً 

https://www.ifac.org/system/files/uploads/MBD/Basis-of-ISA-Adoption-by-Jurisdiction-August-2012.) 
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وث تببـق جوــل وا ــدة مـن ا وــا  الكــربد املـؤ رة ت األةــوال املاليــل المامليـل املمــاي  الدوليــل  -20
ويتــــــو  جمحــــــر مراقبــــــل   ــــــابا   ملراجمــــــل احل ــــــابا  بمــــــد، وتــــــ  الوةيــــــا  املتحــــــدة األمريكيــــــل.

 المامــل ت الوةيــا  املتحــدة األمريكيــل مومــل اديــد ممــاي  مراجمــل احل ــابا  ت البحــد.املؤة ــا  
وث تبـــــــــــد  نـــــــــــل األو ال املاليـــــــــــل والبو لـــــــــــل ت الوةيـــــــــــا  املتحـــــــــــدة األمريكيـــــــــــل موافوتوـــــــــــا عحـــــــــــد 

الدوليــــل ملراجمــــل   ــــابا  املؤة ــــا  ا حيــــل يو األجنبيــــل املد جــــل لــــديوا، والــــىل  املمــــاي  اةــــتخدا 
وعحــد الــرغم مــن جوانــا عــد  اةت ــال الــىل  عامحــل ت البحــد. ر ت يةــوموا تيئــا  يو ال ماليــلتتــاج

بـــ  املمـــاي  الدوليـــل وممـــاي  جمحـــر مراقبـــل   ـــابا  املؤة ـــا   يشـــا  أليوـــا ت اثـــ  مـــن األ يـــات
 :ان؛ــــــــر املوقــــــــ  الشــــــــبك )اــــــــدول مـــــــن اة تلفــــــــا  ا وتريــــــــل  المامـــــــل، ة يوجــــــــد ةــــــــود عــــــــدل

http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/docs/ias/evalstudy2009/appendix_en.pdf.)   ومـــــــــــــــــــــــ
 لـــك، جـــر  اغشـــا ة ت مشـــاو ا  اأحـــر الـــدوا املمـــ   مـــاي  مراجمـــل احل ـــابا  والت ايـــد أ  يت 

يكوت لــث تــ    ابــ  اعتمــال الوةيــا  املتحــدة األمريكيــل اأموعــل الكامحــل لحممــاي  الدوليــل املوعــحل ةــ
 .(22)عحد قرا  ال حبا  الوضاةيل األ رد بش ت اعتمالتا

ت عمحيــا  مراجمــل   ــابا  املؤة ــا  اً وتبَبــق املمــاي  الدوليــل ملراجمــل احل ــابا  ييضــ -21
الكـــربد الـــىل تنفـــذتا شـــراا  مراجمـــل احل ــــابا  الكبـــ ة ت ختحـــف يلـــاء المـــاث، ت أطـــا  اتفــــال 

يـــدعو تـــذا اةتفـــال يعضـــاء املنتـــدي أ  تشـــجي  التببيـــق املنوجـــ  ملما ةـــا  و  .منتـــدد الشـــراا 
مراجمــل احل ــابا   ا  ا ــولة الماليــل عحــد الصــميد المــامل ،  ــا ت  لــك اةــتخدا  املمــاي  الدوليــل 

وحــا عحــد  .ملراجمـل احل ــابا ، وأ  لعــم التوـا ب بــ  املمــاي  الوطنيـل والدوليــل ملراجمــل احل ـابا 
لحممــاي  الدوليــل ملراجمــل اً ملنتــدد، بوــد  اغمكــات، تنفيــذ عمحيــا  املراجمــل عــرب الوطنيــل وفوــيعضــاء ا

-http://www.ifac.org/system/files/uploads/TAC-FoF/Fact :ان؛ــــــــر املوقــــــــ  الشــــــــبك )احل ـــــــابا  

Sheet-FoF-TAC.pdf.) 
  

الدوليقققة لمرايعقققة األسقققس الجديريقققة للتحقققدياا المتعل قققة بتنفيقققذ المعقققايير  -ثالثاا  
 الح اباا وبناح ال دراا

 
ممــاي  يو ييـل جمموعـل )تمتمـد أجـراءا  التببيـق الممحـ  لحممـاي  الدوليـل ملراجمـل احل ـابا   -22

، وييــل نتــاة  ة وــل ت تــا عحــد تببيووــا، بوــد  ابــ  عحــد البيئــل وعحــد (ي ــرد ملراجمــل احل ــابا 
 .ك تــــوافر املــــوا ل وال ــــيال الــــذي تببــــق فيــــث املمــــاي الوــــد ا  التن؛يميــــل واملؤة ــــيل الوطنيــــل، واــــذل

 .وي ح  تذا الفصل الضوء عحد بمع امل اةل اةامل ت تذا الصدل
  

_________________ 

 .التمحيوا  الىل يل  هبا ممود ا اةب  الوانوني  ت يوو يل او يا (22) 
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 المتطلااا ال اندنية والتنظيمية  -ألف 
 

وميكــن  .خبحفيــل البحــد و وافتــثاً ختحفــل  تنــ قــد تتخــذ املتبحبــا  الوانونيــل والتن؛يميــل يشــكاةً  -23
ا وانــا املشــ ال، باةةــتنال أ  اخلــربة املكت ــبل  ــلل ةــنوا  طويحــل مــن  مــ   لــك اديــد بمــع

اغلـــل ا  ت جمـــاا ا اةـــبل ومراجمـــل احل ـــابا ، هبـــدو تي ـــ  التن ـــيق الـــدوا وا ـــ  نوعيـــل 
 .توا ير املؤة ا 

تاليـل ينبغـ  ي ـذ المنالـر ال ،(23)يلاة تبـوير ا اةـبلرا  ما اقـ   ت أطـا  بنـاء قـد ة وعحد غ -24
 :(24)ت احل بات عند وع  األةر الوانونيل والتن؛يميل ملراجمل احل ابا 

 امماي  ومتبحبا  مراجمل احل ابا  • 

 (ايو املوافول عحيوا،   ا اةقتضاء)تببيق املماي   • 

 االرلد واةمتثال أ  املماي  املصحوبل  تبحبا  • 

 امنت ال ا يص ملراجم  احل ابا  • 

ا اةــــب  ومراجمــــ  احل ــــابا  وم ــــؤوا التن؛ــــيم ويلــــحاب املصــــححل ام ــــرين تــــد يا  • 
 ااملشا ا  ت ةح حل اغبلت

 األا ة املؤة ا  • 

 ااملماي  األ لقيل • 

 االتحويق والت ليا • 

 اآليل عمات ا ولة • 

  .م ؤوليل مراج  احل ابا  وامل اءلل • 
 معايير مرايعة الح اباا -1 

الن؛ـــر أ  املمـــاي  الدوليـــل ملراجمـــل احل ـــابا  بولـــفوا ممـــاي  أجراةيـــل تـــوفر اغ شـــال ميكـــن  -25
بشـ ت ايفيــل تنفيـذ اخلبــوا  املختحفــل ت عمحيـل املراجمــل،  يـ  يتوقــ  املراجــ  يت ي ـفر اتباعــث تحــك 

 وتـرل املمـاي  ت جمموعـا ا وعحـد ةـبيل املثـال، اـدل .اخلبوا  عن تود   دمـل  ا  جـولة عاليـل
م ـــــؤوليا  مراجــــ  احل ــــابا ، عـــــلوة عحــــد طبيمــــل عمحيـــــل  299أ   200جمموعــــل املمــــاي  مــــن 

 .املراجمــل وتن؛يموــا بشــكل عــا ،  ــا ت  لــك أعــدال و ــاةق املراجمــل وتــداب  مراقبــل ا ــولة الدا حيــل
وتـــوفر جمموعـــا  ي ـــرد اغ شـــالا  التونيـــل بشـــ ت جوانـــا اـــدلة مـــن عمحيـــل مراجمـــل احل ـــابا ، 

ـــــل (499-300)التخبـــــي   مثـــــل ، واةةـــــتفالة مـــــن عمـــــل املـــــراجم  (599-500)، ويـــــ  األلل
_________________ 

 (23) TD/B/C.II/ISAR/56. 
 :مـــا يتمحـــق بـــامياجمـــل احل ـــابا  ت الممـــول يلـــف، فيملر تمـــاد يلاة تبـــوير ا اةـــبل األةـــر الوانونيـــل والتن؛يميـــل  (24) 

ال  ــيص مــن املــراجم ا  -5اغنفــا  و لــد التنفيــذ واةمتثــالا يلــف -4ممــاي  مراجمــل احل ــابا ا يلــف -2يلــف
 .التحويق واةنضباف واةلتماةا  -8ي لل املونلا يلف -7يلف
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ــــر املراجــــ  (699-600)ام ــــرين  وتنــــاو بمــــع اأــــاة  احليويــــل  (.799-700)، وأعــــدال توري
الـــىل اتـــا  أ  الن؛ـــر فيوـــا مـــن يجـــل وعـــ  يةـــار تن؛يمـــ  متـــ  غعمـــال املمـــاي  الدوليـــل ملراجمـــل 

 .احل ابا  وتببيووا

وقـد ازلال  وتـ ة املنـالاة بتح ـ  جـولة  .وتشمل تـذ  اأـاة  جـولة مراجمـل احل ـابا  -26
لكــن تــذا اأــال ة يــزال يشـــكل  .2008مراجمــل احل ــابا  ت يعوــاب األزمــل املاليــل المامليـــل لمــا  

مـــن اً ويوجـــد نبـــال واةـــ  جـــد .، بينمـــا يتوالـــل النوـــاف بشـــ ت ايفيـــل تمريـــف جـــولة املراجمـــلاـــدياً 
يف ا ــــولة، وي اــــز اتتمــــا  اــــل تمريــــف منوــــا عحــــد  صــــاةص ممينــــل لحمراجمــــل، مثــــل النتــــاة  تمــــا  

 .والممحيا  واأل كا 

لحجـولة اـت اً ، يعد اأحر الدوا املمـ   مـاي  املراجمـل والضـمانا  أطـا  2014وت عا   -27
ويقــر  .راجمــل احل ــابا البيئــل املناةــبل  ــولة مالــىل هتيــئ المنالــر الرةي ــيل  :جــولة املراجمــل :م ــمد

يت املمـاي  الدوليـل  اغطا  بالتمويـدا  الـىل تكتنـف عمحيـل اديـد جـولة مراجمـل احل ـابا ، موعـحاً 
و ــدل اغطــا   .لــدعم جــولة املراجمــل تامــاً  ملراجمــل احل ــابا  الصــال ة عــن اأحــر شــكحت يةاةــاً 

املــؤ رة عحــد النــوات ، والتفــاعل  مــن المنالــر األةاةــيل، تــ  املــد ل  والممحيــا  والموامــل اً عــدل
األةاةــيل ت ةلةــل اغمــدال  ا  الصــحل بالتوــا ير املاليــل، والموامــل ال ــياقيل الــىل ت ــوم ت جــولة 

ويمتـــرب  .عمحيـــل املراجمـــل عحـــد م ـــتود اـــل مـــن املتماقـــدين وشـــراا  املراجمـــل وعحـــد الصـــميد الـــوط 
وبـــل أ ا ي بـــت التزامــث بوـــيم وي لقيـــا  املونـــل اأحــر يت فريـــق املراجمـــل يكــوت قـــد  وـــق ا ــولة املبح

ـــنو  املناةـــاا وأ ا تـــوافر  لديـــث الد ايـــل املناةـــبل واملوـــا ة واخلـــربة و صـــص مـــا يكفـــ  مـــن  واتبـــ  ال
الوقــت أللاء يعمــال املراجمــلا وأ ا طبــق أجــراءا  لــا مل ت املراجمــل ومراقبــل ا ــولة، مــ  اةمتثــال 

ممــــول هبــــاا وأ ا قــــد  توــــا ير مفيــــدة وجيــــدة التوقيــــتا وأ ا تفاعــــل أ  الوــــوان  والحــــواةت واملمــــاي  امل
 .بشكل لحيت م  األطراو املؤ رة  ا  الصحل

وعحــد الــرغم مــن وجــول تصــو  عــا  بــ ت املمــاي  الدوليــل املوعــحل ملراجمــل احل ــابا  ت ــوم  -28
احت يت ت موالـــحل تمزيـــز جـــولة مراجمـــل احل ـــابا ، فوـــد  ـــذ  عـــدل مـــن شـــراا  ا اةـــبل مـــن افـــ  

أ  ا ــتلو اا ةــا  مراجمــل احل ــابا  وتفــاو   أ  ات ــال ا ــولة، ن؛ــراً  املمــاي  ةــتؤلي تحواةيــاً 
 .مرا ل تبوير املونل ت الوةيا  الوضاةيل املختحفل

و حـــص املنتـــدد الـــدوا لحويئـــا  امل ـــتوحل لتن؛ـــيم مراجمـــل احل ـــابا ، مـــن  ـــلل ل اةـــل  -29
ــــل، أ  وجــــوب يت  مــــن ا وــــد لتح ــــ  اً تبــــذل شــــراا  مراجمــــل احل ــــابا  مزيــــداةتوصــــاةيل عاملي

ات ــال يلاء مراجمــ  احل ــابا  عحــد الصــميد المــامل ، وافالــل األ ــذ   ــتويا  ممــززة مــن التشــكك 
ــــ ت نتــــاة  التفتــــي   فرلتــــا ة توعــــت يت املمــــاي  اتــــا  أ  تمــــديل   .املوــــ  واعــــ و املنتــــدد ب

اشــــفت الد اةــــل اةةتوصــــاةيل عــــن وجــــول جوانــــا قصــــو    لكــــن جمــــاة  املراجمــــل الــــىل .بالضــــرو ة
ويــرد املنتــدد  .(25)متكــر ة فيوــا ت ــتحق يت ا؛ــد باتتمــا   ــا  ت عمــل واعــم  املمــاي  الدوليــل

_________________ 

، توريـر عـن الد اةـل اةةتوصـاةيل املتمحوـل بنتـاة  2015املنتدد الدوا لحويئـا  امل ـتوحل لتن؛ـيم مراجمـل احل ـابا ،  (25) 
 .2014 التفتي ، الىل يجريت ت عا 
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الــدوا يت أجــراء مزيــد مــن التحويــق ت تــذ  اأــاة ، هبــدو تويــيم مــدد وايفيــل أةــوا  املمــاي  ت 
شــــراا  مراجمــــل احل ــــابا  ومراجمــــ  احل ــــابا  منــــ  تكــــرا  مثــــل تــــذ  اةةــــتنتاجا  ت عمــــل 

 .املتماقدين، ةيمزز يمهيل املماي 

ــــــل   ــــــابا  الشــــــراا  المامــــــل ت  -30 ــــــر مراقب ــــــل، نشــــــر جمح ــــــا  املتحــــــدة األمريكي وت الوةي
بشـــ ت أمكانيـــل اةـــتخدا  جمموعـــل مـــن اً مو  ـــ، بغـــرحت أجـــراء مشـــاو ة عامـــل، 2015  زيرات/يونيـــث

: ان؛ــــــــــر املوقــــــــــ  الشــــــــــبك )مزيــــــــــز جــــــــــولة مراجمــــــــــل احل ــــــــــابا  املؤشــــــــــرا  الــــــــــىل هتــــــــــدو أ  ت
http://pcaobus.org/Rules/Rulemaking/Docket%20041/Release_2015_005.pdf.)  وجـــــــــــــــــــــــــــــاء ت

املوــ   يت جمموعــل املؤشــرا  تشــكل اف؛ــل مــن التــداب  الكميــل ا تمحــل الــىل قــد تــوفر   د متمموــل 
وميكــن  .حل ــابا  وطريوــل اويــق تحــك ا ــولة الماليــلجديــدة لكيفيــل تويــيم جــولة عمحيــا  مراجمــل ا

لحمؤشــــرا ، أ ا وظفــــت ت ةــــيال نــــوع  مناةــــا، يت تــــوفر اةةــــتنا ة لحمناقشــــا  بــــ  األطــــراو 
 .املمنيل بععدال التوا ير املاليل ومراجمل احل ابا  املاليل، مثل  ات وشراا  مراجمل احل ابا 

ا وانـا، مثـل اةـتولل تيئـا  تن؛ـيم مراجمـل احل ـابا  وتناو جماة  ي رد تامل ومتمـدلة  -31
و اـــر املنتـــدد الـــدوا لحويئـــا  امل ـــتوحل لتن؛ـــيم مراجمـــل  وتيئـــا  املما ةـــل الممحيـــل ملراجمـــل احل ـــابا .

يمــ  " مــن مبالةــث األةاةــيل، يت اةــتولل تيئــل تن؛ــيم مراجمــل احل ــابا  2احل ــابا ، ت املبــدي  قــم 
هتــا التن؛يمــ  واصــا  الوــرا ا  وأنفا تــا، لوت تــد ل مــن قبــل اخلاعــم  لورا  قــد هتا عحــد تنفيــذ الممــل ا

ــــل ال ياةــــيل  التن؛يميــــل. ــــل تن؛ــــيم مراجمــــل احل ــــابا  لتــــد ل األطــــراو اخلا جي وحــــا ية تتمــــرحت تيئ
والتجا يل، يو الىل  ثل مصاحل قباعيل، عند اا ةـل وظاةفوـا وةـحباهتا،  ـا ت  لـك عـد  اكـم تيئـا  

وحـــا يت يكـــوت ةيئـــل تن؛ـــيم مراجمـــل احل ـــابا  مصـــد   ويـــل  الممحيـــل ت شـــؤوشا اغلا يـــل.املما ةـــل 
وغـــ  ممـــرحت ألي تـــ    مـــن مراجمـــ  احل ـــابا  وشـــراا  مراجمـــل اً م ـــتور، ويت يكـــوت املصـــد  آمنـــ

 .(26)"ما ةل ةحباهتا وم ؤولياهتاويت يكف  ا تياجاهتا اللزمل مل احل ابا ،

مـن  290الدوا املمـ   مـاي  ي لقيـا  املونـل لحمحاةـب ، ت املـالة  وباملثل،  ار اأحر -32
مـــــا يتمحـــــق بتماقـــــدا  اةـــــتمراحت مراجمـــــل املونـــــل لحمحاةـــــب  ا  فـــــ ، في مدونتـــــث لوواعـــــد ي ـــــلل

 :احل ابا ، يت اةةتولل يشتمل عحد امي

اةةـــتنتاجا  وتـــو احلالـــل الذتنيـــل الـــىل ت ـــمت بـــالتمب  عـــن  :اةةـــتولل الـــذت " )ي( 
ــــ د عــــن املــــؤ را  الــــىل تضــــ  بــــالورا  املوــــ ، اــــا يتــــيت لحفــــرل أمكانيــــل التصــــرو بنزاتــــل واــــري   ن

 ااملوعوعيل واا ةل التشكك املو 

يي  نــــــا الوقــــــاة  وال؛ــــــروو البــــــا زة  يــــــ  تــــــؤلي أ   :اةةــــــتولل ت امل؛وــــــر )ب( 
ة  وال؛ـــــروو ت جممحوـــــا، أ  ا تمـــــال يت  حـــــص طـــــرو  الـــــ  مموـــــول وم ـــــتن ، أ ـــــر وزت الوقـــــا

_________________ 

، املبــــالحل األةاةــــيل ةيئــــا  تن؛ــــيم مراجمــــل 2015املنتــــدد الــــدوا لحويئــــا  امل ــــتوحل لتن؛ــــيم مراجمــــل احل ــــابا ،  (26) 
-http://www.ifiar.org/IFIAR/media/Documents/General/Final : ـــتوحل، متا ـــل عحـــد املوقـــ  الشـــبك احل ـــابا  امل
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التشـــكيك ت نزاتـــل وموعـــوعيل شـــرال مراجمـــل احل ـــابا ، يو عضـــو فريـــق مراجمـــل احل ـــابا ، وت 
 (.http://www.ethicsboard.orgان؛ر املوق  الشبك  " )اا ةل التشكك املو 

ـــــل لكو اـــــر مموـــــد ا اةـــــب  الوـــــانوني  ت أن -33 ـــــر فمالي ضـــــمات حـــــ ا وويحـــــز يت البريوـــــل األاث
عـــن جمموعـــل مفصـــحل مـــن  اةةـــتولل تـــ  تـــوف  اغ شـــال مـــ  ال ايـــز عحـــد أطـــا  مـــن املبـــالحل عوعـــاً 

ويــدل  .الوواعــد الــىل ميكــن اةمتثــال أ  منبوقوــا احلــرت مــ  التحايــل عحــد فحواتــا ت  ا  الوقــت
تمحــــل الــــىل لحتوديــــدا  ا اً م ــــبب تــــذا الــــنو  املبــــالحل األةاةــــيل أل لقيــــا  املونــــل، ويوــــد  احــــيلً 

ت ــتودو تــذ  املبـــالحل، ويــوفر أ شــالا  بشـــ ت الضــمانا  الـــىل قــد تكــوت عـــرو يل لحتخفيــف مـــن 
 (.http://www.icaew.comان؛ر املوق  الشبك  )تذ  التوديدا  

ويل  و يوــــــــل  ضــــــــراء لــــــــد   ت منبوــــــــل اةاــــــــال األو وو عوــــــــا األزمــــــــل املاليـــــــــل ت  -34
مل ــاةل املرتببــل  راجمــل احل ــابا ،  ــا ت  لــك لو  ، أ  بــدء نوــاف بشــ ت عــدل مــن ا2008 عــا 

شــراا  مراجمــل احل ــابا  وألا هتــا واةــتولةا، واغشــراو عحــد عمــل مراجمــ  احل ــابا ، عــمن 
يت تمزيـــز اةـــتولل مراجمـــ   EU/2014/56وجـــاء ت توجيـــث اةاـــال األو وو  قـــم  .(27)يشـــياء ي ـــرد

  ي ــتدع  عــد  مشــا ال املــراجم  ت عمحيــل لــن  احل ــابا  الوــانوني  وشــراا  مراجمــل احل ــابا
الوـــــرا  ت الكيـــــات اخلاعـــــ  لحمراجمـــــل، ويت يـــــدونوا ييـــــ  التوديـــــدا  الـــــىل ت ـــــتودو اةـــــتولةم 
والضــمانا  الــىل تنفــذ لححــد مــن تحــك التوديــدا ، وينــث يتمــ  عحــيوم توــد  اةــتوالتوم يو اةمتنــاس 

التوديــدا  الــىل ت ــتودو اةــتولةم ابــ ة،  ــإ  ــ  تكــوت "عــن املشــا ال ت مراجمــل احل ــابا  
 ".بمد تنفيذ الضمانا  من يجل صفيفوا

ت بحـد مـا  ـ  تكـوت املمـاي  اً وقد يكوت تببيـق املمـاي  الدوليـل ملراجمـل احل ـابا  يبحـ  ي ـر  -35
حيـــل ويكـــوت اتبـــاس األلـــول املرعيـــل ت عم .متا ـــل بالحغـــل الوطنيـــل الـــىل ةت ـــتخد  ت تنفيـــذتا عمحيـــاً 

اأحـــر الـــدوا ملمـــاي  مراجمـــل احل ـــابا  والت ايـــد وقـــد شـــدل  .ال يـــل بـــال  األمهيـــل ت تـــذا الصـــدل
ــــل تريــــل ممــــاي  مراجمــــل احل ــــابا  بنجــــا  وت الوقــــت املناةــــا، ألت ال يــــل عنصــــر تــــا  ت  يمهي

متمـــدة ويعـــ و اأحـــر بـــ ت ال يـــل ت ـــتدع  احلصـــول أ  النصـــو  امل .مشـــروعث املتمحـــق بالتوعـــيت
ا اةـب  أحـر عحـد املوقـ  الشـبك  ةاـال بش ت مماي  مراجمـل احل ـابا  املوعـحل، الـىل يتا وـا ا

ت جمــــال اعتمــــال املمــــاي  الدوليــــل ملراجمــــل احل ــــابا  اً ابــــ  اً  وة تــــزال ال يــــل تشــــكل اــــدي .الــــدوا
ممــاي  املوعــحل عحــد نبــال وتنفيــذتا، وتبوــد بمــع امل ــاةل املثــ ة لحوحــق بشــ ت التببيــق املنوجــ  لح

ييــ  البحــدات، وتــ  تشــمل اةــتخدا  الصــياغا  الــىل تفــتت اأــال لتف ــ  متبحبــا  املمــاي  ببراةــق 
و  ـــا تكـــوت مواجوـــل تـــذا التحـــدي عحـــد امل ـــتود اغقحيمـــ  مـــن احلحـــول املمكنـــل، امـــا تـــو  .ختحفـــل

 .1موعت ت اغطا  
  

_________________ 

: ان؛ــر ييضــاً  .الــد ور امل ــتفالة مــن األزمــل، و يوــل  ضــراء :، ةياةــل مراجمــل احل ــابا 2010املفوعــيل األو وبيــل،  (27) 
C Humphrey, A Kausar, A Loft and M Woods, 2011, Regulating audit beyond the crisis: A critical discussion 

of the European Union green paper, European Accounting Review, 20(3):431–457. 
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 1اغطا  
 المعاييرالممارساا الجيدة فل تريمة 

، قامـــت جمموعـــل مـــن من؛مـــا  ا اةـــبل املونيـــل ت يمريكـــا اللتينيـــل ب يـــل  2012ت عـــا   
أ  الحغــــــــــــــــل  Handbook of International Standards on Auditing and Quality Control اتيــــــــــــــــا
راجمـــل وتتكــوت اأموعـــل مــن املموـــد اغةــباين لحمحاةـــب  الوــانوني  ومموـــد ا اةــبل وم. اغةــبانيل

احل ـــابا  و نـــل اةـــتمراحت، بويـــالة ااـــال اأـــالر املونيـــل ت المحـــو  اةقتصـــاليل بـــاأل جنت ، امـــا 
تضـــم اثحـــ  عـــن اةيئـــا  األعضـــاء ت ااـــال ا اةـــب  الـــدوا ت يو وغـــواي، وبـــا اغواي، وبنمـــا، 

واملك ــــيك، ويطــــراو ، وشــــيح ، واوةــــتا يكا، واولومبيــــا، (املتمــــدلة الووميــــا  -لولــــل )وبوليفيــــا 
لحكيفيــــل الـــىل ت ـــتبي  هبــــا البحـــدات الــــىل تتحـــد  لغــــل  ويضـــرب تــــذا مثـــاةً . فاعحـــل  ةي ـــيل ي ــــرد

بينوــا،  مشــ ال تو يــد جوولتــا لتي ــ  تنفيــذ املمــاي  الدوليــل ملراجمــل احل ــابا  بشــكل مت ــق فيمــا
 .وفو ا  احلجما تلفا  ال يل واةةتفالة من عرب التغحا عحد 

  
 .https://www.ifac :، بيــــــات لــــــحف ، متــــــا  عحــــــد الــــــراب  التـــــــاا2012ااــــــال ا اةــــــب  الــــــدوا،  :املصد 

org/news-events/2012-04/ifac-welcomes-publication-single-spanish-translation-handbook-

international-stan ( 2015 آب/يغ بر 20مت الد ول أليث ت.) 
  
مــــوال توعــــيحيل تــــوفر اً لفمــــال لحممــــاي  الدوليــــل ملراجمــــل احل ــــابا  ييضــــويتبحــــا التنفيــــذ ا -36

وقــــد طحــــا اثــــ  مــــن ت األطــــراو الـــــىل  .اغ شــــال بشــــ ت التببيــــق الممحــــ  لحتوجيوــــا  التن؛يميــــل
اةتجابت ملشاو ا  اأحـر الـدوا ملمـاي  مراجمـل احل ـابا  والت ايـد أ شـالا  أعـافيل ت جمـاة  

مــنوم  يد يت املمـــاي  املوعـــحل يل  أ  زيـــالة  أة يت عـــدلاً  .شــراا  ا اةـــبلاــدلة،  ـــا ت  لـــك 
 .غـــ  عـــرو يل ت  جـــم و ـــاةق مراجمـــل احل ــــابا ، وخبالـــل لحشـــراا  الصـــغ ة واملتوةـــبل احلجــــم

و ي  قحل من امل تجيب  يت الو اةق اغعـافيل تـدل عحـد طريوـل تفكـ  مراجـ  احل ـابا ، بينمـا  يد 
 .(28)ا  الو اةق فيوا أفراف وتؤلي أ  انتشا  عوحيل الرعوخآ روت يت متبحب

 
 رصد االمتثال واإلنفا  -2 

يمتمــد تببيـــق املمـــاي  الدوليــل ملراجمـــل احل ـــابا  أ   ــد ابـــ  عحـــد تــوافر متبحبـــا   لـــد  -37
واغنفـا  وتمتـرب عمحيـل وعـ  ن؛ـا  مناةـا لحرلـد  .تببيووا وأنفا تا، مثل غ تا مـن املمـاي  الدوليـل

وعحــــد غـــرا  مــــا لـــو ل ت الــــدو ة احلاليـــل والثل ــــ  لفريـــق اخلــــرباء المامـــل احلكــــوم   .مومـــل لـــمبل
الـــدوا، يتبحـــا أنشـــاء ن؛ـــا  وطـــ  ةـــحيم لرلـــد اةمتثـــال واغنفـــا  وجـــول فوـــم واعـــت ملاتيـــل تـــذا 

واملؤة ــيل الرلــد ويتدافــث ونباقــث، مــ  ي ــذ عمحيــا  التفاعــل مــ  ا وانــا األ ــرد لحــن؛م الوانونيــل 
تصــميم جمموعــل مــن األنشــبل لرلــد اةمتثــال اً ويشــمل تــذا الن؛ــا  ييضــ .(29)ت البحــد بمــ  اةعتبــا 

_________________ 

 .2013املم   ماي  مراجمل احل ابا  والت ايد،  اأحر الدوا (28) 

 (29) TD/B/C.II/ISAR/70. 
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، عــــلوة عحــــد صصــــيص املــــوا ل املاليــــل واغنفــــا ، ووعــــ  منوجيــــا  ملــــر حىل الوقايــــل والتصــــحيت ممــــاً 
ل عاللــل وشـــفافل والبشــريل والتكنولوجيــل املناةــبل، وأنشــاء تيكــل تن؛يمـــ  ملةــم يشــج  تنفيــذ عمحيــ

وفمالـــل،  ـــا ت  لـــك أقامـــل آليـــا  لحتن ـــيق مـــ  جمـــاة  التشـــري  والتن؛ـــيم واةيئـــا  الرمسيـــل األ ـــرد 
عحــد الصــميدين الــوط  والــدوا، واــذلك عحــد امل ــتود اغقحيمــ   ــال وجــول آليــا  أنفــا  أقحيميــل 

ن قبـل منفـذي  ـدما  ويشـكل اغشـراو الفمـال مـ (.عحد لو ما  د  ت اةاـال األو وو مـثلً )
 .(30)لكفالل مو وقيل وةلمل عمحيل أعدال التوا ير املاليل  يوياً  مراجمل احل ابا  عنصراً 

وقــد ي ـــر قصـــو  البنيــل التحتيـــل الوانونيـــل ت بمــع البحـــدات الناميـــل عحــد افـــاءة تنفيـــذ املمـــاي   -38
وت بمــع املنــاطق الــىل اعتمــد  فيوــا تــذ  املمــاي ، ث تــنوت التشــريما   .الدوليــل ملراجمــل احل ــابا 

ت مراجمــل اً  يــ  يصــبت تببيــق املمــاي  ألزاميــ (قــانوت الشــراا ، عحــد ةــبيل املثــال)الوطنيــل ال ــا يل 
ونتيجــل لـذلك، ة يتحمـل مراجمــو احل ـابا  يي التـزا  قــانوين  .  ـابا  التوـا ير املاليــل وغـ  املاليـل

وتتبحــا املوافوــل عحــد املمــاي  ت بمــع  .اةــتيفاء متبحبــا  املمــاي  الدوليــل ملراجمــل احل ــابا  ــا  
يضـــاو أ   لـــك يت تواةـــم امل ــــؤوليا  بـــ  عـــدل مـــن ا وــــا   .البحـــدات عمحيـــل تشـــريميل مبولــــل

ئــا  مثــل م ــجح  شــراا  امل ــامهل، و ــات األو ال املاليــل، وتيئــا  ا اةــبل املونيــل، واةي)احلكوميــل 
 .يمود عمحيل أنفا  املماي  (الوضاةيل

وعحــــد الصــــميد  .ويتنــــاول اثــــ  مــــن املن؛مــــا  الدوليــــل تــــذ  امل ــــ لل مــــن من؛ــــو ا  ختحفــــل -39
المــامل ، طــو  املنتــدد الــدوا لحويئــا  امل ــتوحل لتن؛ــيم مراجمــل احل ــابا  جمموعــل مبــالحل يةاةــيل 

جمــل احل ــابا  عحــد الصــميد المــامل ا وأ  م ــاعدة ترمــ  أ  تمزيــز الرقابــل الفمالــل امل ــتوحل عحــد مرا
يعضــاء املنتــدد عحــد وعــ  ترتيبــاهتم الوطنيــل اخلالــل مــن  ــلل تنميــل قــد هتم عحــد توظيــف  ــربا  
األعضـــاء ام ـــرين واةةـــتفالة منوـــاا وترقيـــل اا ةـــا  الرقابـــل عحـــد مراجمـــل احل ـــابا  عحـــد نبـــال 

الماليـــل وبنـــاء  وـــل ا موـــو  ت عمحيـــل أعـــدال  واةـــ  هبـــدو تشـــجي  مراجمـــل احل ـــابا   ا  ا ـــولة
وعحـد  .التوا ير املاليلا ولعم التماوت ب  تيئا  التن؛يم وتشـجي  زيـالة ات ـال الرقابـل عحـد املراجمـل

ـــــا  تن؛ـــــيم مراجمـــــل  وجـــــث اخلصـــــو ، تشـــــ ف تـــــذ  املبـــــالحل يت صـــــد  م ـــــؤوليا  وةـــــحبا  تيئ
ا  وال ــحبا  بوعــو  وموعــوعيل ت الوــوان ، احل ــابا  املصــححل المامــل، ويت اــدل تــذ  امل ــؤولي

ويت تكــــوت تيئــــا  تن؛ــــيم مراجمــــل احل ــــابا  م ــــتوحل وتت ــــم بالشــــفافيل وقابحيــــل امل ــــاءلل وتتمتــــ  
يي يت تكـــــوت قـــــال ة عحـــــد افالـــــل التمامـــــل الصـــــحيت مـــــ  نتـــــاة  يو )بصـــــل يا  تنفيذيـــــل شـــــامحل 

ا ـــزاءا ،  ـــا ت  لـــك فـــرحت تولـــيا  عمحيـــا  التفتـــي  الـــىل توـــو  هبـــا، وعحـــد فـــرحت نبـــال مـــن 
، وعحـــد يت (يو ألغـــاء الت ـــجيل، عحـــد ةـــبيل املثـــال/الغرامـــا  وةـــحا   ـــص مراجمـــل احل ـــابا  و

وعـلوة عحـد  لـك، يتمـ  يت ميحـك موظفـو تيئـا  الرقابـل  .عد  ا تباف موظفيوـا باملونـل تكفل ييضاً 
لتحــر  مــن تضــا ب وعــوعيل واوينبغــ  يت يتححــوا بامل .الكفــاءا  املناةــبل ويت تكــوت يعــدالتم اافيــل

ويتمــ  عحــد مــوظف  مراجمــل احل ــابا  اصــا   .؛وا عحــد ترتيبــا  ال ــريل املناةــبلفااملصــاحل، ويت يــ
ال تيبـا  املناةــبل لحتمــاوت مــ  ا وــا  األ ــرد املمنيــل بتن؛ــيم مراجمــل احل ــابا ، ومــ  يطــراو  الثــل 

_________________ 

ميكـن احلصـول عحـد مزيـد مـن التفالـيل بشـ ت امل ـاةل املتصـحل بالرلـد واةمتثـال وأنفـا  متبحبـا  مراجمـل احل ـابا   (30) 
 .TD/B/C.II/ISAR/70بالرجوس أ  الو يول 
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ق بــــالتفتي ،  ــــا ت  لــــك بــــرام  مبــــالحل تتمحــــاً وتشــــمل اأموعــــل ييضــــ .ي ــــرد   ــــا اةقتضــــاء
 .لحتفتي  عحد يةار املخاطر وآليا  غبلت شراا  مراجمل احل ابا  بنتاة  عمحيا  التفتي 

وياد البنك الدوا، ت أطا  برناجمث املتمحـق بتوريـر التويـد باملمـاي  واملـدونا ، عـرو ة أنشـاء  -40
أل ـــال ا ـــينا  ابــ ة عحـــد قـــد ة تيئـــا   تيئــا   قابيـــل م ـــتوحل ملونــل مراجمـــل احل ـــابا ، واقــ  

وباغعـافل أ   لـك، يقـر البنـك الـدوا ب مهيـل الـربام  املتمحوـل بوعـ   .(31)التن؛يم املختحفـل وةـحباهتا
املمــاي  األ لقيــل واملونيــل ملراجمــل احل ــابا ، وعــمات جــولة املراجمــل وا ــ  التن ــيق بــ  ا وــا  

 .(2ان؛ر اغطا  )تماةك وانو   ا  الصحل، و لك عمن أطا  تشريم  م
  

 2اغطا  
 بلى آلياا الر ابة الدطنية التطدراا التل طرأا مؤخراا 

ـــــدوا الـــــىل لـــــد   مـــــؤ ر   عـــــن التويـــــد باملمـــــاي  واملـــــدونا  ت اً تشـــــ  توـــــا ير البنـــــك ال
، أ  يت (2011)ونيج يـــا  (2011)، ومو يشـــيور (2015)، وبـــنغللي  (2010)أندوني ـــيا 
ـــل يو تممـــل عحـــد أل ـــال تمـــديل   تـــذ  الـــدول قـــد شـــكحت جمـــالر ممنيـــل بتوـــد  التوـــا ير املالي

ت اً ولعـت التولـيا  الــىل لـد   مــؤ ر . تن؛يميـل غتا ـل أمكانيــل أنشـاء مثـل تــذ  اةيئـل الرقابيــل
، والبوةــنل (2009)، وبوتــات (2010)التوــا ير املتمحوــل بالتويــد باملمــاي  واملــدونا  ت يفغان ــتات 

، (2013)، ويوو يـــــــل مولـــــــدوفا (2014)، وتشـــــــال (2014)، وبو ونـــــــدي (2010)واةرةــــــك 
ــــا  ــــل متفرغــــل اــــت ةــــحبل احلكومــــا ، مــــن يجــــل  لــــد (2010)وايني ــــا   قابي ، أ  أنشــــاء تيئ

بيـــد يت أنشـــاء مثـــل تـــذ  اةيئـــا  ميكـــن يت يوـــق . املمـــاي  الدوليـــل ملراجمـــل احل ـــابا  وتنفيـــذتا
 .جوة فو  ت  الل ا ن يلاء اةيئا  األ رد  ا  الصحل ييضاً النتاة  املر 

  
 World Bank, 2015, Reports on the observance of standards and codes – Topics: Accounting and :املصال 

auditing متا ـــل عحـــد املوقـــ  الشـــبك ،: http://www.worldbank.org/ifa/rosc_aa.html (الـــد ول أليـــث  مت
 W Chapal, 2015, Upholding reputation of financial reporting, Theو (2015 آب/يغ بر 20ت 

Financial Express, 25 July متـــــــــــــــا  عحـــــــــــــــد املوقـــــــــــــــ  الشـــــــــــــــبك ، :http://www.thefinancialexpress-

bd.com/2015/07/25/101406/print ( 2015 آب/يغ بر 20مت الد ول أليث ت.) 
 
  أنشـــاء تيئـــل  قابيـــل م ـــتوحل، يولـــت توـــا ير البنـــك الـــدوا املشـــا  أليوـــا ت وت  الـــل تمـــذ -41

ياــرب ت جمــال افالــل  لــد املمــاي  الدوليـــل اً بــ ت تــؤلي احلكومــا  واملصــا و املرازيـــل لو   2اغطــا  
وعحــــد ةــــبيل املثــــال، ت ــــتبي  احلكومــــا  يلاء لو   .ملراجمــــل احل ــــابا  وأنفا تــــا بشــــكل لــــحيت

_________________ 

 World Bank, 2015, and J Hegarty, F Gielen and ACان؛ــر )ت التوريــر املــذاو    ةي ــياً  شــكل تــذا املوعــوس عنصــراً  (31) 

Hirata Barros, 2004, Implementation of international accounting and auditing standards: lessons learned from 

the World Bank’s Accounting and Auditing reports on the observance of standards and codes programme ،
)مت الـــد ول  http://www.worldbank.org/ifa/LessonsLearned_ROSC_AA.pdf  التـــاا: متـــا  عحـــد املوقـــ  الشـــبك

 (.2015آب/يغ بر  20أليث ت 
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افالــــــل ترشــــــيد ألا ة املؤة ــــــا  املمحواـــــل لحدولــــــل،  ــــــا ت  لــــــك تميــــــ  مــــــراجم  ياثـــــر فماليــــــل ت  
وت تبي  البنـوو املرازيـل يلاء لو  ياثـر  يويـل مـن يجـل افالـل يت تكـوت البيانـا  املاليـل  .لحح ابا 

 .(32)لحمصا و الىل تممل ات أشرافوا يوعت لةلل

يت شـــراا  مراجمـــل احل ـــابا  لـــديوا  اً ييضـــا وينبغـــ  يت تضـــ  آليـــا  اةمتثـــال ت اعتبا تـــ -42
وعـــلوة عحــد  لـــك،  .عــالة منوجيــا  اـــدل موالــفا  ي ـــرد تضــاو أ  ين؛مــل املراجمـــل الواةمــل

ملمــاي  ومنوجيـــا  مراجمـــل احل ــابا  الـــىل وعـــمتوا اً توجــد ت أطـــا  اةيكــل نف ـــث الـــذي يوــا  وفوـــ
راجمــل ا ــدلة الــىل ينبغــ  تنفيــذتا، شــراا  املراجمــل مرونــل تي ــر تمامــل يفرقــل التماقــدا  مــ  موــا  امل

 .فيما  تص بكيفيل األلاء الممح  وطبيمل وتوقيت التفاعل  م  اغلا ة
  

 اإلطار المؤس ل  -باح 

تشمل الموامل احلامسـل األ ـرد ت جمـال التببيـق الفمـال لحممـاي  الدوليـل ملراجمـل احل ـابا   -43
يلاة تبـــوير ا اةـــبل، ينبغـــ  را  مـــا اقـــ   ت أطـــا  بنـــاء قـــد ة وعحـــد غـــ .وجـــول قاعـــدة مؤة ـــيل قويـــل

 :(33)ي ذ المنالر التاليل ت احل بات عند تناول تذ  امل  لل

امل ــؤوليا  الوانونيــل والوعــ  الوــانوين لكــل تيئــل ت اغطــا  التن؛يمــ ، واأللوا  التوعــيحيل  • 
 اكحوا أ  مونل ا اةبليو ت/يو التن؛يميل الىل تكحف هبا الدولل وااة  ممينل و

ال تيبـــا  اغلا يـــل ت اـــل تيئـــل مـــن اةيئـــا  التن؛يميـــل،  ـــا ت  لـــك ايفيـــل تميـــ  األعضـــاء  • 
 اواديد واجباهتم، علوة عحد م  لل اةةتولل

 اما ب  املؤة ا  املختحفلالتفاعل والتن يق والتماوت في • 

 ااةياال اغلا يل لكل تيئل من اةيئا  • 

 اترتيبا  التمويل وافاءة املوظف  واةةتدامل ت ال تيئل من اةيئا  • 

 .التن؛يم الووي وا كم ملونل ا اةبل • 

 ل ـــل اـــديا   ةي ـــيل ت جمـــال اً وقـــد يبـــرز عـــدل مـــن الد اةـــا  والتوـــا ير الـــىل لـــد   مـــؤ ر  -44
عحــــل الرةي ــــيل ت تــــذا عــــد  وعــــو  يلوا  وم ــــؤوليا  األطــــراو الفا :بنــــاء الوــــد ا  املؤة ــــيل، وتــــ 

اأـــــال، مثـــــل احلكومـــــا  ومن؛مـــــا  ا اةـــــبل املونيـــــل واةيئـــــا  الرقابيـــــل وغ تـــــا مـــــن ا وـــــا  املمنيـــــل 
_________________ 

غــ  يت بمــع تيئــا  ا اةــبل املونيــل الوطنيــل يعربــت عــن شــواغل بشــ ت أمكانيــل يت يــؤلي تشــكيل تيئــل  قابيــل مثــل  (32) 
 .راطيل أعافيل، ويزيد من   تكحفل تنفيذ مراجمل احل ابا اأحر املم  بالتوا ير املاليل أ  يعباء ب وق

اةيئـل  -2بـاء :مـا يتمحـق بـامياجمـل احل ـابا  ت الممـول بـاء، فيتماد يلاة تبوير ا اةبل األةـر الوانونيـل والتن؛يميـل ملر  (33) 
 اةمتثــال ال ــيال املؤة ــ  ت -4عيــل ت عمحيــل وعــ  املمــاي ا بــاءةاملمنيــل بوعــ  ممــاي  مراجمــل احل ــابا  واأللــول املر 

ا وانـا  -7آليـل التن ـيقا بـاء -6ال تيبـا  املؤة ـيل لح  ـيص لممـل مراجمـ  احل ـابا ا بـاء -5والرلد واغنفا ا بـاء
ا وانــــا املؤة ــــيل فيمــــا يتمحــــق هبيئـــــا   -8بــــاءقيــــا  املونــــل ملراجمــــ  احل ـــــابا ا و املؤة ــــيل لتنفيــــذ متبحبــــا  ي ل

 .املونيل ا اةبل
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وعــد  تــوافر الــدعم الوــانوين والتن؛يمــ  ملن؛مــا  ا اةــبل املونيــل مــن يجــل يلاء وظاةفوــا  ا(34)األ ــرد
ا  املونيـــل لحمحاةـــب   وي الكفـــاءة ت عمحيـــا  تبـــوير املوـــا  اً يةاةـــياً األةاةـــيل الـــىل تشـــكل جـــزء

بـال  اً م ـتمر اً ونـد ة املـوا ل، الـىل تشـكل اـدي ا(35)وأنتا  ممحوما  ماليـل وغـ  ماليـل  ا  جـولة عاليـل
وبصــفل عامــل  األمهيــل لحبحــدات الناميــل ت جوولتــا الراميــل أ  تنفيــذ املمــاي  الدوليــل ملراجمــل احل ــابا .

اةيئــا  التن؛يميــل احلكوميــل  ــذب مــوظف  مــؤتح ، ويــؤلي  لــك أ  تكفــ  األجــو  الــىل توــدموا  ة
ــــل ملراجمــــل  ــــال أ  املمــــاي  الدولي ــــل مــــن يجــــل  لــــد اةمتث اةفتوــــا  أ  الوــــد ا  املناةــــبل واخلــــربة التوني

وباغعـــافل أ   لــك،  يـــل من؛مـــا  ا اةــبل املونيـــل ت بمـــع البحــدات أ  اةعتمـــال عحـــد  احل ــابا .
ت تنفيـذ براجموـا، اـا قـد يـؤلي أ  عــد  ات ـال املوـا ا  والتـ    وعـد  الكفـاءة التن؛يميــل، املتبـوع  

ومـــن شــ ت لعـــم املـــال  يت  ويــد بشـــكل ابــ  مـــن ي ـــر ا وــول الـــىل تبــذةا من؛مـــا  ا اةـــبل املونيــل.
اعد لعـــم ، ةـــ(يـــا، ولي ـــوتومثـــل  وانـــدا، وليرب )وت بمـــع البحـــدات  ت تـــذا الصـــدل.اً تامـــاً يـــؤلي لو  
وتشــمل التبــو ا  اةامــل ت تــذا اأــال مــذارة  .(36)ت التوعيــل ب مهيــل تمزيــز مونــل ا اةــبلاً املــال  اثــ  

اً ، والـــىل يتوقـــ  يت تـــؤلي لو  التفـــاتم املتمحوـــل ب قيـــل مونـــل ا اةـــبل وتمزيـــز التمـــاوت الـــىل لـــد   مـــؤ راً 
 .3ملونيل، عحد النحو املفصل ت اغطا  ت تمزيز الود ا  املؤة يل ملن؛ما  ا اةبل اًا  يوي
  

 3اغطا  
 مذ رة تفايم بشدن تر ية مهنة المحاساة وتعزيز التعاون

، األةـار لتمزيـز التمـاوت والممـل املشـ و بـ  ااـال 2011تض  املذارة، الىل وقمت ت عـا   
ترقيل مونل ا اةبل عحـد الصـميد  ا اةب  الدوا واملال  الدولي  وا ماعل اغمناةيل الدوليل، من يجل

المــامل  مـــن  ـــلل  كــ  املـــال  الـــدولي  ومن؛مـــا  ا اةــبل املونيـــل مـــن توــد  لعـــم يفضـــل لتنميـــل 
قــد ا  مونــل ا اةــبل ت اةقتصــالا  الناشــئل والناميــل، وامل ــامهل بــذلك ت اويــق النمــو اةقتصــالي 

ومصــــرو التنميــــل  مصــــرو التنميــــل األفريوــــ ا: يــــلو فــــع الفوــــر. وقــــد وقمــــت املــــذارة األطــــراو التال
امت برنــــام  املمونــــل التــــاب  لــــوزا ة الشــــؤوت اخلا جيــــل )امةــــيويا والواالــــل األةــــ اليل لحتنميــــل الدوليــــل 

ــــوز (والتجــــا ة ــــل الفحبينيــــلا ا وألا ة التمــــاوت اغمنــــاة  ب والتحــــالف المــــامل  لحوا ــــا  ا ة الشــــؤوت اخلا جي
  ملكافحــل اغيــدز وال ــل واملل يــاا ومصــرو التنميــل لحبحــدات األمريكيــلا والتحصــ ا والصــندول المــامل

وااال ا اةب  الدواا وبرنـام  املمونـل النيوزيحنـديا والواالـل ال ـويديل لحتمـاوت اغمنـاة  الـدواا وألا ة 
 واالتنميل الدوليل باملمحكل املتحدةا وواالل الوةيا  املتحدة لحتنميل الدوليلا والبنك الد

 
ـــــــــــــــدوا،  :املصد   About the memorandum of understanding to strengthen ،2015ااـــــــــــــــال ا اةـــــــــــــــب  ال

accountancy and improve collaboration وت  متا ل عحد املوق  الشبك ،  :  
https://www.ifac.org/mosaic/about-mosaic ( 2015يغ بر /آب 20مت الد ول أليث ت.) 

_________________ 

 (34) Memorandum of Understanding to Strengthen Accountancy and Improve Collaboration, 2013 Professional 

Accountancy Organizations Global Development Report (New York, International Federation of Accountants, 

with the African Development Bank, Asian Development Bank, Inter-American Development Bank and 

World Bank). 
 .املرج  نف ث (35) 

 .املرج  نف ث (36) 
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افالــــل وجــــول ن؛ــــا  فمــــال لرلــــد اةمتثــــال واغنفــــا  وجــــول مصــــد   ويــــل م ــــتور، تتبحــــا   -45
وعحـد ةـبيل  .وتـرب  التمويـل واةةـتولل علقـل متباللـل و يوـل .الش ء الذي ةيمزز اةـتولل الن؛ـا 

املثــــال، يؤاــــد املنتــــدد الــــدوا لحويئــــا  امل ــــتوحل لتن؛ــــيم مراجمــــل احل ــــابا ، ت املبــــالحل األةاةــــيل 
؛ــيم امل ــتوحل، عــرو ة يت يكــوت لتحــك اةيئــا  مصــد   ويــل م ــتور وآمــن وغــ  ممــرحت ةيئــا  التن

ألي تــــ    مــــن مراجمــــ  احل ــــابا  وشــــراا  مراجمــــل احل ــــابا ، ويت يكفــــ  ا تياجاهتــــا اللزمــــل 
 .ملما ةل ةحباهتا وم ؤولياهتا

ق مؤة ـــ  ويتبحـــا ات ـــال تنفيـــذ وأنفـــا  املمـــاي  الدوليـــل ملراجمـــل احل ـــابا  وجـــول تن ـــي -46
ولحتمـــــاوت والتن ـــــيق يمهيـــــل بالغـــــل مـــــن يجـــــل افالـــــل اةـــــتيفاء اة تياجـــــا   .عحـــــد ييـــــ  امل ـــــتويا 

التن؛يميــل بصــو ة مت ــول وم اببــل، وتبــالل املمحومــا  بشــ ت ت ــجيل مراجمــ  احل ــابا  وشـــراا  
متبحبـا  مراجمل احل ابا ، والتماوت ب  ال ـحبا  ا حيـل وال ـحبا  األجنبيـل الن؛ـ ة، مـ  مراعـاة 

 .4ال ريل، عحد النحو املفصل ت اغطا  
  

 4اغطا  
 الممارساا الجيدة فل مجال التعاون

، فريــق 2011شــكحت اةيئــل التن؛يميــل املمنيــل با اةــبل واملؤة ــا  ت ةــنغافو ة، ت عــا   
تمــاوت غــ   مســ ، باةــم  اببــل جمموعــا  من؛مــ  مراجمــل احل ــابا  ت لول جنــوب شــرل آةــيا، 

وتموـد اأموعـل اجتماعـا  . نـدابا  امل ـتوح  ت ماليزيـا وتايحش او م  من؛م  مراجمـل احل ـباة
 .لو يل م  يارب ي ب  شراا  أقحيميل ملناقشل امل اةل املتمحول جبولة مراجمل احل ابا 

وت اةاــــال األو وو، ينشــــ   اةيئــــل األو وبيــــل لــــألو ال املاليــــل واألةــــوال منتــــدد جح ــــا   
تيئــل أنفــا  تابمــل لحــدول األعضــاء ت اةاــال  37بــ  تيئــا  اغنفــا  األو وبيــل، الــذي يضــم  التن ــيق

ياـــرب شـــبكل ةيئـــا  اغنفـــا   املنتـــدد األو وو وبحـــَدين ت املنبوـــل اةقتصـــاليل األو وبيـــل. وميثـــل تـــذا
لــميد المــاث. وتتبــالل  ا  امل ــؤوليا  الرقابيــل املتمحوــل باملمــاي  الدوليــل لتوــد  التوــا ير املاليــل عحــد 
، ينشــــ   تيئــــل 2005تيئــــا  اغنفــــا  األو وبيــــل وتوــــا ت بــــ   ا هبــــا عــــرب تــــذا املنتــــدد. وت عــــا  

 لتبالل املمحوما  بشكل م تمر. األو ال واألةوال األو وبيل قاعدة بيانا  لا حيل لتكوت منرباً 
  

 – Accounting and Corporate Regulatory Authority, 2013, Practice monitoring programme :املصال 

seventh public report متا  عحد املوق  الشبك ، :  
http://www.acra.gov.sg/Publications/Reports/Practice_Monitoring_Programme_Public_Reports/ 

 ,European Securities and Markets Authority, 2014، و(2015 آب/يغ برمت الد ول أليث ت )

Report: Activities of International Financial Reporting Standards Enforcers in Europe in 

2013 (Paris). 
  
، مـــن  ـــلل اةـــتمراحت مـــا بمـــد التنفيـــذ الـــذي حريـــث اأحـــر الـــدوا املمـــ  وت اـــد  ييضـــاً  -47

 ــابا  والت ايــد، عــرو ة تمزيــز اةتصــال بــ  شــراا  ا اةــبل ومن؛مــ  مراجمــل  مــاي  مراجمــل احل
 .احل ابا  لكفالل التببيق املت ق لحتداب  التن؛يميل الىل يمحن عنوا
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 االحتياياا م  ال دراا الاشرية -ييم 
 
راجمــــل يت ــــم تــــوافر املــــوا ل البشــــريل املناةــــبل ب مهيــــل اــــربد لكفــــاءة تنفيــــذ املمــــاي  الدوليــــل مل -48

 .(37)بيد يت يعدال ا اةب  الوانوني  ة تزال منخفضل ت بمع البحدات الناميل .احل ابا 

وتمـــاد يلاة ترقيـــل ا اةـــبل يةـــر الوـــد ا  البشـــريل ملراجمـــل احل ـــابا  والت ايـــد ت الممـــول  -49
 :جيم، وتش  أ  عرو ة الن؛ر ت المنالر التاليل عند تناول تذ  املشكحل

 (ا ا ت  لك شروف الوبول ومضموت برام  التمحيم)التمحيم والتد يا املو   • 

 (ا ا ت  لك الويم املونيل واأل لقيا  واملواقف)املوا ا  املونيل والتمحيم الما   • 

 اتوييم قد ا  وافاءا  ا اةبل • 

 امتبحبا  اخلربة الممحيل • 

 ااةتمرا  التبوير املو  • 
املتوـــد  واملتخصـــص مـــن التـــد يا عحـــد مراجمـــل احل ـــابا  عوـــا املر حـــل األوليـــل امل ـــتود  • 

 .ل قيل املوا ا  املونيل

وتشــ  ل اةــا   .ت تنميــل الوــد ا  البشــريلاً يةاةــياً وتــؤلي من؛مــا  ا اةــبل املونيــل لو   -50
بل مونيـــل قويـــل بوعـــو  أ  يمهيـــل وجـــول من؛مـــا  ااةـــاً احلالـــل الوبريـــل الـــىل يجراتـــا األونكتـــال مـــؤ ر 

 .(38)لتبــوير قــد ا  املونيــ  املــؤتح  مــن يجــل تنفيــذ املمــاي  الدوليــل لحمحاةــبل ومراجمــل احل ــابا 
وت مر حـــل مـــا قبـــل الت تيـــل، تـــوفر تـــذ  املن؛مـــا  الـــدعم الـــلز  غامـــال عمحيـــل ت تيـــل املرشـــح  

وتـــؤلي تـــذ  املن؛مـــا   .ةـــبلبنجـــا ،  ـــا ت  لـــك ال تيبـــا  اللزمـــل ةات ـــاهبم اخلـــربة الممحيـــل املنا
وتـ  امــل  .ت لعـم التبـوير املوــ  امل ـتمر ألعضـاةوا ت مر حـل مــا بمـد الت تيـل يةاةـياً  لو اً  ييضـاً 

يعضــاءتا م ــؤوليل اةلتــزا   دونــل ال ــحوو األ لقــ  املممــول هبــا، و ــري التحريــا  وتنفــذ التــداب  
 .الت ليبيل ت  الل ا تكاب يعضاةوا خالفا 

ويــــؤلي ن؛ــــا  ألــــدا  الشــــوالا ، الــــذي يتضــــمن ممــــاي  ل ــــول مناةــــبل، وبــــرام  لتمحــــيم  -51
مـ  ممـاي  التمحـيم اً ا اةبل املونيل، ويلوا  تويـيم، وعنصـر  ـربة عمحيـل وتبـوير موـ  م ـتمر،  اشـي

الدوليـــــل أحـــــر ممـــــاي  التمحـــــيم ا اةـــــت الـــــدوا، أ  نتـــــاة  يفضـــــل ت ت تيـــــل مونيـــــ   وي موـــــا ة 
 .ل ين عحد اةتيفاء شروف ةول الممل الديناميل احلديثلوقا

_________________ 

ةةـــتمراحت التحـــديا  الـــىل تواجووـــا البحـــدات الناميـــل ت تنفيـــذ املمـــاي  الدوليـــل لحمحاةـــبل ومراجمـــل احل ـــابا  وألا ة  (37) 
 J Siddiqui and CS Ferdous, 2014, The regulatory conundrum: Achieving corporate governance الشراا ، ان؛ر

reforms in developing countries, in Corporate Social Responsibility, Sustainability, Ethics and Governance, S 

Boubaker and DK Nguyen, eds., Springer, Berlin-Heidelberg: 445–464. 

ــــا (38)  نيويــــو و وجنيــــف، ) 2013اةــــتمراحت عــــا   :الــــدواا ا اةــــبل واغبــــلت عحــــد الصــــميد ، قضــــاي2014ل، األونكت
 (.منشو ا  األمم املتحدة
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وتشــــمل بمــــع املما ةــــا  ا يــــدة ت جمــــال بنــــاء الوــــد ا  البشــــريل اللزمــــل لتنفيــــذ املمــــاي   -52
بــرام  متخصصــل لحــتمحم عــرب اغن نــت، هتــدو أ  تبــوير فوــم  :الدوليــل ملراجمــل احل ــابا ، مــا يحــ 
وتـــداب  لحتويمـــل مـــن يجـــل احلصـــول عحـــد  ا(39)جمـــل احل ـــابا يفضـــل لحممـــاي  الدوليـــل املوعـــحل ملرا

بغـــرحت تبـــوير  يفضـــل املما ةـــا  وعحـــد أ شـــال متممـــق مـــن من؛مـــا  ا اةـــبل املونيـــل ياثـــر  ةـــو اً 
  ان؛ر عحد ةبيل املثال )وترتيبا  اةع او املتبالل  ين؛متوا اخلالل.

http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/item/asean-mutual-recognition- 

arrangement-framework-on-accountancy-services-3)  5، عحد النحو املوعت ت اغطا. 
  

 5اغطا  
 ترتيااا االبتراف المتاانل

تشــ  ل اةــا  احلالــل الوبريــل لألونكتــال أ  يت بمــع البحــدات ت ــمد أ  اديــد املــؤتل   
بـــاةع او املتبـــالل مـــن  ـــلل اتفـــال أطـــا ي أقحيمـــ ، وخبالـــل مـــ  بحـــدات ا اةـــبيل  يـــ  ا؛ـــد 

، 2010زالــــت يوو يــــل تنزانيــــا املتحــــدة، ت عــــا  يوت شــــرل يفريويــــا، عحــــد ةــــبيل املثــــال، . ا ــــوا 
الويــول املفروعــل عحــد تــوف   ــدما  ا اةــبل المــابرة لححــدول مــن  ــلل ييــ  وةــاةل التو يــد مــ  

افل أ   لـــك، يبرمـــت ماليزيـــا اتفـــاق  بشـــ ت ترتيبـــا  اةعـــ او املتبـــالل مـــ  وباغعـــ.  وانـــدا واينيـــا
 .ية اليا وأندوني يا

  
 .2014األونكتال،  :املصد 

  
ـــات ملـــنت الشـــوالا  وألـــدا  شـــوالا  عحـــد امل ـــتود التوـــ   -53 ومـــن شـــ ت تبـــوير م ـــتود  

ااةــبل مونيــل مثــل تــذ  الــن؛م وت ال ــنوا  األ ــ ة، يلجمــت عــدة من؛مــا   .تي ــ  تــذ  الممحيــل
غلـــدا  الشـــوالا  واديـــد فئـــا  المضـــويل ت تيااحوـــا التن؛يميـــل، بغـــرحت موالـــحل عمحيـــل التبـــوير 

وتــــوف  ن؛ــــا  لحتمحــــيم ومــــنت الشــــوالا  لتحبيــــل اجــــا  عحــــد النبــــال األوةــــ  لحمونــــل، وتحبيــــل اة تي
 .(40)ا تياجا  اةقتصال بشكل يفضل

 وي الكفـــــاءة املناةـــــبل ب مهيـــــل اـــــربد ملونـــــل مراجمـــــل احل ـــــابا .ويت ـــــم اةـــــتودا  املـــــوظف    -54
اً تامـاً ويشكل  رحـو ا اممـا ، وخبالـل املتخصصـ  مـنوم ت جمـاا ا اةـبل وألا ة األعمـال، مصـد  

بيــد يت تــدين نوعيــل التمحـــيم ا اةــت عحــد امل ــتود ا ـــامم   ةةــتودا  املــوظف  ت اثــ  مــن البحـــدات.
أ  يت ل جــــا  اً بــــوير التمحــــيم ت جمــــال ا اةــــبل املونيــــل ت البحــــدات الناميــــل، ن؛ــــر يثــــ  الوحــــق بشــــ ت ت

_________________ 

بشـــ ت  ويـــيمتلح لحـــتمحم وآ ـــر ألك ونيـــاً  حـــ ا وويحـــز، عحـــد ةـــبيل املثـــال، برناجمـــاً أنكيتـــيت مموـــد ا اةـــب  الوـــانوني  ت  (39) 
-http://www.icaew.com/en/qualifications-and :ان؛ــر املوقــ  الشــبك )ملراجمــل احل ــابا  املمــاي  الدوليــل املوعــحل 

programmes/icaew-isas-programme/about-icaew-isas-programme.) 

 مذارة تفاتم بش ت ترقيل مونل ا اةبل وتمزيز التماوت (40) 
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حوـــا ا اممـــا  تفتوـــر أ  عنصـــر التـــد يا الممحـــ  ت جمـــال املونـــل ت اثـــ  مـــن تحـــك نا اةـــبل الـــىل  
، يتمثــــل الشــــرف الرةي ــــ  لححصــــول عحــــد عضــــويل من؛مــــا  وت يمريكــــا اللتينيــــل مــــثلً  .(41)البحــــدات

يو اةعــ او باألتحيــل ملما ةــل مونــل ا اةــا الوــانوين يو مراجــ  احل ــابا  ا ــ و /ةــبل املونيــل وا ا
 .(42)ت احلصول عحد ل جل البكالو يور ت ا اةبل من أ دد ا امما  المامل يو اخلالل

اـــدي  املنـــات  ا امميـــل ت بمـــع البحـــدات لتشـــمل املمـــاي  الدوليـــل ملراجمـــل  وجـــرد مـــؤ راً  -55
احل ـــابا  واملمـــاي  الدوليـــل لتوـــد  التوـــا ير املاليـــل، عحـــد الـــرغم مـــن يت تـــذ  املنـــات  قـــد ة تكـــوت 

ــــل التــــد ير  .(43)مت ــــول بمــــد عحــــد نبــــال ا اممــــا  املختحفــــل لا ــــل البحــــد الوا ــــد ــــزال نوعي وة ت
و ـا يت مم؛ـم مـوال التـد ير ولو ا  التـد يا واحلحوـا  الد اةـيل  .ابـ اً اً  شكل اـديواةمتحانا  ت

الدوليل تتا  بصـفل  ةي ـيل بالحغـل اغنكحيزيـل، ي؛ـل م ـتود موـا ا  اةتصـال هبـذ  الحغـل مصـد  قحـق 
ومـــن الضـــرو ي ترايـــز مزيــد مـــن اةتتمـــا  عحـــد تمزيــز تـــد يا يةـــاتذة ا اممـــا  ت جمـــال  .(44)ييضــاً 
 .اي  الدوليل،  ا ت  لك املماي  الدوليل ملراجمل احل ابا  واملماي  الدوليل لتود  التوا ير املاليلاملم
  

 االستنتاياا -رابعاا  
 
شــــــود  ال ــــــنوا  األ ــــــ ة زيــــــالة ابــــــ ة ت ممــــــدة  اعتمــــــال املمــــــاي  الدوليــــــل ملراجمــــــل  -56

ــد  املمــاي  الدوليــل املوعــحل ملراجمــل .احل ــابا  احل ــابا ، يو لــد   تموــدا  باعتمالتــا  واعتم،
ويبــدو يت نتــاة  مشــروس توعــيت املمــاي  الــذي نفــذ   .ت امل ــتوبل املن؛ــو ، ت وةيــا  قضــاةيل اثــ ة

والضـمات قـد  ؛يـت بوبـول   ـن مـن قبـل اثـ  مـن م   مـاي  مراجمـل احل ـابا  اأحر الدوا امل
اً ابـــ  اً  ملمـــاي ، و ثــل املمـــاي  املوعـــحل ا ـــنوقـــد عـــزز  عمحيــل التوعـــيت فوـــم ا .يلــحاب املصـــححل

ومـ   لـك، ياـد اةـتمراحت مـا بمـد التنفيـذ الـذي يجـرا  اأحـر عـرو ة بـذل  .موا نل باملمـاي  ال ـابول
   .مزيد من ا وول  ا  تبوير املماي  وتنفيذتا بكفاءة

تبــــوير مونــــل مراجمـــــل أ  الفــــوا ل الثوافيـــــل وتفــــاو  مرا ــــل اً وباغعــــافل أ   لــــك، ون؛ــــر  -57
احل ــابا  ت الوةيــا  الوضــاةيل املختحفــل، جــرد اةعـــ او بضــرو ة بنــاء الوــد ا  مــن يجــل افالـــل 
التنفيــــذ الفمــــال لحممــــاي  الدوليــــل ملراجمــــل احل ــــابا  مــــن قبــــل ختحــــف اةيئــــا  التن؛يميــــل واملونيــــل 

 .الوطنيل، علوة عحد شراا  ا اةبل، وخبالل الصغ ة منوا

_________________ 

 (41) World Bank, 2010, Report on the observance of standards and codes: Kenya and World Bank, 2011, Report 

on the observance of standards and codes: Nigeria. 
 .2013مذارة تفاتم بش ت تمزيز ا اةبل وا   التماوت،  (42) 
 .2011البنك الدوا،  (43) 

 Report on the observance of، 2015لححصــــول عحــــد ممحومــــا   ديثــــل عـــــن بــــنغللي ، ان؛ــــر البنــــك الـــــدوا،  (44) 

standards and codes: Bangladesh, and J Siddiqui and C Humphrey, 2015, Audit profession in an emerging 

economy: exploring the art of survival, University of Manchester. 
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اةتمرعـــت مـــذارة املمحومـــا  األةاةـــيل تـــذ  امل ـــاةل الرةي ـــيل املتمحوـــل بتنفيـــذ املمـــاي   وقـــد -58
 .الدوليــل ملراجمــل احل ــابا ، مثــل اــديا  ترقيــل ا وانــا الوانونيــل واملؤة ــيل وتنميــل املــوا ل البشــريل

الــدوا ت الن؛ــر قــد ترغــا الوفــول املشــا ال ت الــدو ة الثانيــل والثل ــ  لفريــق اخلــرباء المامــل احلكــوم  
 :ت امل اةل املوجزة فيوا، علوة عحد األةئحل التاليل

مــــا تــــو الــــدو  الــــذي تؤليــــث املمــــاي  الدوليــــل ملراجمــــل احل ــــابا  ت اويــــق ا ــــولة  )ي( 
 الماليل لتوا ير املؤة ا  وقابحيتوا لحموا نل عحد الصميد الدوا؟

اةعتبـا  ت بنـاء الوـد ا  مـن يجـل ما تـ  اأـاة  الرةي ـيل الـىل حـا ي ـذتا ت  )ب( 
التنفيــذ الفمـــال واملت ـــق لحممـــاي  الدوليــل ملراجمـــل احل ـــابا ؟ ومـــا تــ  املما ةـــا  ا يـــدة والـــد ور 

 امل تفالة؟

مـــا يتمحـــق ببنـــاء الوـــد ا  ت جمـــال لحـــدول األعضـــاء تمزيـــز التن ــيق فيايــف يت ـــ   ) ( 
 ــــا ت  لــــك اةيئــــا  التن؛يميــــل وتيئــــا  ) مراجمــــل احل ــــابا  عحــــد امتــــدال ةح ــــحل توــــد  التوــــا ير
 والتن يق عحد امل تود الدوا؟ (اغنفا  واملن؛ما  املونيل وشراا  مراجمل احل ابا 

مــا تــ  التحــديا  املتمحوــل  راجمــل احل ــابا  عحــد وجــث التحديــد ت جمــاة  مثــل  )ل( 
 توا ير غ  املاليل؟الوباس الما ، واملؤة ا  الصغ ة واملتوةبل احلجم، وجمال تود  ال

ايــف ت ــتبي  ا افــل المامليــل مثــل فريــق اخلــرباء المامــل احلكــوم  الــدوا اغةــوا   )ه( 
 بدو تا ت ا   عمحيا  تمزيز املماي  الدوليل ملراجمل احل ابا  وتنفيذتا؟

 


