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عمل فريق اخلرباء احلكـوم الـدوا المامـل املمـ باملمـاي الدوليـل لحمحاةـبل واغبـلت التـاب
لألونكت ــال عح ــد أع ــدال يلاة لتب ــوير ا اة ــبل م ــن يج ــل افال ــل تو ــد املؤة ــا تو ــا ير ا ج ــولة
عاليـل .وتشــتمل األلاة عحــد األعمــدة األ بمــل التاليـل :اغطــا الوــانوين والتن؛يمـ ا واغطــا املؤة ـ ا
والو ــد ا البش ـريلا وعمحي ــل بن ــاء الو ــد ا  .وتش ــكل مم ــاي مراجم ــل احل ــابا والت اي ــد املكون ــا
األةاةيل لتحك األلاة.
وقـد فريـق اخلـرباء المامـل احلكـوم الــدوا ،ت املـداوة اخلتاميـل لدو تــث احلاليـل والثل ـ ،
وت أطــا موعــوس األةــر ا وتريــل لتوــد التوــا ير مــن قبــل املؤة ــا  ،مو ـاً بـ ت تــد ت بنــول
جــدول يعمالــث الرةي ــيل متبحبــا لوليــل بشـ ت ممــاي مراجمــل احل ــابا والت ايــد واتبــاس املما ةــا
ا يــدة ت تنفيــذتا ،لين؛ــر فيوــا ت لو تــث الثانيــل والثل ـ  .وميثــل تــذا اأــال ي ــد املكونــا الرةي ــيل
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أللاة تبـوير ا اةــبل .ويعــد يمانــل األونكتـال مــذارة املمحومــا األةاةــيل تـذ وفوـاً لــذلك املوـ ،
بغيــل تي ـ مــداوة فريــق اخلـرباء بشـ ت تــذا املوعــوس .وتوــد تــذ املــذارة ــل عامــل عــن ا اتــا
تبوير وتنفيذ املمـاي الدوليـل ملراجمـل احل ـابا  ،عـلوة عحـد اـديا التنفيـذ واملرتببـل باملمـاي ا
الصحل باة تياجا ت جماة الود ا التن؛يميل واملؤة يل والبشريل.
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أوالا -م دمة
 -1ليب فريــق اخلـرباء المامــل احلكــوم الــدوا املمـ باملمــاي الدوليــل لحمحاةــبل واغبــلت عحــد
اغة ــوا ت ا و ــول الماملي ــل ال ــىل ترم ـ ـ أ تمزي ــز ج ــولة التو ــا ير املالي ــل وغ ـ ـ املالي ــل ال ــىل تو ــدموا
املؤة ــا عحــد نبــال المــاث عحــد مــدد ياثــر مــن ل ــل عوــول ،مــن يجــل تمزيــز اةةــتورا املــاا
واغلا ة الرشيدة وا مناخ اةةتثما .
 -2وا ــرر فري ــق اخلـ ـرباء المام ــل لو ات ــث ال ــنويل من ــذ ع ــا  ،2010لوعـ ـ شـ ـ ش ــامل لممحي ــل
اويـ ــق ت ـ ــدو افال ـ ــل ا ـ ــولة المالي ـ ــل لتو ـ ــا ير املؤة ـ ــا  ،باعتبا ت ـ ــا عنص ـ ــراً يوي ـ ـاً ت هتيئ ـ ــل بيئ ـ ــل
اةــتثما يل مواتيــل .وألغـراحت اويــق تــذ الغايــل ،عمــد فريــق اخلـرباء المامــل ،ــلل ال ــنوا اخلمــر
املاع ــيل ،أ أع ــدال يلاة لتب ــوير ا اة ــبل وتببيوو ــا ت من ــاطق ختحف ــل م ــن الم ــاث .و ض ــمت األلاة،
املكون ــل م ــن أط ــا ل قي ــل مون ــل ا اة ــبل( )1وجمموع ــل مؤشـ ـرا عح ــد ترقيتو ــا( ،)2ملزي ــد م ــن التح ـ ـ
وميكــن الولــول أليوــا امت عــرب منــرب ألك ـ وين مــن ــلل اغن نــت ،وت ـ متا ــل ب ـ ب لغــا  ،ت ـ
اغةبانيل واغنكحيزيل والروةيل والفرن يل (ان؛ر املوق الشبك .)http://adt.unctad.org
 -3ويتمث ــل الغ ــرحت م ــن أع ــدال تح ــك األلاة ت تو ــد امل ــاعدة أ ال ــدول األعض ــاء لتحدي ــد
الفج ـوا ب ـ متبحباهتــا ا حيــل ت جمــال توــد توــا ير املؤة ــا وب ـ املمــاي واملــدونا الدوليــل،
ووع ـ بــل عمــل ملما ــل تحــك الثغ ـرا ببريوــل منوجيــل ومتناةــبل ،مــن ــلل تــذ الممحيــل .وت
تــذا الصــدل ،تي ــر األلاة تصــميم وتنفيــذ اة ـ اتيجيا و ب ـ عمــل م ــتدامل ،ت ةــبيل التوــا ب
م ـ املم ــاي وم ـ يفضــل املما ة ــا ال ــاةدة عح ــد الصــميد ال ــدوا .وت ـ تشــج عح ــد قي ــا ـوا
مفتــو وبنــاء ب ـ األط ـراو الفاعحــل الرةي ــيل املشــاال ت ةح ــحل اغمــدال ا الصــحل بتوــد توــا ير
املؤة ا  .وتشكل مماي مراجمل احل ابا والت ايد عنالر يةاةيل ت تكوين األلاة.
 -4وقـد فريـق اخلـرباء المامـل احلكـوم الـدوا ،ت املـداوة اخلتاميـل لدو تـث احلاليـل والثل ـ ،
وت أطــا موعــوس األةــر ا وتريــل لتوــد توــا ير املؤة ــا  ،مو ـاً ب ـ ت تــد ت بنــول جــدول
يعمالــث الرةي ــيل متبحبــا لوليــل بشـ ت ممــاي مراجمــل احل ــابا والت ايــد واتبــاس املما ةــا ا يــدة
ت تنفيذتا ،لين؛ر فيوا ت لو تـث الثانيـل والثل ـ  .وي ـتند الممـل احلـاا ت تـذا املوعـوس أ يعمـال
ةابول لفريق اخلـرباء المامـل ،ـا ت لـك مـذارة بمنـوات "التحـديا الممحيـل واةعتبـا ا ا الصـحل
ت تنفيــذ املمــاي الدوليــل ملراجمــل احل ــابا " ،يعــدهتا يمانــل األونكتــال ت عــا  2008بالتمــاوت م ـ
اأح ــر ال ــدوا املمـ ـ م ــاي مراجم ــل احل ــابا والت اي ــد()3ا وو يو ــل موبح ــل تتمح ــق برل ــد اةمتث ــال
واغنف ــا  ،مـ ـ أ ش ــالا بشـ ـ ت بن ــاء الو ــد ا واملما ة ــا ا ي ــدةا و ــر ل اة ــا ال ــل قبري ــل

_________________

( TD/B/C.II/ISAR/56 )1و.TD/B/C.II/ISAR/56/Add.1
(.TD/B/C.II/ISAR/59 )2
( TD/B/C.II/ISAR/49 )3واألونكتــال ،2010 ،قضــايا ا اةــبل واغبــلت الــدولي  :اةــتمراحت ( 2008نيويــو و وجنيــف،
منشو ا األمم املتحدة).
GE.15-14459

3/24

TD/B/C.II/ISAR/73

يجرات ــا األونكت ــال ع ــن الرل ــد واةمتث ــال ت يملاني ــا ،ويةـ ـ اليا ،وبحجيك ــا ،وان ــدا ،واملمحك ــل املتح ــدة
لربيبانيــا الم؛مــد وييرلنــدا الشــماليل ،ونوقشــت ت الــدو ة احلاليــل والثل ـ لفريــق اخل ـرباء احلكــوم
الدوا المامل(.)4
 -5يعــد يمانــل األونكتــال مــذارة املمحومــا األةاةــيل تــذ بغيــل تي ـ مــداوة فريــق اخلـرباء
المامــل بش ـ ت تــذا املوعــوس .وتوــد تــذ املــذارة ــل عامــل عــن ا اتــا التوــا ب م ـ املمــاي وم ـ
يفض ــل املما ة ــا ال ــاةدة عح ــد الص ــميد ال ــدوا ،وتن ــاق األة ــر ا وتري ــل لتنفي ــذ ت ــذ املم ــاي
والتحديا الرةي يل املتمحول ببناء الود ا  .وتو ييضاً م اةل ملوالحل الن؛ر فيوا(.)5

ثاني ا -لمحة بامة ب اتجاياا الت ارب مع المعايير الدولية لمرايعة الح اباا
ألف -مشروع تطدير المعايير الدولية لمرايعة الح اباا وتدضيحها
 -6تشــكل ممــاي مراجمــل احل ــابا والت ايــد عنالــر يةاةــيل ت ةح ــحل اغمــدال ا الصــحل
بتوــد توــا ير املؤة ــا  .وقــد يل عــرو ة توةــي قاعــدة ي ـ التمويــل مــن امل ــتثمرين واملورع ـ
أ فص ــل محكي ــل املؤة ــا ع ــن ألا ة الش ــؤوت اليومي ــل لممحياهت ــا .ونتيج ــل ل ــذلك ،ل ــا املورع ــوت
وامل ــتثمروت وغ ـ تم مــن يلــحاب املصــححل يضــموت قــد اً ياــرب مــن وــتوم ت التوــا ير املاليــل وغ ـ
املاليــل الــىل تمــدتا األق ــا اغلا يــل لحمؤة ــا  ،عنــدما تو ـ ت تــذ التوــا ير بشــوالة طــرو ال ـ
ختص ،مثل شراا مراجمل احل ابا .
 -7ويلــبت تبــوير ممــاي عامليــل لتوــد التوــا ير ومراجمــل احل ــابا شــيئاً عــرو ياً ب ــبا الموملــل
والتكامــل الو يــق للقتصــال المــامل ( .)6وت آ ا /مــا ر  ،1978ينشــئت الحجنــل املمنيــل باملما ةــا
الدولي ــل ت جم ــال مراجم ــل احل ــابا  ،م ــن يج ــل أع ــدال مب ــالحل توجيوي ــل لولي ــل ملراجم ــل احل ــابا ،
ا ــت عاي ــل اا ــال ا اة ــب ال ــدوا .وت ع ــا  ،1991يع ــال الحجن ــل ت ــدوين مبالةو ــا التوجيوي ــل
ويلد هتا ت تيئل املماي الدوليل ملراجمل احل ابا .
 -8وعوــا أج ـراء اةــتمراحت عــاو ت عــا  ،2002اةــتميع عــن الحجنــل بــاأحر الــدوا املم ـ
مــاي مراجمــل احل ــابا والت ايــد .وت عــا  ،2004بــدي اأحــر عمحيــل تنوــيت وأعــالة لــياغل شــامحل
ملمــاي ت أطــا مشــروس توعــيح  ،وااتمحــت الممحيــل ت عــا  .2009وت أطــا تنفيــذ تــذا املشــروس،
_________________

( )4األونكت ــال ،قي ــد اغل ــدا  ،الوض ــايا الدولي ــل لحمحاة ــبل واغب ــلت :اة ــتمراحت  ،2014والوض ــايا الدولي ــل لحمحاة ــبل
واغبلت :اةتمراحت .2015

( )5اةـتفال تــذ املــذارة مـن مــد ل يمــت مـن مصــال متا ــل لحجموـو  ،قــدموا لألمانــل جاويـد ،لـ اديو  ،ا اعــر
غلا ة األعمال ،جباممل مانش  ،ت املمحكل املتحدة.
األول ت ا اةبل بكحيل مانش
(C Humphrey and A Loft, 2011, Moving beyond nuts and bolts: The complexities of governing a global )6
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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ضـ ـ ياث ــر م ــن نص ــف املم ــاي الدولي ــل ملراجم ــل احل ــابا  ،الب ــال ع ــدلتا  36ممي ــا اً ،ة لحتوع ــيت
فح ــا ،بــل ولممحيــا تغي ـ جوتريــل ييض ـاً هبــدو ا ـ اا ةــا مراجمــل احل ــابا (يشــا أليوــا
فيمـا يحـ باةـم املمــاي الدوليـل املوعــحل ملراجمـل احل ــابا ) .و ؛يـت املمــاي الدوليـل املوعــحل ملراجمــل
احل ابا بت ييد من؛ما لوليل مثل نل بازل لحمراقبل املصرفيل واألونكتال والبنك الدوا .وعـلوة عحـد
لـ ــك ،اعتمـ ــد املن؛مـ ــل الدوليـ ــل لحجـ ــات األو ال املاليـ ــل املمـ ــاي املوعـ ــحل ،ت زيرات/يونيـ ــث ،2009
ألغراحت تبالل عروحت األةوم والوواةم فيما ب يعضاةوا عرب احلدول(.)7
 -9ويــنص التوجيــث  2014/56/EUلحربملــات األو وو وجمحــر يو وبــا املــؤخ  16ني ــات/يبريل ،2014
بش ـ ت تم ــديل التوجي ــث  2006/43/ECاملتمحــق ب ــعجراء عمحي ــا مراجم ــل ــابا ة ــنويل ألزامي ــل وج ــا
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
الدوليل ملراجمل احل ابا املمتمدة مـن قبـل املفوعـيل األو وبيـل .وقـد اةاـال األو وو التمويـل أحـر مراقبـل
املصـححل المامـل ،وتـو اةيئـل الــىل تشـرو عحـد اتبـاس اغجـراءا الوانونيــل الواجبـل فيمـا يتصـل ب نشـبل وعـ
ممــاي اأحــر الــدوا املمـ مــاي مراجمــل احل ــابا والت ايــد ،عــمن جوــا ي ــرد( .(8وت ني ــات/
يبريل  ،2014يلد الربملات األو وو ةةحل لدعم اةتمرا ويل اأحـر لحفـ ة ( 2020-2014ان؛ـر
.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.105.01.0001.01.ENG
و صحت املماي الدوليل ملراجمل احل ـابا ييضـاً عحـد ت ييـد ل اةـل ياالمييـل م ـتوحل نفـذ بتمويـل مـن
اةا ــال األو وو ،يـ ـ حص ــت الد اة ــل أ يت "اعتم ــال اةا ــال األو وو املم ــاي الدولي ــل املوع ــحل
ملراجمــل احل ــابا  ،ةي ــوم ت تمزي ــز مص ــداقيل وجــولة البيان ــا املالي ــل وج ــولة مراجم ــل احل ــابا ت
منبول اةاال األو وو"( .)9بيد يت موافول اةاال األو وو الرمسيل عحد املماي الدوليل ملراجمـل احل ـابا
ة تزال قيد املناقشل.
 -10وت عــا  ،2013نشــر اأحــر الــدوا املم ـ مــاي مراجمــل احل ــابا والت ايــد اةتمراع ـاً
لحممــاي الدوليــل املوعــحل ملراجمــل احل ــابا بمــد تنفيــذتا .وتش ـ النتــاة أ يت عمحيــل التوعــيت
ع ــزز أمكاني ــل فو ــم تح ــك املم ــاي  ،وأ يت املم ــاي املوع ــحل ؛ي ــت بوب ــول ــن م ــن مراجمـ ـ
_________________

( )7ميكن اةطلس عحد محخص حلالل التنفيذ بالرجوس أ منشو اأحر الدوا املم بتدقيق احل ـابا وممـاي الضـمات
لم ـ ـ ـ ـ ــا  ،2010املمن ـ ـ ـ ـ ــوت International Auditing and Assurance Standards Board, 2010, Implementation of the
 .clarified International Standards on Auditing, International Federation of Accountantsونوقش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت األلل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
الداعمــل لحتوــا ب مـ املمــاي املنوحــل ييضـاً ت منشــو األونكتــال لمــا  ،2010الوضــايا الدوليــل لحمحاةــبل واغبــلت:
اةتمراحت ( 2008نيويو و وجنيف ،منشو ا األمم املتحدة).
(، )8
يةــر جمحــر مراقبــل املصــححل المامــل ت شــباف/فرباير  ،2005لضــمات الشــفافيل الــىل صــد املصــححل المامــل ت وع ـ
املمــاي الدوليــل ملراجمــل احل ــابا والت ايــدا واملمــاي األ لقيــل والتمحيميــل ملونــل ا اةــبل .وتــو جمحــر أشـرات عــامل
م تول ،ينشئ جوول تماوين ب ااال ا اةب الدوا واأتم الدوا لحرقابل املاليل.
(University of Duisberg-Essen, 2009, Evaluation of the possible adoption of International Standards on )9
.Auditing in the European Union, Study on International Standards on Auditing Markt/2007/15/F
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احل ــابا  .ويشــا اأحــر أ يت ا ـ جوانــا جــزء مــن املمــاي اــات عــرو ياً لتحويــق قــد ياــرب
مــن اةت ــال والفماليــل ت تببيووــا .و ــد اغشــا ة أ يت اعتمــال املمــاي الدوليــل املوعــحل ملراجمــل
احل ــابا وتنفيــذتا عحــد لــو فمــال يتبحــا أل ــال تغيـ ا ت ــتغرل ل ـاً مــن الــزمن عحــد املمــاي
الوطني ــل ملراجم ــل احل ــابا  ،ب ــبا احلاج ــل أ عمحي ــا ال ي ــل واص ــا الت ــداب الوانوني ــل وأل ــال
تغيـ ا عحــد منوجيــا شــراا مراجمــل احل ــابا  .ويشــا اأحــر ييضـاً أ يمهيــل تثويــف مراجمـ
احل ــابا  ،وتــد يبوم وتــوف اغ شــال ةــم بشـ ت التنفيــذ ،وة ةــيما فيمــا يتمحــق باملؤة ــا الصــغ ة
واملتوة ــبل احلج ــم  ،لض ــمات عمحي ــا مراجم ــل عالي ــل ا ــولة .وق ــدمت ــلل مش ــاو ا اأح ــر
مو ــا بش ـ ت تمزيــز اةــتخدا لغــل مب ــبل و نــا التمــاب النمبيــل يو الصــياغا املفخمــل ،مــن
يجل تمزيز أمكانيل فوم املماي املوعحل(.)10
 -11ويل ــد اأح ــر ال ــدوا املم ـ م ــاي مراجم ــل احل ــابا والت اي ــد ب ــل عمح ــث ،مص ــحوبل
بو قــل مشــاو ا بشـ ت اةـ اتيجيتث املو ــل لحف ـ ة  ،2019-2015عحــد يةــار اةــتمراحت مــا بمــد
التنفي ــذ( .)11و ث ــل اة ــدو اةةـ ـ اتيج األول ال ــذي ــدل اأح ــر ت تب ــوير مم ــاي لولي ــل عالي ــل
ا ـ ــولة ملراجم ـ ــل احل ـ ــابا  ،ي ـ ـ ا؛ ـ ــد ب ـ ــالوبول بول ـ ــفوا األة ـ ــار غج ـ ـراء عمحي ـ ــا مراجم ـ ــل
ــابا عاليــل ا ــولة لحبيانــا املاليــل ،واحلفــاع عحــد تحــك املمــاي  .ويشــا اأحــر ،ت أطــا ةــميث
أ اويــق لــك اةــدو ،أ ينــث ةــيبذل جوــداًاب ـ اً مــن يجــل أحــال حــول لحم ــاةل الرةي ــيل الــىل
حــري اديــدتا ت أطــا مشــروعث لرلــد التنفيــذ ت الفـ ة  .2019-2015ويشـ اةتمراعــث لحــرلول
عحــد بــل الممــل واةة ـ اتيجيل ،أ يت اةيئــا املونيــل لحمحاةــبل والتن؛ــيم ت ختحــف يلــاء المــاث
يعربــت عــن لعموــا بشــكل عــا ةة ـ اتيجيل الف ـ ة  ،2019-2015الــىل تض ـ األةــار ملوالــحل
تبوير املماي الدوليل ملراجمل احل ابا وتمزيزتا.

باح -ت ديم الت ارير غير المالية
 -12يتزاي ــد اةتتم ــا بتو ــد التو ــا ير غـ ـ املالي ــل ت أط ــا الممحي ــل ا ا ي ــل لتب ــوير مم ــاي لولي ــل
ملراجم ــل احل ــابا  .ويوتض ـ املمي ــا امل ــنوت ق ــم  720يت يو ـري مراجم ــو احل ــابا املمحوم ــا غ ـ
املالي ــل املد ج ــل ت التو ــا ير ال ــنويل وين؛ ــروا فيم ــا أ ا اان ــت تتم ــا حت بش ــكل ا ــور م ـ البيان ــا
املالي ــل ،يو يت يفحص ـوا م ــا ينم ــو أ عحمو ــم م ــن مم ــا و ــلل عمحي ــل املراجم ــل( .)12وب ــذلك تو ــر
لـ ـ ـياغل ت ـ ــذا املمي ـ ــا امل ـ ــنوت ب ن ـ ــث عح ـ ــد ال ـ ــرغم م ـ ــن يت اتوي ـ ــا التو ـ ــا ير ال ـ ــنويل ق ـ ــد صتح ـ ــف،
_________________

( )10اأح ــر ال ــدوا املمـ ـ بت ــدقيق احل ــابا ومم ــاي الض ــمات ،2013 ،املم ــاي الدولي ــل املش ــرو ل ملراجم ــل احل ــابا :
اةةتنتاجا امل تخحصل من اةتمراحت ما بمد التنفيذ ةاال ا اةب الدوا.
( )11اأحر الدوا املم بتدقيق احل ـابا وممـاي الضـمات ،2014 ،بـل الممـل لحفـ ة  :2016-2015تمزيـز جـولة
مراجمل احل ابا والت تا لحم توبل ،ااال ا اةب الدوا.
( )12اأح ــر ال ــدوا املمـ ـ بت ــدقيق احل ــابا ومم ــاي الض ــمات ،2015 ،املم ــاي الدولي ــل املش ــرو ل ملراجم ــل احل ــابا :
م ؤوليا مراج احل ابا املتصحل باملمحوما األ رد والتمديل املبابول ا الصحل ،ااال ا اةب الدوا.
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تنـ ـاً ب ــالووان يو األن؛م ــل يو الحـ ـواةت ا مراي ــل ت وةي ــل قض ــاةيل ممين ــل ،فعن ــث ح ــوز يت تش ــكل يي ــل
و يو ــل ،يو و ــاةق ،م ــن امل ــذاو ة يلن ــا ج ــزءاً م ــن التوري ــر ال ــنوي ،وتـ ـ  :توري ــر اغلا ةا وتمحيو ــا
اغلا ةا واةــتمراحت الش ــؤوت التشــغيحيل واملالي ــل ،يو يي توريــر اا ـل يمــد م ــؤولو الشــؤوت اغلا ي ــلا
والبيات الرةاة ا والبيات اغلا ي لحمؤة لا يو تورير الرقابل الدا حيل وتوييم املخاطر.
 -13بيــد يت لــياغل لــك املميــا املــنوت توــر بـ ت التوريــر ال ــنوي تحــف ت طبيمتــث والغــرحت منــث
وات ـوا عــن التوــا ير األ ــرد ،مثــل التوريــر الــذي يامــد بغــرحت تحبيــل ا تياجــا جمموعــل ممينــل م ــن
يلــحاب املصــححل مــن املمحومــا يو ةةــتيفاء غــرحت تن؛يم ـ اــدل يتمحــق بممحيــل أعــدال التوــا ير،
ــإ أ ا اــات التوريــر املم ـ ةــيتا لحجموــو  .وة تكــوت مثــل تــذ الو ــاةق الواةمــل بــذاهتا جــزءاً مــن
التوريـ ــر ال ـ ــنوي ت المـ ــالة ( تن ـ ـاً بـ ــالووان يو الح ـ ـواةت يو األع ـ ـراو) ،وة تنـ ــد مـ ــن ت نبـ ــال
املم ــاي الدولي ــل ملراجم ــل احل ــابا  .وم ــن يمثح ــل التو ــا ير الواةم ــل ب ــذاهتا م ــا يتص ــل ــا يح ـ  :ل ــناعل
يو تيئــل تن؛يميــل منفصــحلا وامل ــؤوليل اةجتماعيــل لحشــراا ا واةةــتداملا والتنــوس وتكــافؤ الفــر ا
واا ةا وظروو المملا و وول اغن ات.
 -14وتشــمل املمــاي الدوليــل ملراجمــل احل ــابا املمــاي املتمحوــل بتماقــدا الضــمات عــدا مراجمــل
احل ـابا يو عمحيــا اةــتمراحت املمحومـا املاليــل التا يــل .وقـد يلــد اأحــر الـدوا املمـ مــاي
مراجمل احل ابا والت ايـد املميـا الـدوا قـم  3000املتمحـق بتماقـدا الضـمات ،ت اـانوت األول/
لي ـمرب  ،2013بمــد تنويحــث .ومــن املمــاي املرتببــل بــذلك ييضـاً املميــا قــم  ،3410املتمحــق بــعقرا ا
غــازا الدفيئــل .ويشــا ل اةــا يجريــت مــؤ راً عــن اة اتــا ت جمــال الضــمات املـرتب باملمحومــا
غ املاليـل أ تزايـد عـدل التوـا ير الـىل تتضـمن أقـرا ا عـمانا مـن قبـل يطـراو ا جيـل .ويوعـحت
ل اةــل يجرهتــا مبــال ة اغبــلت المامليــل يت قرابــل حث ـ تماقــدا الضــمات تنفــذتا شــراا ا اةــبل(.)13
ويتمثـل م ـتود الضـمات األاثــر شـيوعاً مـن بـ الضـمانا الـىل تصــد تا شـراا ا اةـبل ت الضــمات
ا ــدول وفو ـاً لحمميــا قــم  .3000وباغعــافل أ شــراا ا اةــبل ،توــد ــدما الضــمات املتمحــق
ب ــعقرا ا غـ ــازا الدفيئـ ــل ايانـ ــا ي ـ ــرد مثـ ــل املؤة ـ ــا اةندةـ ــيل وشـ ــراا اةةتشـ ــا ا البيئيـ ــل.
ويببــق موــدمو تــذا النــوس مــن الضــمات املميــا قــم  ،2006 :3-14064لحمن؛مــل الدوليــل لتو يــد
املو ــايير (ا ــزء  -3موال ــفا مو ن ــل بع ش ــالا بغ ــرحت التحو ــق م ــن ت اي ــدا غ ــازا الدفيئ ــل)،
عوعاً عن املميا قم .)14(3410

ييم -المؤس اا الصغيرة والمتدسطة الحجم
 -15يش ــمل نب ــال مم ــاي مراجم ــل احل ــابا املوع ــحل عمحي ــا مراجم ــل احل ــابا ت ييـ ـ
الكيانـ ــا عحـ ــد ا ـ ــتلو ي جاموـ ــا .ويل ـ ــل اأحـ ــر الـ ــدوا املم ـ ـ مـ ــاي مراجمـ ــل احل ـ ــابا
والت ايــد يت فماليــل تببيــق املمــاي تمتمــد عحــد فماليــل ب ـرام التــد يا ا الصــحل .وتو ـ م ــؤوليل

_________________

( )13مبال ة اغبلت المامليل ،2013 ،الضمات اخلا ج لإلبلت عن اةةتدامل ،ةح حل البح والتنميل.
(A Huggins, WJ Green and R Simnett, The competitive market for assurance engagements on greenhouse gas )14
.statements: Is there a role for assurers from the accounting profession, Current Issues in Auditing, 5(2):1–12
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تبــوير وتنفيــذ بـرام التــد يا تــذ عحــد عــاتق تيئــا ا اةــبل املونيــل الوطنيــل ،عــلوة عحــد شــراا
مراجمل احل ابا املفرلة(.)15
 -16وبشـ ــكل عـ ــا  ،تـ ــوفر اةيئـ ــا املونيـ ــل ت البحـ ــدات الـ ــىل اعتمـ ــد املمـ ــاي الدوليـ ــل ملراجمـ ــل
احل ابا الدعم لشـراا مراجمـل احل ـابا الصـغ ة واملتوةـبل احلجـم فيمـا يتمحـق باعتمـال املمـاي
وتببيووــا ت عمحي ــا مراجمــل ــابا الكيانــا الص ــغ ة واملتوةــبل احلج ــم ،ــا ت ل ــك ت ــوف
مبــالحل توجيويــل تفصــيحيل وتوــد امل ــاعدة ت جمــال املما ةــا ( .)16وت عــا  ،2011اعتمــد ااــال
ا اة ــب ال ــدوا ،بالتم ــاوت م ـ ـ املمو ــد الكن ــدي لحمحاة ــب الوـ ــانوني  ،للي ــل اة ــتخدا املم ــاي
الدوليــل ملراجمــل احل ــابا ت عمحيــا مراجمــل ــابا املؤة ــا الصــغ ة واملتوةــبل .ويوــدو
تــذا الــدليل أ م ــاعدة ا اةــب املما ةـ عحــد فوــم املمــاي الدوليــل املوعــحل ملراجمــل احل ــابا
وتببيوو ــا بكف ــاءة عن ــد مراجم ــل ــابا املؤة ــا الص ــغ ة واملتوة ــبل .وت ــو يت ــوي عح ــد م ـوال
عمحيــل بش ـ ت تنفيــذ عمحيــا مراجمــل ــابا املؤة ــا الصــغ ة واملتوةــبل ،ــا ت لــك أج ـراء
ل اةا الل توعيحيل لحمؤة ا شديدة الصغر واملؤة ا الصغ ة واملتوةبل.

نال -ال طاع العام
 -17وفيمــا يتمحــق بالوبــاس المــا  ،يل جــت املمــاي الدوليــل ملراجمــل احل ــابا ت املمــاي الدوليــل
لحمؤة ــا المحي ــا ملراجم ــل احل ــابا  ،الص ــال ة ع ــن املن؛م ــل الدولي ــل لحمؤة ــا المحي ــا ملراجم ــل
احل ـابا  .وت ـمت املبـالحل التوجيويـل لحمن؛مـل باة تكـا أ املمـاي الدوليـل ملراجمـل احل ـابا يو
املم ــاي الدولي ــل لحمؤة ــا المحي ــا ملراجم ــل احل ــابا ت عمحي ــا املراجم ــل .وت ــوفر املم ــاي الدولي ــل
لحمؤة ــا المحيــا أ شــالا أعــافيل بش ـ ت الوبــاس المــا  ،عحــد الــرغم مــن ا ــل الشــروف املبحــوب
توافرت ــا ت مراج ـ احل ــابا م ــن يج ــل الت ت ــل ملراجم ــل احل ــابا املالي ــل .وتتك ــوت املم ــاي الدولي ــل
ملراجمــل احل ــابا مــن جمموعــل غ ـ قابحــل لحتجزةــل مــن املمــاي  ،وة حــوز اة تكــا أ مميــا مفــرل
من جمموعل املمـاي الدوليـل لحمؤة ـا المحيـا ملراجمـل احل ـابا الـىل تـدم فيوـا .وت الـل اعتمـال
أ ـ ــدد اأم ـ ــوعت م ـ ــن قب ـ ــل مؤة ـ ــل عحي ـ ــا ملراجم ـ ــل احل ـ ــابا بغ ـ ــرحت اة ـ ــتخداموا ت مراجم ـ ــل
احل ــابا املالي ــل ،ــا اغش ــا ة أ اأموع ــل املمتم ــدة عن ــد أع ــدال توري ــر مراجمـ ـل احل ــابا (.)17
وينببــق تــذا ييض ـاً عحــد مراجمــل احل ــابا املاليــل الــىل تنفــذ بــاةق ات م ـ ين ـواس ي ــرد مــن مراجمــل
احل ابا  ،مثل مراجمل األلاء يو اةمتثال.

_________________

راجمل احل ابا ومماي الضمات.2010 ،

( )15اأحر الدوا املم
( )16املرج نف ث.
( )17املن؛مل الدوليل لحمؤة ا المحيا ملراجمل احل ابا  ،2013 ،املبالحل األةاةيل ملراجمل
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ياح -االتجاياا الحديثة البتمان المعايير الدولية لمرايعة الح اباا
 -18يتزايــد عــدل البحــدات الــىل تمتمــد املمــاي الدوليــل ملراجمــل احل ــابا بينمــا تتبــاين اشـ اعتمالتــا.
وتش ـ البيانــا الص ــال ة عــن اأح ــر الــدوا املم ـ مــاي مراجم ــل احل ــابا والت اي ــد أ يت 106
بحــدات ق ــد اعتم ــد املم ــاي الدولي ــل ــإ امت( )18يو تمتــز الوي ــا ب ــذلك ت امل ــتوبل الوري ــا (ان؛ ــر
املوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ الش ـ ـ ـ ـ ـ ــبك  .)19()http://www.iaasb.org/clarity-center/support-and-guidance :وتفال ـ ـ ـ ـ ـ ــيحوا
ت ـ  ،مص ــنفل ــا املنبو ــل ا غرافي ــل :يفريوي ــا والش ــرل األوة ـ  26 ،بح ــداًا واألمريكت ــات  18بح ــداًا
وآةــيا ويوقيانيــا 21 ،بحــداًا ويو وبــا 41 ،بحــداً .وتشــمل الفئــل األ ـ ة يي ـ الــدول األعضــاء ت اةاــال
األو وو باةــتثناء يملانيــا والربتغــال وفرن ــا ،يثمــا تمتمــد املفوعــيل األو وبيــل املمــاي ( .)20وتممــل الربتغــال
عح ـ ـ ـ ـ ــد اعتم ـ ـ ـ ـ ــال املم ـ ـ ـ ـ ــاي الدولي ـ ـ ـ ـ ــل املوع ـ ـ ـ ـ ــحل ملراجم ـ ـ ـ ـ ــل احل ـ ـ ـ ـ ــابا (ان؛ ـ ـ ـ ـ ــر املوقـ ـ ـ ـ ـ ـ الش ـ ـ ـ ـ ــبك :
http://www.internationalaccountingbulletin.com/news/three-eu-members-yet-to-adopt-

.)international-auditing-standards-4562247/
 -19واعتمد املماي الدوليل ملراجمل احل ابا للةتخدا بشكل عا بصـفل ممـاي احيـل ت 29
وةيــل قضــاةيل ،مـ بمــع التمــديل الــىل تتماشــد مـ ةياةــل اأحــر املتمحوــل بالتمــديل (ان؛ــر املوقـ
الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبك .)http://www.ifac.org/system/files/downloads/Modification_Policy_Position.pdf :
وتتب ــابق املم ــاي ا حي ــل ملراجم ــل احل ــابا مـ ـ املم ــاي الدولي ــل ملراجم ــل احل ــابا ت بم ــع الوةي ــا
الوضــاةيل .لكــن لــير واعــحاً مــا أ ا اانــت التمــديل املد حــل عحيوــا تتفــق م ـ ةياةــل اأحــر ا
الصــحل .امــا يت بمــع البحــدات قــد يعحنــت التزاموــا بتحويــق تــدو التوــا ب م ـ املمــاي الدوليــل ملراجمــل
احل ـابا  ،لكـن ث يتحوـق لـك بمـد( .)21وت بمــع البحـدات ،مثـل يةـ اليا ،واملمحكـل املتحـدة لربيبانيــا
الم؛مد وييرلندا الشماليل ،وتولندا ،توقفت ا وا املمنيل بوع املمـاي الوطنيـل ملراجمـل احل ـابا عـن
وع مماي احيل م توحل عن املماي الدوليل.
_________________

( )18الفئــا الواجــا اعتمالتــا ت ـ املمــاي املبحوبــل وجــا قــانوت يو ن؛ــا وط ـ ا مؤشــر اديــد املمــاي الــىل تمتمــد ت
مراجم ــل احل ــابا الوطني ــلا املم ــاي الوطني ــل ال ــىل ا ــل بالض ــرو ة املم ــاي الدولي ــل ملراجم ــل احل ــابا  ،م ـ ـ بم ــع
التمــديل الــىل تتفــق مـ ةياةــل اأحــر ت تــذا الصــدلا املمــاي غـ امل ــتوفيل ميـ املتبحبــا الدوليــل فيمــا يتمحــق
بممحيل ال يل امل تخدمل لحمماي الدوليل ملراجمل احل ابا يو ةياةل التمديل املمتمدةا و/يو املمـاي الـىل ث يتحوـق
بمد توا هبا الممح م املماي الدوليل ملراجمل احل ابا  ،برغم التمودا املمحنل.
( )19وة توعــت البيانــا املودمــل عــدل البحــدات الــىل تنفــذ فمحي ـاً املمــاي الدوليــل ملراجمــل احل ــابا  ،يو مــإ تمتــز البحــدات
املتبويل تنفيذتا.
( )20ااال ا اةب األو وبي  ،2015 ،ل عامل عن عمحيل اعتمال املماي الدوليل ملراجمل احل ابا ت اةاال األو وو.
( )21ويل ــد اأح ــر املمـ ـ م ــاي مراجم ــل احل ــابا والت اي ــدا ت يةـ ـ اليا ،عح ــد ة ــبيل املث ــال ،بيانـ ـاً ل ــرياً بشـ ـ ت
اةتخدا املماي الدوليل ملراجمل احل ابا ا ةار لتحديد مماي مراجمل احل ابا الوطنيل ،مـ أل ـال التمـديل
اللزم ــل عح ــد الص ــميدين الو ــانوين والتن؛يمـ ـ ا وت الن ــروي  ،اعتم ــد املم ــاي الدولي ــل امم ــاي وطني ــل ،مـ ـ أل ــال
تم ــديل عحيو ــا ملما ــل اة تلف ــا الناي ــل عـ ـن املتبحب ــا التن؛يمي ــل الوطني ــل ،ــا اةقتض ــاءا وت ة ــنغافو ة،
يل ح ــت تم ــديل اريري ــل عح ــد املم ــاي الدولي ــل بغ ــرحت اة ــتيماب اة تلف ــا ا حي ــل (ان؛ ــر املوقـ ـ الش ــبك الت ــاا
للطــلس عحــد احيــل تفصــيح لممحيــا اعتمــال املمــاي وفــق الوةيــل الوضــاةيل ،اعتبــا اً مــن آب/يغ ــبر :2012
.)https://www.ifac.org/system/files/uploads/MBD/Basis-of-ISA-Adoption-by-Jurisdiction-August-2012
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 -20وث تببـق جوــل وا ــدة مـن ا وــا الكــربد املـؤ رة ت األةـوال املاليــل المامليـل املمــاي الدوليــل
ملراجم ـ ــل احل ـ ــابا بم ـ ــد ،وتـ ـ ـ الوةي ـ ــا املتح ـ ــدة األمريكي ـ ــل .ويت ـ ــو جمح ـ ــر مراقب ـ ــل ـ ــابا
املؤة ــا المامــل ت الوةيــا املتحــدة األمريكيــل مومــل اديــد ممــاي مراجمــل احل ــابا ت البحــد.
وث تبـ ـ ـ ـ ــد نـ ـ ـ ـ ــل األو ال املاليـ ـ ـ ـ ــل والبو لـ ـ ـ ـ ــل ت الوةيـ ـ ـ ـ ــا املتحـ ـ ـ ـ ــدة األمريكيـ ـ ـ ـ ــل موافوتوـ ـ ـ ـ ــا عحـ ـ ـ ـ ــد
اة ــتخدا املم ــاي الدولي ــل ملراجم ــل ــابا املؤة ــا ا حي ــل يو األجنبي ــل املد ج ــل ل ــديوا ،وال ــىل
تتــاجر ت يةــوموا تيئــا يو ال ماليــل عامحــل ت البحــد .وعحــد الــرغم مــن جوانــا عــد اةت ــال الــىل
يش ــا أليو ــا ت اث ـ م ــن األ ي ــات ب ـ املم ــاي الدولي ــل ومم ــاي جمح ــر مراقب ــل ــابا املؤة ــا
المام ـ ـ ــل ،ة يوج ـ ـ ــد ة ـ ـ ــود ع ـ ـ ــدل ا ـ ـ ــدول م ـ ـ ــن اة تلف ـ ـ ــا ا وتري ـ ـ ــل (ان؛ ـ ـ ــر املوقـ ـ ـ ـ الش ـ ـ ــبك :
 .)http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/docs/ias/evalstudy2009/appendix_en.pdfوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
لــك ،ج ــر اغش ــا ة ت مش ــاو ا اأح ــر الــدوا املم ـ م ــاي مراجم ــل احل ــابا والت اي ــد أ يت
اعتمــال الوةيــا املتحــدة األمريكيــل اأموعــل الكامحــل لحممــاي الدوليــل املوعــحل ة ـيكوت لــث ت ـ اب ـ
عحد قرا ال حبا الوضاةيل األ رد بش ت اعتمالتا(.)22
 -21وتبَبــق املمــاي الدوليــل ملراجمــل احل ــابا ييض ـاً ت عمحيــا مراجمــل ــابا املؤة ــا
الك ــربد ال ــىل تنف ــذتا ش ــراا مراجم ــل احل ــابا الكبـ ـ ة ت ختح ــف يل ــاء الم ــاث ،ت أط ــا اتف ــال
منت ــدد الش ــراا  .وي ــدعو ت ــذا اةتف ــال يعض ــاء املنت ــدي أ تش ــجي التببي ــق املنوج ـ ملما ة ــا
مراجمــل احل ــابا ا ا ــولة الماليــل عحــد الصــميد المــامل  ،ــا ت لــك اةــتخدا املمــاي الدوليــل
ملراجمـل احل ــابا  ،وأ لعــم التوـا ب بـ املمــاي الوطنيـل والدوليــل ملراجمــل احل ـابا  .وحــا عحــد
يعضــاء املنتــدد ،بوــد اغمكــات ،تنفيــذ عمحيــا املراجمــل عــرب الوطنيــل وفوـاً لحممــاي الدوليــل ملراجمــل
احل ـ ـ ــابا (ان؛ ـ ـ ــر املوقـ ـ ـ ـ الش ـ ـ ــبك http://www.ifac.org/system/files/uploads/TAC-FoF/Fact- :
.)Sheet-FoF-TAC.pdf

ثالث ا -األس ققس الجديري ققة للتح ققدياا المتعل ققة بتنفي ققذ المع ققايير الدولي ققة لمرايع ققة
الح اباا وبناح ال دراا
 -22تمتمـد أجـراءا التببيـق الممحـ لحممـاي الدوليـل ملراجمـل احل ـابا (يو ييـل جمموعـل ممــاي
ي ــرد ملراجمــل احل ــابا ) ،وييــل نتــاة ة وــل ت تــا عحــد تببيووــا ،بوــد اب ـ عحــد البيئــل وعحــد
الو ــد ا التن؛يمي ــل واملؤة ــيل الوطني ــل ،وا ــذلك تـ ـوافر املـ ـوا ل وال ــيال ال ــذي تبب ــق في ــث املم ــاي .
وي ح تذا الفصل الضوء عحد بمع امل اةل اةامل ت تذا الصدل.

_________________

( )22التمحيوا الىل يل هبا ممود ا اةب الوانوني ت يوو يل او يا.
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ألف -المتطلااا ال اندنية والتنظيمية
 -23قــد تتخــذ املتبحبــا الوانونيــل والتن؛يميــل يشــكاةً ختحفــل تن ـاً خبحفيــل البحــد و وافتــث .وميكــن
م ـ لــك اديــد بمــع ا وانــا املش ـ ال ،باةةــتنال أ اخلــربة املكت ــبل ــلل ةــنوا طويحــل مــن
اغلــل ا ت جمــاا ا اةــبل ومراجمــل احل ــابا  ،هبــدو تي ـ التن ــيق الــدوا وا ـ نوعيــل
توا ير املؤة ا .
 -24وعحد غرا ما اقـ ت أطـا بنـاء قـد ة يلاة تبـوير ا اةـبل( ،)23ينبغـ ي ـذ المنالـر التاليـل
ت احل بات عند وع األةر الوانونيل والتن؛يميل ملراجمل احل ابا (:)24
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مماي ومتبحبا مراجمل احل ابا ا
تببيق املماي (يو املوافول عحيوا ،ا اةقتضاء)ا
الرلد واةمتثال أ املماي املصحوبل تبحبا ا
منت ال ا يص ملراجم احل ابا ا
تـ ــد يا ا اةـ ــب ومراجم ـ ـ احل ـ ــابا وم ـ ــؤوا التن؛ـ ــيم ويلـ ــحاب املصـ ــححل ام ـ ـرين
املشاا ت ةح حل اغبلتا
ألا ة املؤة ا ا
املماي األ لقيلا
التحويق والت لياا
آليل عمات ا ولةا

• م ؤوليل مراج احل ابا وامل اءلل.
 -1معايير مرايعة الح اباا
 -25ميك ــن الن؛ ــر أ املم ــاي الدولي ــل ملراجم ــل احل ــابا بول ــفوا مم ــاي أجراةي ــل ت ــوفر اغ ش ــال
بشـ ت ايفيــل تنفيـذ اخلبـوا املختحفــل ت عمحيـل املراجمــل ،يـ يتوقـ املراجـ يت ي ـفر اتباعــث تحــك
اخلبوا عن تود دمـل ا جـولة عاليـل .وتـرل املمـاي ت جمموعـا ا وعحـد ةـبيل املثـال ،اـدل
جمموعـ ــل املمـ ــاي مـ ــن  200أ  299م ـ ــؤوليا مراج ـ ـ احل ـ ــابا  ،عـ ــلوة عحـ ــد طبيمـ ــل عمحيـ ــل
املراجمــل وتن؛يموــا بشــكل عــا  ،ــا ت لــك أعــدال و ــاةق املراجمــل وتــداب مراقبــل ا ــولة الدا حيــل.
وت ــوفر جمموع ــا ي ــرد اغ ش ــالا التوني ــل بش ـ ت جوان ــا ا ــدلة م ــن عمحي ــل مراجم ــل احل ــابا ،
مث ـ ــل التخب ـ ــي ( ،)499-300وي ـ ـ األلل ـ ــل ( ،)599-500واةة ـ ــتفالة م ـ ــن عم ـ ــل امل ـ ـراجم
_________________

(.TD/B/C.II/ISAR/56 )23
( )24تمــاد يلاة تبــوير ا اةــبل األةــر الوانونيــل والتن؛يميــل ملراجمــل احل ــابا ت الممــول يلــف ،فيمــا يتمحــق بــامي:
يلــف -2ممــاي مراجمــل احل ــابا ا يلــف -4اغنفــا و لــد التنفيــذ واةمتثــالا يلــف -5ال ــيص مــن املـراجم ا
يلف -7ي لل املونلا يلف -8التحويق واةنضباف واةلتماةا .
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ام ـ ـرين ( ،)699-600وأعـ ــدال توري ــر املراج ـ ـ ( .)799-700وتنـ ــاو بم ــع اأـ ــاة احليويـ ــل
ال ــىل ات ــا أ الن؛ ــر فيو ــا م ــن يج ــل وع ـ ية ــار تن؛يم ـ مت ـ غعم ــال املم ــاي الدولي ــل ملراجم ــل
احل ابا وتببيووا.
 -26وتشمل تـذ اأـاة جـولة مراجمـل احل ـابا  .وقـد ازلال وتـ ة املنـالاة بتح ـ جـولة
مراجمــل احل ــابا ت يعوــاب األزمــل املاليــل المامليــل لمــا  .2008لكــن تــذا اأــال ة ي ـزال يشــكل
اــدياً ،بينمــا يتوالــل النوــاف بش ـ ت ايفيــل تمري ــف جــولة املراجمــل .ويوجــد نبــال واة ـ جــداً م ــن
تم ــا يف ا ــولة ،وي ا ــز اتتم ــا ا ــل تمري ــف منو ــا عح ــد ص ــاةص ممين ــل لحمراجم ــل ،مث ــل النت ــاة
والممحيا واأل كا .
 -27وت عا  ،2014يعد اأحر الدوا املمـ مـاي املراجمـل والضـمانا أطـا اً لحجـولة اـت
م ــمد :جــولة املراجمــل :المنالــر الرةي ــيل الــىل هتيــئ البيئــل املناةــبل ــولة مراجمــل احل ــابا  .ويقــر
اغطا بالتمويـدا الـىل تكتنـف عمحيـل اديـد جـولة مراجمـل احل ـابا  ،موعـحاً يت املمـاي الدوليـل
ملراجمــل احل ــابا الصــال ة عــن اأحــر شــكحت يةاة ـاً تام ـاً لــدعم جــولة املراجمــل .و ــدل اغطــا
عــدلاً مــن المنالــر األةاةــيل ،تـ املــد ل والممحيــا والموامــل املــؤ رة عحــد النـوات  ،والتفــاعل
األةاةــيل ت ةلةــل اغمــدال ا الصــحل بالتوــا ير املاليــل ،والموامــل ال ــياقيل الــىل ت ــوم ت جــولة
عمحيــل املراجمــل عحــد م ــتود اــل مــن املتماقــدين وشــراا املراجمــل وعحــد الصــميد الــوط  .ويمتــرب
اأحــر يت فريــق املراجمــل يكــوت قــد وــق ا ــولة املبحوبــل أ ا ي بــت التزامــث بوــيم وي لقيــا املونــل
واتب ـ ال ــنو املناة ــاا وأ ا ت ـوافر لدي ــث الد اي ــل املناة ــبل واملو ــا ة واخل ــربة و ص ــص م ــا يكف ـ م ــن
الوقــت أللاء يعمــال املراجمــلا وأ ا طبــق أج ـراءا لــا مل ت املراجمــل ومراقبــل ا ــولة ،م ـ اةمتثــال
أ الوـ ـوان والحـ ـواةت واملم ــاي املمم ــول هب ــاا وأ ا ق ــد تو ــا ير مفي ــدة وجي ــدة التوقي ــتا وأ ا تفاع ــل
بشكل لحيت م األطراو املؤ رة ا الصحل.
 -28وعحــد الــرغم مــن وجــول تصــو عــا بـ ت املمــاي الدوليــل املوعــحل ملراجمــل احل ــابا ت ــوم
ت موالــحل تمزيــز جــولة مراجمــل احل ــابا  ،فوــد ــذ عــدل مــن شــراا ا اةــبل مــن اف ـ احت يت
املمــاي ةــتؤلي تحواةي ـاً أ ات ــال ا ــولة ،ن؛ ـراً أ ا ــتلو اا ةــا مراجمــل احل ــابا وتفــاو
مرا ل تبوير املونل ت الوةيا الوضاةيل املختحفل.
 -29و ح ــص املنت ــدد ال ــدوا لحويئ ــا امل ــتوحل لتن؛ ــيم مراجم ــل احل ــابا  ،م ــن ــلل ل اة ــل
اةتوص ــاةيل عاملي ــل ،أ وج ــوب يت تب ــذل ش ــراا مراجم ــل احل ــابا مزي ــداً م ــن ا و ــد لتح ـ ـ
ات ــال يلاء مراجمـ احل ــابا عحــد الصــميد المــامل  ،وافالــل األ ــذ ــتويا ممــززة مــن التشــكك
املو ـ ـ  .واع ـ ـ و املنتـ ــدد ب ـ ـ ت نتـ ــاة التفتـ ــي فرلتـ ــا ة توع ــت يت املمـ ــاي اتـ ــا أ تمـ ــديل
بالض ــرو ة .لك ــن جم ــاة املراجم ــل ال ــىل اش ــفت الد اة ــل اةةتوص ــاةيل ع ــن وج ــول جوان ــا قص ــو
متكــر ة فيوــا ت ــتحق يت ا؛ــد باتتمــا ــا ت عمــل واعــم املمــاي الدوليــل( .)25ويــرد املنتــدد
_________________

( )25املنتدد الدوا لحويئـا امل ـتوحل لتن؛ـيم مراجمـل احل ـابا  ،2015 ،توريـر عـن الد اةـل اةةتوصـاةيل املتمحوـل بنتـاة
التفتي  ،الىل يجريت ت عا .2014
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الــدوا يت أجـراء مزيــد مــن التحويــق ت تــذ اأــاة  ،هبــدو تويــيم مــدد وايفيــل أةــوا املمــاي ت
من ـ ـ تك ـ ـرا مثـ ــل تـ ــذ اةةـ ــتنتاجا ت عمـ ــل شـ ــراا مراجمـ ــل احل ـ ــابا ومراجم ـ ـ احل ـ ــابا
املتماقدين ،ةيمزز يمهيل املماي .
 -30وت الوةي ـ ــا املتح ـ ــدة األمريكي ـ ــل ،نش ـ ــر جمح ـ ــر مراقب ـ ــل ـ ــابا الش ـ ــراا المامـ ـ ــل ت
زيرات/يونيــث  ،2015بغــرحت أج ـراء مشــاو ة عامــل ،مو ـاً بش ـ ت أمكانيــل اةــتخدا جمموعــل مــن
املؤش ـ ـ ـ ـ ـرا الـ ـ ـ ـ ــىل هتـ ـ ـ ـ ــدو أ تمزيـ ـ ـ ـ ــز جـ ـ ـ ـ ــولة مراجم ـ ـ ـ ــل احل ـ ـ ـ ـ ــابا (ان؛ـ ـ ـ ـ ــر املوق ـ ـ ـ ـ ـ الشـ ـ ـ ـ ــبك :
 .)http://pcaobus.org/Rules/Rulemaking/Docket%20041/Release_2015_005.pdfوج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ت
املو ـ يت جمموعــل املؤش ـرا تشــكل اف؛ــل مــن التــداب الكميــل ا تمحــل الــىل قــد تــوفر د متمموــل
جديــدة لكيفيــل تويــيم جــولة عمحيــا مراجمــل احل ــابا وطريوــل اويــق تحــك ا ــولة الماليــل .وميكــن
لحمؤشـ ـرا  ،أ ا وظف ــت ت ة ــيال ن ــوع مناة ــا ،يت ت ــوفر اةة ــتنا ة لحمناقش ــا بـ ـ األط ـ ـراو
املمنيل بععدال التوا ير املاليل ومراجمل احل ابا املاليل ،مثل ات وشراا مراجمل احل ابا .
 -31وتناو جماة ي رد تامل ومتمـدلة ا وانـا ،مثـل اةـتولل تيئـا تن؛ـيم مراجمـل احل ـابا
وتيئــا املما ةــل الممحيــل ملراجمــل احل ــابا  .و اــر املنتــدد الــدوا لحويئــا امل ــتوحل لتن؛ــيم مراجمــل
احل ــابا  ،ت املبــدي قــم  2مــن مبالةــث األةاةــيل ،يت اةــتولل تيئــل تن؛ــيم مراجمــل احل ــابا "يم ـ
قــد هتا عحــد تنفيــذ الممــل التن؛يم ـ واصــا الو ـرا ا وأنفا تــا ،لوت تــد ل مــن قبــل اخلاعــم لورا اهتــا
التن؛يمي ــل .وح ــا ية تتم ــرحت تيئ ــل تن؛ ــيم مراجم ــل احل ــابا لت ــد ل األط ـ ـراو اخلا جي ــل ال ياة ــيل
والتجا يل ،يو الىل ثل مصاحل قباعيل ،عند اا ةـل وظاةفوـا وةـحباهتا ،ـا ت لـك عـد اكـم تيئـا
املما ة ــل الممحي ــل ت ش ــؤوشا اغلا ي ــل .وح ــا يت يك ــوت ةيئ ــل تن؛ ــيم مراجم ــل احل ــابا مص ــد وي ــل
م ــتور ،ويت يك ــوت املص ــد آمنـ ـاً وغـ ـ مم ــرحت ألي تـ ـ م ــن مراجمـ ـ احل ــابا وش ــراا مراجم ــل
احل ابا  ،ويت يكف ا تياجاهتا اللزمل ملما ةل ةحباهتا وم ؤولياهتا"(.)26
 -32وباملثل ،ار اأحر الدوا املمـ مـاي ي لقيـا املونـل لحمحاةـب  ،ت املـالة  290مـن
مدونتـ ــث لوواعـ ــد ي ـ ــلل املونـ ــل لحمحاةـ ــب ا ف ـ ـ  ،فيمـ ــا يتمحـ ــق بتماقـ ــدا اةـ ــتمراحت مراجم ـ ــل
احل ابا  ،يت اةةتولل يشتمل عحد امي:
(ي) "اةةــتولل الــذت  :وتــو احلالــل الذتني ــل الــىل ت ــمت بــالتمب عــن اةة ــتنتاجا
ن ـ ـ د عـ ــن امل ــؤ را الـ ــىل تض ـ ـ بـ ــالورا املو ـ ـ  ،ا ــا يتـ ــيت لحف ــرل أمكانيـ ــل التص ــرو بنزاتـ ــل واـ ــري
املوعوعيل واا ةل التشكك املو ا
(ب) اةة ـ ــتولل ت امل؛و ـ ــر :يي ن ـ ــا الوق ـ ــاة وال؛ ـ ــروو الب ـ ــا زة ي ـ ـ ـ ت ـ ــؤلي أ
ا تم ـ ــال يت ح ـ ــص ط ـ ــرو الـ ـ ـ ممو ـ ــول وم ـ ــتن  ،أ ـ ــر وزت الوق ـ ــاة وال؛ ـ ــروو ت جممحو ـ ــا ،أ
_________________

( )26املنت ــدد ال ــدوا لحويئ ــا امل ــتوحل لتن؛ ــيم مراجم ــل احل ــابا  ،2015 ،املب ــالحل األةاة ــيل ةيئ ــا تن؛ ــيم مراجم ــل
احل ــابا امل ــتوحل ،متا ــل عحــد املوق ـ الش ــبك http://www.ifiar.org/IFIAR/media/Documents/General/Final- :
( Core-Principles.pdfمت الرجوس أليوا ت  20آب/يغ بر .)2015
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التش ــكيك ت نزات ــل وموع ــوعيل ش ــرال مراجم ــل احل ــابا  ،يو عض ــو فري ــق مراجم ــل احل ــابا  ،وت
اا ةل التشكك املو " (ان؛ر املوق الشبك .)http://www.ethicsboard.org
 -33و ا ـ ــر ممو ـ ــد ا اة ـ ــب الو ـ ــانوني ت أنكح ـ ـ ا وويح ـ ــز يت البريو ـ ــل األاث ـ ــر فمالي ـ ــل لض ـ ــمات
اةةــتولل ت ـ تــوف اغ شــال م ـ ال ايــز عحــد أطــا مــن املبــالحل عوع ـاً عــن جمموعــل مفصــحل مــن
الوواعــد الــىل ميكــن اةمتثــال أ منبوقوــا احلــرت م ـ التحايــل عحــد فحواتــا ت ا الوقــت .ويــدل
ت ــذا ال ــنو املب ــالحل األةاة ــيل أل لقي ــا املون ــل ،ويو ــد اح ــيلً م ــبباً لحتودي ــدا ا تمح ــل ال ــىل
ت ــتودو تــذ املبــالحل ،ويــوفر أ شــالا بش ـ ت الضــمانا الــىل قــد تكــوت عــرو يل لحتخفيــف مــن
تذ التوديدا (ان؛ر املوق الشبك .)http://www.icaew.com
 -34ويل و يوـ ـ ـ ــل ض ـ ـ ـ ـراء لـ ـ ـ ــد ت منبوـ ـ ـ ــل اةاـ ـ ـ ــال األو وو عوـ ـ ـ ــا األزمـ ـ ـ ــل املاليـ ـ ـ ــل ت
عــا  ،2008أ بــدء نوــاف بش ـ ت عــدل مــن امل ــاةل املرتببــل راجمــل احل ــابا  ،ــا ت لــك لو
شــراا مراجمــل احل ــابا وألا هتــا واةــتولةا ،واغش ـراو عحــد عمــل مراجم ـ احل ــابا  ،عــمن
يش ــياء ي ــرد( .)27وج ــاء ت توجي ــث اةا ــال األو وو ق ــم  2014/56/EUيت تمزي ــز اة ــتولل مراجمـ ـ
احل ــابا الوــانوني وشــراا مراجمــل احل ــابا ي ــتدع عــد مشــاال امل ـراجم ت عمحيــل لــن
الوـ ـ ـرا ت الكي ـ ــات اخلاعـ ـ ـ لحمراجم ـ ــل ،ويت ي ـ ــدونوا ييـ ـ ـ التودي ـ ــدا ال ـ ــىل ت ـ ــتودو اة ـ ــتولةم
والضــمانا الــىل تنفــذ لححــد مــن تحــك التوديــدا  ،وينــث يتم ـ عحــيوم توــد اةــتوالتوم يو اةمتنــاس
عــن املشــاال ت مراجمــل احل ــابا " ـ تكــوت التوديــدا الــىل ت ــتودو اةــتولةم اب ـ ة ،ــإ
بمد تنفيذ الضمانا من يجل صفيفوا".
 -35وقد يكوت تببيـق املمـاي الدوليـل ملراجمـل احل ـابا يبحـ ي ـراً ت بحـد مـا ـ تكـوت املمـاي
متا ــل بالحغ ــل الوطني ــل الــىل ةت ــتخد ت تنفي ــذتا عمحي ـاً .ويك ــوت اتب ــاس األلــول املرعي ــل ت عمحي ــل
ال يــل بــال األمهيــل ت تــذا الصــدل .وقــد شــدل اأحــر الــدوا ملمــاي مراجمــل احل ــابا والت ايــد
يمهي ــل تري ــل مم ــاي مراجم ــل احل ــابا بنجـ ــا وت الوق ــت املناة ــا ،ألت ال ي ــل عنص ــر تـ ــا ت
مشــروعث املتمحــق بالتوعــيت .ويع ـ و اأحــر ب ـ ت ال يــل ت ــتدع احلصــول أ النصــو املمتمــدة
بش ت مماي مراجمـل احل ـابا املوعـحل ،الـىل يتا وـا اأحـر عحـد املوقـ الشـبك ةاـال ا اةـب
ال ــدوا .وة تـ ـزال ال ي ــل تش ــكل ا ــدياً ابـ ـ اً ت جم ــال اعتم ــال املم ــاي الدولي ــل ملراجم ــل احل ــابا
وتنفيــذتا ،وتبوــد بمــع امل ــاةل املثـ ة لحوحــق بشـ ت التببيــق املنوجـ لحممــاي املوعــحل عحــد نبــال
ييـ البحــدات ،وت ـ تشــمل اةــتخدا الصــياغا الــىل تفــتت اأــال لتف ـ متبحبــا املمــاي ببراةــق
ختحفــل .و ــا تكــوت مواجوــل تــذا التحــدي عحــد امل ــتود اغقحيم ـ مــن احلحــول املمكنــل ،امــا تــو
موعت ت اغطا .1
_________________

( )27املفوعــيل األو وبيــل ،2010 ،ةياةــل مراجمــل احل ــابا  :الــد ور امل ــتفالة مــن األزمــل ،و يوــل ض ـراء .ان؛ــر ييض ـاً:
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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اغطا 1
الممارساا الجيدة فل تريمة المعايير
ت عــا  ،2012قامــت جمموعــل مــن من؛مــا ا اةــبل املونيــل ت يمريكــا اللتينيــل ب يــل
اتي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  Handbook of International Standards on Auditing and Quality Controlأ الحغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
اغةــبانيل .وتتكــوت اأموعــل مــن املموــد اغةــباين لحمحاةــب الوــانوني ومموــد ا اةــبل ومراجمــل
احل ــابا و ن ــل اة ــتمراحت ،بوي ــالة اا ــال اأ ــالر املوني ــل ت المح ــو اةقتص ــاليل ب ــاأل جنت  ،ام ــا
تض ــم اثحـ ـ ع ــن اةيئ ــا األعض ــاء ت اا ــال ا اة ــب ال ــدوا ت يو وغـ ـواي ،وب ــا اغواي ،وبنم ــا،
وبوليفيـ ــا (لولـ ــل  -املتمـ ــدلة الووميـ ــا ) ،وشـ ــيح  ،واوةـ ــتا يكا ،واولومبيـ ــا ،واملك ـ ــيك ،ويط ـ ـراو
فاعح ــل ةي ــيل ي ــرد .ويض ــرب ت ــذا مث ــاةً لحكيفي ــل ال ــىل ت ــتبي هب ــا البح ــدات ال ــىل تتح ــد لغ ــل
مشـ ال تو يــد جوولتــا لتي ـ تنفيــذ املمــاي الدوليــل ملراجمــل احل ــابا بشــكل مت ــق فيمــا بينوــا،
عرب التغحا عحد ا تلفا ال يل واةةتفالة من وفو ا احلجم.
املصد  :ااـ ـ ــال ا اةـ ـ ــب الـ ـ ــدوا ،2012 ،بيـ ـ ــات لـ ـ ــحف  ،متـ ـ ــا عحـ ـ ــد ال ـ ـ ـراب التـ ـ ــاا:

https://www.ifac.

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

(مت الد ول أليث ت  20آب/يغ بر .)2015

 -36ويتبح ــا التنفي ــذ الفم ــال لحمم ــاي الدولي ــل ملراجم ــل احل ــابا ييضـ ـاً مـ ـوال توع ــيحيل ت ــوفر
اغ شـ ــال بش ـ ـ ت التببيـ ــق الممح ـ ـ لحتوجيوـ ــا التن؛يميـ ــل .وقـ ــد طحـ ــا اث ـ ـ مـ ــن ت األط ـ ـراو الـ ــىل
اةتجابت ملشاو ا اأحـر الـدوا ملمـاي مراجمـل احل ـابا والت ايـد أ شـالا أعـافيل ت جمـاة
اــدلة ،ــا ت لــك شــراا ا اةــبل .أة يت عــدلاً مــنوم يد يت املمــاي املوعــحل يل أ زيــالة
غـ ـ ع ــرو يل ت ج ــم و ــاةق مراجم ــل احل ــابا  ،وخبال ــل لحش ــراا الص ــغ ة واملتوة ــبل احلج ــم.
و ي قحل من امل تجيب يت الو اةق اغعـافيل تـدل عحـد طريوـل تفكـ مراجـ احل ـابا  ،بينمـا يد
آ روت يت متبحبا الو اةق فيوا أفراف وتؤلي أ انتشا عوحيل الرعوخ(.)28
 -2رصد االمتثال واإلنفا
 -37يمتمــد تببيــق املمــاي الدوليــل ملراجمــل احل ــابا أ ــد اب ـ عحــد ت ـوافر متبحبــا لــد
تببيووا وأنفا تا ،مثل غ تا مـن املمـاي الدوليـل .وتمتـرب عمحيـل وعـ ن؛ـا مناةـا لحرلـد واغنفـا
موم ــل ل ــمبل .وعح ــد غـ ـرا م ــا ل ــو ل ت ال ــدو ة احلالي ــل والثل ـ ـ لفري ــق اخلـ ـرباء المام ــل احلك ــوم
ال ــدوا ،يتبح ــا أنش ــاء ن؛ ــا وط ـ ة ــحيم لرل ــد اةمتث ــال واغنف ــا وج ــول فو ــم واع ــت ملاتي ــل ت ــذا
الرلــد ويتدافــث ونباقــث ،مـ ي ــذ عمحيــا التفاعــل مـ ا وانــا األ ــرد لحــن؛م الوانونيــل واملؤة ــيل
ت البحــد بمـ اةعتبــا ( .)29ويشــمل تــذا الن؛ــا ييضـاً تصــميم جمموعــل مــن األنشــبل لرلــد اةمتثــال

_________________

( )28اأحر الدوا املم ماي مراجمل احل ابا والت ايد.2013 ،
(.TD/B/C.II/ISAR/70 )29
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واغنف ــا  ،ووعـ ـ منوجي ــا مل ــر حىل الوقاي ــل والتص ــحيت ممـ ـاً ،ع ــلوة عح ــد صص ــيص املـ ـوا ل املالي ــل
والبش ـريل والتكنولوجيــل املناةــبل ،وأنشــاء تيكــل تن؛يم ـ ملةــم يشــج تنفيــذ عمحي ـل عاللــل وشــفافل
وفمالــل ،ــا ت لــك أقامــل آليــا لحتن ــيق م ـ جمــاة التش ـري والتن؛ــيم واةيئــا الرمسيــل األ ــرد
عحــد الصــميدين الــوط والــدوا ،واــذلك عحــد امل ــتود اغقحيمـ ــال وجــول آليــا أنفــا أقحيميــل
(عحد لو ما د ت اةاـال األو وو مـثلً) .ويشـكل اغشـراو الفمـال مـن قبـل منفـذي ـدما
مراجمل احل ابا عنصراً يوياً لكفالل مو وقيل وةلمل عمحيل أعدال التوا ير املاليل(.)30
 -38وقــد ي ــر قصــو البنيــل التحتيــل الوانونيــل ت بمــع البحــدات الناميــل عحــد افــاءة تنفيــذ املمــاي
الدوليــل ملراجمــل احل ــابا  .وت بمــع املنــاطق الــىل اعتمــد فيوــا تــذ املمــاي  ،ث تــنوت التشـريما
الوطنيــل ال ــا يل (قــانوت الشــراا  ،عحــد ةــبيل املثــال) يـ يصــبت تببيــق املمــاي ألزاميـاً ت مراجمــل
ـابا التوـا ير املاليــل وغـ املاليـل .ونتيجــل لـذلك ،ة يتحمـل مراجمــو احل ـابا يي التـزا قــانوين
ــا اةــتيفاء متبحبــا املمــاي الدوليــل ملراجمــل احل ــابا  .وتتبحــا املوافوــل عحــد املمــاي ت بمــع
البح ــدات عمحي ــل تشـ ـريميل مبول ــل .يض ــاو أ ل ــك يت تواة ــم امل ــؤوليا بـ ـ ع ــدل م ــن ا و ــا
احلكوميــل (مثــل م ــجح شــراا امل ــامهل ،و ــات األو ال املاليــل ،وتيئــا ا اةــبل املونيــل ،واةيئــا
الوضاةيل) يمود عمحيل أنفا املماي .
 -39ويتن ــاول اثـ ـ م ــن املن؛م ــا الدولي ــل ت ــذ امل ـ ـ لل م ــن من؛ ــو ا ختحف ــل .وعح ــد الص ــميد
المــامل  ،طــو املنتــدد الــدوا لحويئــا امل ــتوحل لتن؛ــيم مراجمــل احل ــابا جمموعــل مبــالحل يةاةــيل
ترمـ أ تمزيــز الرقابــل الفمالــل امل ــتوحل عحــد مراجمــل احل ــابا عحــد الصــميد المــامل ا وأ م ــاعدة
يعضــاء املنتــدد عحــد وعـ ترتيبــاهتم الوطنيــل اخلالــل مــن ــلل تنميــل قــد هتم عحــد توظيــف ـربا
األعضــاء ام ـرين واةةــتفالة منو ــاا وترقيــل اا ة ــا الرقاب ــل عحــد مراجم ــل احل ــابا عح ــد نب ــال
واة ـ هبــدو تشــجي مراجمــل احل ــابا ا ا ــولة الماليــل وبنــاء وــل ا موــو ت عمحيــل أعــدال
التوا ير املاليلا ولعم التماوت ب تيئا التن؛يم وتشـجي زيـالة ات ـال الرقابـل عحـد املراجمـل .وعحـد
وج ـ ــث اخلص ـ ــو  ،تش ـ ـ ف ت ـ ــذ املب ـ ــالحل يت ص ـ ــد م ـ ــؤوليا وة ـ ــحبا تيئ ـ ــا تن؛ ـ ــيم مراجم ـ ــل
احل ــابا املصــححل المامــل ،ويت اــدل تــذ امل ــؤوليا وال ــحبا بوعــو وموعــوعيل ت الوـوان ،
ويت تك ــوت تيئ ــا تن؛ ــيم مراجم ــل احل ــابا م ــتوحل وتت ــم بالش ــفافيل وقابحي ــل امل ــاءلل وتتمت ـ ـ
بصـ ــل يا تنفيذي ـ ــل ش ـ ــامحل (يي يت تك ـ ــوت ق ـ ــال ة عحـ ــد افال ـ ــل التمام ـ ــل الص ـ ــحيت م ـ ـ نت ـ ــاة يو
تولــيا عمحي ــا التفتــي ال ــىل توــو هب ــا ،وعح ــد فــرحت نب ــال مــن ا ـزاءا  ،ــا ت ل ــك ف ــرحت
الغرامــا وةــحا ــص مراجمــل احل ــابا و/يو ألغــاء الت ــجيل ،عحــد ةــبيل املثــال) ،وعحــد يت
تكفل ييضاً عد ا تباف موظفيوـا باملونـل .وعـلوة عحـد لـك ،يتمـ يت ميحـك موظفـو تيئـا الرقابـل
الكفــاءا املناةــبل ويت تكــوت يعــدالتم اافيــل .وينبغ ـ يت يتحح ـوا باملوعــوعيل والتحــر مــن تضــا ب
املصــاحل ،ويت ي ـاف؛وا عحــد ترتيبــا ال ـريل املناةــبل .ويتم ـ عحــد مــوظف مراجمــل احل ــابا اصــا
ال تيبـا املناةــبل لحتمــاوت مـ ا وــا األ ــرد املمنيــل بتن؛ــيم مراجمــل احل ــابا  ،ومـ يطـراو الثــل
_________________

( )30ميكـن احلصـول عحـد مزيـد مـن التفالـيل بشـ ت امل ـاةل املتصـحل بالرلـد واةمتثـال وأنفـا متبحبـا مراجمـل احل ـابا
بالرجوس أ الو يول .TD/B/C.II/ISAR/70
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ي ـ ــرد ـ ــا اةقتضـ ــاء .وتشـ ــمل اأموعـ ــل ييض ـ ـاً مبـ ــالحل تتمح ـ ـق بـ ــالتفتي  ،ـ ــا ت لـ ــك ب ـ ـرام
لحتفتي عحد يةار املخاطر وآليا غبلت شراا مراجمل احل ابا بنتاة عمحيا التفتي .
 -40وياد البنك الدوا ،ت أطا برناجمث املتمحـق بتوريـر التويـد باملمـاي واملـدونا  ،عـرو ة أنشـاء
تيئــا قابيــل م ــتوحل ملونــل مراجمــل احل ــابا  ،واق ـ أل ــال ا ــينا اب ـ ة عحــد قــد ة تيئــا
التن؛يم املختحفـل وةـحباهتا( .)31وباغعـافل أ لـك ،يقـر البنـك الـدوا ب مهيـل الـربام املتمحوـل بوعـ
املمــاي األ لقيــل واملونيــل ملراجمــل احل ــابا  ،وعــمات جــولة املراجمــل وا ـ التن ــيق بـ ا وــا
ا الصحل ،و لك عمن أطا تشريم متماةك وانو (ان؛ر اغطا .)2
اغطا 2
التطدراا التل طرأا مؤخرا بلى آلياا الر ابة الدطنية
تش ـ ـ تو ـ ــا ير البن ـ ــك ال ـ ــدوا ال ـ ــىل ل ـ ــد م ـ ــؤ راً ع ـ ــن التوي ـ ــد باملم ـ ــاي وامل ـ ــدونا ت
أندوني ــيا ( ،)2010وب ــنغللي ( ،)2015ومو يشــيور ( )2011ونيج ي ــا ( ،)2011أ يت
ت ــذ ال ــدول ق ــد ش ــكحت جم ــالر ممني ــل بتو ــد التو ــا ير املالي ــل يو تمم ــل عح ــد أل ــال تم ــديل
تن؛يميـل غتا ـل أمكانيــل أنشـاء مثـل تــذ اةيئـل الرقابيــل .ولعـت التولـيا الــىل لـد مــؤ راً ت
التوــا ير املتمحوــل بالتويــد باملمــاي واملــدونا ت يفغان ــتات ( ،)2010وبوتــات ( ،)2009والبوةــنل
واةرةـ ـ ــك ( ،)2010وبو ونـ ـ ــدي ( ،)2014وتشـ ـ ــال ( ،)2014ويوو يـ ـ ــل مولـ ـ ــدوفا (،)2013
وايني ــا ( ،)2010أ أنش ــاء تيئ ــا قابي ــل متفرغ ــل ا ــت ة ــحبل احلكوم ــا  ،م ــن يج ــل لـ ــد
املم ــاي الدولي ــل ملراجم ــل احل ــابا وتنفي ــذتا .بي ــد يت أنش ــاء مث ــل ت ــذ اةيئ ــا ميك ــن يت يو ــق
النتاة املرجوة فو ت الل ا ن يلاء اةيئا األ رد ا الصحل ييضاً.
املصال :

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

 ،auditingمتا ــل عح ــد املوقـ ـ الش ــبك ( http://www.worldbank.org/ifa/rosc_aa.html :مت ال ــد ول ألي ــث
ت  20آب/يغ بر  )2015و W Chapal, 2015, Upholding reputation of financial reporting, The
 ، Financial Express, 25 Julyمت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد املوقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبك http://www.thefinancialexpress- :
( bd.com/2015/07/25/101406/printمت الد ول أليث ت  20آب/يغ بر .)2015

 -41وت الــل تمــذ أنشــاء تيئــل قابيــل م ــتوحل ،يولــت توــا ير البنــك الــدوا املشــا أليوــا ت
اغطــا  2ب ـ ت تــؤلي احلكومــا واملصــا و املرازيــل لو اً ياــرب ت جمــال افالــل لــد املمــاي الدوليــل
ملراجم ــل احل ــابا وأنفا ت ــا بش ــكل ل ــحيت .وعح ــد ة ــبيل املث ــال ،ت ــتبي احلكوم ــا يلاء لو
_________________

( )31شــكل تــذا املوعــوس عنص ـراً ةي ــياً ت التوريــر املــذاو (ان؛ــر

World Bank, 2015, and J Hegarty, F Gielen and AC

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 ــا عح ــد املوقـ ـ الش ــبك الت ــاا( http://www.worldbank.org/ifa/LessonsLearned_ROSC_AA.pdf :مت ال ــد ول
أليث ت  20آب/يغ بر .)2015
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ياث ـ ــر فمالي ـ ــل ت افال ـ ــل ترش ـ ــيد ألا ة املؤة ـ ــا املمحوا ـ ــل لحدول ـ ــل ،ـ ــا ت ل ـ ــك تميـ ـ ـ مـ ـ ـراجم
لحح ابا  .وت تبي البنـوو املرازيـل يلاء لو ياثـر يويـل مـن يجـل افالـل يت تكـوت البيانـا املاليـل
لحمصا و الىل تممل ات أشرافوا يوعت لةلل(.)32
 -42وينبغ ـ يت تض ـ آلي ــا اةمتث ــال ت اعتبا ت ـا ييض ـاً يت ش ــراا مراجم ــل احل ــابا ل ــديوا
عــالة منوجيــا اــدل موالــفا ي ــرد تضــاو أ ين؛مــل املراجمــل الواةمــل .وعــلوة عحــد لــك،
توجــد ت أطــا اةيكــل نف ــث الــذي يوــا وفو ـاً ملمــاي ومنوجيــا مراجمــل احل ــابا الــىل وعــمتوا
شــراا املراجمــل مرونــل تي ــر تمامــل يفرقــل التماقــدا مـ موــا املراجمــل ا ــدلة الــىل ينبغـ تنفيــذتا،
فيما تص بكيفيل األلاء الممح وطبيمل وتوقيت التفاعل م اغلا ة.

باح -اإلطار المؤس ل
 -43تشمل الموامل احلامسـل األ ـرد ت جمـال التببيـق الفمـال لحممـاي الدوليـل ملراجمـل احل ـابا
وجــول قاعــدة مؤة ــيل قويــل .وعحــد غ ـرا مــا اق ـ ت أطــا بنــاء قــد ة يلاة تبــوير ا اةــبل ،ينبغ ـ
ي ذ المنالر التاليل ت احل بات عند تناول تذ امل لل(:)33
• امل ــؤوليا الوانونيــل والوع ـ الوــانوين لكــل تيئــل ت اغطــا التن؛يم ـ  ،واأللوا التوعــيحيل
يو التن؛يميل الىل تكحف هبا الدولل وااة ممينل و/يو تكحوا أ مونل ا اةبلا
• ال تيبــا اغلا يــل ت اــل تيئــل مــن اةيئــا التن؛يميــل ،ــا ت لــك ايفيــل تمي ـ األعضــاء
واديد واجباهتم ،علوة عحد م لل اةةتوللا
• التفاعل والتن يق والتماوت فيما ب املؤة ا املختحفلا
• اةياال اغلا يل لكل تيئل من اةيئا ا
• ترتيبا التمويل وافاءة املوظف واةةتدامل ت ال تيئل من اةيئا ا
• التن؛يم الووي وا كم ملونل ا اةبل.
 -44وقــد يبــرز عــدل مــن الد اةــا والتوــا ير الــىل لــد مــؤ راً ل ــل اــديا ةي ــيل ت جمــال
بن ــاء الو ــد ا املؤة ــيل ،وتـ ـ  :ع ــد وع ــو يلوا وم ــؤوليا األطـ ـراو الفاعح ــل الرةي ــيل ت ت ــذا
اأـ ــال ،مثـ ــل احلكومـ ــا ومن؛مـ ــا ا اةـ ــبل املونيـ ــل واةيئـ ــا الرقابيـ ــل وغ تـ ــا مـ ــن ا وـ ــا املمنيـ ــل
_________________

( )32غـ يت بمــع تيئــا ا اةــبل املونيــل الوطنيــل يعربــت عــن شـواغل بش ـ ت أمكانيــل يت يــؤلي تشــكيل تيئــل قابيــل مثــل
اأحر املم بالتوا ير املاليل أ يعباء ب وقراطيل أعافيل ،ويزيد من تكحفل تنفيذ مراجمل احل ابا .
( )33تماد يلاة تبوير ا اةبل األةـر الوانونيـل والتن؛يميـل ملراجمـل احل ـابا ت الممـول بـاء ،فيمـا يتمحـق بـامي :بـاء -2اةيئـل
املمنيــل بوعـ ممــاي مراجمــل احل ــابا واأللــول املرعيــل ت عمحيــل وعـ املمــاي ا بــاءة -4ال ــيال املؤة ـ ت اةمتثــال
والرلد واغنفا ا بـاء -5ال تيبـا املؤة ـيل لح ـيص لممـل مراجمـ احل ـابا ا بـاء -6آليـل التن ـيقا بـاء -7ا وانـا
املؤة ـ ــيل لتنفيـ ــذ متبحبـ ــا ي لقيـ ــا املونـ ــل ملراجم ـ ـ احل ـ ــابا ا وبـ ــاء -8ا وانـ ــا املؤة ـ ــيل فيمـ ــا يتمحـ ــق هبيئـ ــا
ا اةبل املونيل.
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األ ــرد()34ا وعــد ت ـوافر الــدعم الوــانوين والتن؛يم ـ ملن؛مــا ا اةــبل املونيــل مــن يجــل يلاء وظاةفوــا
األةاة ــيل ال ــىل تش ــكل ج ــزءاً يةاة ــياً ت عمحي ــا تب ــوير املو ــا ا املوني ــل لحمحاة ــب وي الكف ــاءة
وأنتا ممحوما ماليـل وغـ ماليـل ا جـولة عاليـل()35ا ونـد ة املـوا ل ،الـىل تشـكل اـدياً م ـتمراً بـال
األمهيــل لحبحــدات الناميــل ت جوولتــا الراميــل أ تنفيــذ املمــاي الدوليــل ملراجمــل احل ــابا  .وبصــفل عامــل
ة تكفـ األجــو الــىل توــدموا اةيئــا التن؛يميــل احلكوميــل ــذب مــوظف مــؤتح  ،ويــؤلي لــك أ
اةفتو ــا أ الو ــد ا املناة ــبل واخل ــربة التوني ــل مـ ــن يج ــل ل ــد اةمتث ــال أ املم ــاي الدولي ــل ملراجمـ ــل
احل ــابا  .وباغعــافل أ لــك ،يــل من؛مــا ا اةــبل املونيــل ت بمــع البحــدات أ اةعتمــال عحــد
املتبـوع ت تنفيـذ براجموـا ،اـا قـد يـؤلي أ عــد ات ـال املوـا ا والتـ وعـد الكفـاءة التن؛يميــل،
ويــد بشــكل اب ـ مــن ي ــر ا وــول الــىل تبــذةا من؛مــا ا اةــبل املونيــل .ومــن ش ـ ت لعــم املــال يت
ي ــؤلي لو اً تامـ ـاً ت ت ــذا الص ــدل .وت بم ــع البح ــدات (مث ــل وان ــدا ،وليربي ــا ،ولي ــوتو) ،ةـ ـاعد لع ــم
املــال اث ـ اً ت التوعيــل ب مهيــل تمزيــز مونــل ا اةــبل( .)36وتشــمل التبــو ا اةامــل ت تــذا اأــال مــذارة
التفــاتم املتمحوــل ب قيــل مونــل ا اةــبل وتمزيــز التمــاوت الــىل لــد مــؤ راً ،والــىل يتوق ـ يت ت ــؤلي لو اً
يوياً ت تمزيز الود ا املؤة يل ملن؛ما ا اةبل املونيل ،عحد النحو املفصل ت اغطا .3
اغطا 3
مذ رة تفايم بشدن تر ية مهنة المحاساة وتعزيز التعاون
تض املذارة ،الىل وقمت ت عـا  ،2011األةـار لتمزيـز التمـاوت والممـل املشـ و بـ ااـال
ا اةب الدوا واملال الدولي وا ماعل اغمناةيل الدوليل ،من يجل ترقيل مونل ا اةبل عحـد الصـميد
المــامل مــن ــلل ك ـ املــال الــدولي ومن؛مــا ا اةــبل املونيــل مــن توــد لعــم يفضــل لتنميــل
قــد ا مونــل ا اةــبل ت اةقتصــالا الناشــئل والناميــل ،وامل ــامهل بــذلك ت اويــق النمــو اةقتصــالي
و ف ــع الفو ــر .وق ــد وقم ــت امل ــذارة األطـ ـراو التالي ــل :مص ــرو التنمي ــل األفريوـ ـ ا ومص ــرو التنمي ــل
امة ــيويا والواالـ ــل األة ـ ـ اليل لحتنميـ ــل الدوليـ ــل (امت برنـ ــام املمونـ ــل التـ ــاب لـ ــوزا ة الشـ ــؤوت اخلا جيـ ــل
والتج ــا ة)ا وألا ة التم ــاوت اغمن ــاة ب ــوزا ة الش ــؤوت اخلا جي ــل الفحبيني ــلا والتح ــالف الم ــامل لحوا ــا
والتحص ـ ا والصــندول المــامل ملكافحــل اغيــدز وال ــل واملل يــاا ومصــرو التنميــل لحبحــدات األمريكيــلا
وااال ا اةب الدواا وبرنـام املمونـل النيوزيحنـديا والواالـل ال ـويديل لحتمـاوت اغمنـاة الـدواا وألا ة
التنميل الدوليل باملمحكل املتحدةا وواالل الوةيا املتحدة لحتنميل الدوليلا والبنك الدوا
املصد  :اا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ا اة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوا،2015 ،

About the memorandum of understanding to strengthen

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

_________________

()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

( )35املرج نف ث.
( )36املرج نف ث.
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 -45تتبح ــا افال ــل وج ــول ن؛ ــا فم ــال لرل ــد اةمتث ــال واغنف ــا وج ــول مص ــد وي ــل م ــتور،
الش ء الذي ةيمزز اةـتولل الن؛ـا  .وتـرب التمويـل واةةـتولل علقـل متباللـل و يوـل .وعحـد ةـبيل
املث ــال ،يؤا ــد املنت ــدد ال ــدوا لحويئ ــا امل ــتوحل لتن؛ ــيم مراجم ــل احل ــابا  ،ت املب ــالحل األةاة ــيل
ةيئــا التن؛ــيم امل ــتوحل ،عــرو ة يت يكــوت لتحــك اةيئــا مصــد ويــل م ــتور وآمــن وغ ـ ممــرحت
ألي تـ ـ م ــن مراجم ـ ـ احل ــابا وش ــراا مراجم ــل احل ــابا  ،ويت يكف ـ ـ ا تياجاهت ــا اللزم ــل
ملما ةل ةحباهتا وم ؤولياهتا.
 -46ويتبح ــا ات ــال تنفي ــذ وأنف ــا املم ــاي الدولي ــل ملراجم ــل احل ــابا وج ــول تن ــيق مؤة ـ ـ
عحـ ــد يي ـ ـ امل ـ ــتويا  .ولحتمـ ــاوت والتن ـ ــيق يمهيـ ــل بالغـ ــل مـ ــن يجـ ــل افالـ ــل اةـ ــتيفاء اة تياجـ ــا
التن؛يميــل بصــو ة مت ــول وم اببــل ،وتبــالل املمحومــا بش ـ ت ت ــجيل مراجم ـ احل ــابا وشــراا
مراجمل احل ابا  ،والتماوت ب ال ـحبا ا حيـل وال ـحبا األجنبيـل الن؛ـ ة ،مـ مراعـاة متبحبـا
ال ريل ،عحد النحو املفصل ت اغطا .4
اغطا 4
الممارساا الجيدة فل مجال التعاون
شــكحت اةيئــل التن؛يميــل املمنيــل با اةــبل واملؤة ــا ت ةــنغافو ة ،ت عــا  ،2011فريــق
تمــاوت غـ مسـ  ،باةــم اببــل جمموعــا من؛مـ مراجمــل احل ــابا ت لول جنــوب شــرل آةــيا،
باةش او م من؛م مراجمـل احل ـابا امل ـتوح ت ماليزيـا وتايحنـد .وتموـد اأموعـل اجتماعـا
لو يل م يارب ي ب شراا أقحيميل ملناقشل امل اةل املتمحول جبولة مراجمل احل ابا .
وت اةا ــال األو وو ،ينشـ ـ اةيئ ــل األو وبي ــل ل ــألو ال املالي ــل واألةـ ـوال منت ــدد جح ــا
التن ــيق بـ تيئــا اغنفــا األو وبيــل ،الــذي يضــم  37تيئــل أنفــا تابمــل لحــدول األعضــاء ت اةاــال
األو وو وبح ـ َـدين ت املنبو ــل اةقتص ــاليل األو وبي ــل .وميث ــل ت ــذا املنت ــدد يا ــرب ش ــبكل ةيئ ــا اغنف ــا
ا امل ــؤوليا الرقابيــل املتمحوــل باملمــاي الدوليــل لتوــد التوــا ير املاليــل عحــد لــميد المــاث .وتتبــالل
تيئ ــا اغنف ــا األو وبي ــل وتو ــا ت بـ ـ ا هب ــا ع ــرب ت ــذا املنت ــدد .وت ع ــا  ،2005ينشـ ـ تيئ ــل
األو ال واألةوال األو وبيل قاعدة بيانا لا حيل لتكوت منرباً لتبالل املمحوما بشكل م تمر.
املصال :

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

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

(مت الد ول أليث ت آب/يغ بر ،)2015

و European Securities and Markets Authority, 2014,

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

).2013 (Paris

 -47وت ا ــد ييض ـاً ،م ــن ــلل اة ــتمراحت م ــا بم ــد التنفي ــذ ال ــذي حري ــث اأح ــر ال ــدوا املم ـ
مــاي مراجمــل احل ــابا والت ايــد ،عــرو ة تمزيــز اةتصــال ب ـ شــراا ا اةــبل ومن؛م ـ مراجمــل
احل ابا لكفالل التببيق املت ق لحتداب التن؛يميل الىل يمحن عنوا.
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ييم -االحتياياا م ال دراا الاشرية
 -48يت ــم ت ـ ـوافر امل ـ ـوا ل البش ـ ـريل املناة ــبل ب مهي ــل ا ــربد لكف ــاءة تنفي ــذ املم ــاي الدولي ــل ملراجم ــل
احل ابا  .بيد يت يعدال ا اةب الوانوني ة تزال منخفضل ت بمع البحدات الناميل(.)37
 -49وتمــاد يلاة ترقيــل ا اةــبل يةــر الوــد ا البش ـريل ملراجمــل احل ــابا والت ايــد ت الممــول
جيم ،وتش أ عرو ة الن؛ر ت المنالر التاليل عند تناول تذ املشكحل:
• التمحيم والتد يا املو ( ا ت لك شروف الوبول ومضموت برام التمحيم)ا
• املوا ا املونيل والتمحيم الما ( ا ت لك الويم املونيل واأل لقيا واملواقف)ا
• توييم قد ا وافاءا ا اةبلا
• متبحبا اخلربة الممحيلا
• اةتمرا التبوير املو ا
• امل ــتود املتوــد واملتخصــص مــن التــد يا عحــد مراجمــل احل ــابا عوــا املر حــل األوليــل
ل قيل املوا ا املونيل.
 -50وتــؤلي من؛مــا ا اةــبل املونيــل لو اً يةاةــياً ت تنميــل الوــد ا البش ـريل .وتش ـ ل اةــا
احلالــل الوبريــل الــىل يجراتــا األونكتــال مــؤ راً بوعــو أ يمهيــل وجــول من؛مــا ااة ـبل مونيــل قويــل
لتبــوير قــد ا املونيـ املــؤتح مــن يجــل تنفيــذ املمــاي الدوليــل لحمحاةــبل ومراجمــل احل ــابا (.)38
وت مر ح ــل م ــا قب ــل الت تي ــل ،ت ــوفر ت ــذ املن؛م ــا ال ــدعم ال ــلز غام ــال عمحي ــل ت تي ــل املرش ــح
بنجــا  ،ــا ت لــك ال تيبــا اللزمــل ةات ــاهبم اخلــربة الممحيــل املناةــبل .وتــؤلي تــذ املن؛مــا
ييضـاً لو اً يةاةـياً ت لعـم التبـوير املوـ امل ـتمر ألعضـاةوا ت مر حـل مــا بمـد الت تيـل .وتـ امــل
يعضــاءتا م ــؤوليل اةلت ـزا دونــل ال ــحوو األ لق ـ املممــول هبــا ،و ــري التحريــا وتنفــذ التــداب
الت ليبيل ت الل ا تكاب يعضاةوا خالفا .
 -51وي ــؤلي ن؛ ــا أل ــدا الش ــوالا  ،ال ــذي يتض ــمن مم ــاي ل ــول مناة ــبل ،وبـ ـرام لتمح ــيم
ا اةبل املونيل ،ويلوا تويـيم ،وعنصـر ـربة عمحيـل وتبـوير موـ م ـتمر ،اشـياً مـ ممـاي التمحـيم
الدوليـ ــل أحـ ــر ممـ ــاي التمحـ ــيم ا اةـ ــت الـ ــدوا ،أ نتـ ــاة يفضـ ــل ت ت تيـ ــل موني ـ ـ وي موـ ــا ة
وقال ين عحد اةتيفاء شروف ةول الممل الديناميل احلديثل.

_________________

( )37ةةــتمراحت التحــديا الــىل تواجووــا البحــدات الناميــل ت تنفيــذ املمــاي الدوليــل لحمحاةــبل ومراجمــل احل ــابا وألا ة
الشراا  ،ان؛ر

J Siddiqui and CS Ferdous, 2014, The regulatory conundrum: Achieving corporate governance

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

.Boubaker and DK Nguyen, eds., Springer, Berlin-Heidelberg: 445–464
( )38األونكت ــال ،2014 ،قضـ ــايا ا اةـ ــبل واغبـ ــلت عحـ ــد الصـ ــميد الـ ــدوا :اةـ ــتمراحت عـ ــا ( 2013نيويـ ــو و وجنيـ ــف،
منشو ا األمم املتحدة).
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 -52وتش ــمل بم ــع املما ة ــا ا ي ــدة ت جم ــال بن ــاء الو ــد ا البشـ ـريل اللزم ــل لتنفي ــذ املم ــاي
الدوليــل ملراجمــل احل ــابا  ،مــا يحـ  :بـرام متخصصــل لحــتمحم عــرب اغن نــت ،هتــدو أ تبــوير فوــم
يفضــل لحمم ــاي الدولي ــل املوع ــحل ملراجمــل احل ــابا ()39ا وت ــداب لحتويم ــل مــن يج ــل احلص ــول عح ــد
يفضــل املما ةــا وعحــد أ شــال متممــق مــن من؛مــا ا اةــبل املونيــل ياثــر ةــو اً بغــرحت تبــوير
ين؛متوا اخلالل .وترتيبا اةع او املتبالل (ان؛ر عحد ةبيل املثال
http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/item/asean-mutual-recognition-

 ،)arrangement-framework-on-accountancy-services-3عحد النحو املوعت ت اغطا .5
اغطا 5
ترتيااا االبتراف المتاانل
تشـ ل اةــا احلالــل الوبريــل لألونكتــال أ يت بمــع البحــدات ت ــمد أ اديــد املــؤتل
ا اة ــبيل ي ـ ا؛ ــد ب ــاةع او املتب ــالل م ــن ــلل اتف ــال أط ــا ي أقحيم ـ  ،وخبال ــل م ـ بح ــدات
ا ـ ـوا  .وت ش ــرل يفريوي ــا ،عح ــد ة ــبيل املث ــال ،يزال ــت يوو ي ــل تنزاني ــا املتح ــدة ،ت ع ــا ،2010
الويــول املفروعــل عحــد تــوف ــدما ا اةــبل المــابرة لححــدول مــن ــلل يي ـ وةــاةل التو يــد م ـ
وانــدا وايني ــا .وباغع ـافل أ ل ــك ،يبرمــت ماليزي ــا اتفــاق بش ـ ت ترتيبــا اةع ـ او املتبــالل م ـ
ية اليا وأندوني يا.
املصد  :األونكتال.2014 ،

 -53وم ــن ش ـ ت تب ــوير م ــتود ــات مل ــنت الش ــوالا وأل ــدا ش ــوالا عح ــد امل ــتود التوـ ـ
تي ـ تــذ الممحيــل .وت ال ــنوا األ ـ ة ،يلجمــت عــدة من؛مــا ااةــبل مونيــل مثــل تــذ الــن؛م
غلــدا الشــوالا واديــد فئــا المضــويل ت تيااحوــا التن؛يميــل ،بغــرحت موالــحل عمحيــل التبــوير
وتحبي ــل اة تياج ــا عح ــد النب ــال األوةـ ـ لحمون ــل ،وت ــوف ن؛ ــا لحتمح ــيم وم ــنت الش ــوالا لتحبي ــل
ا تياجا اةقتصال بشكل يفضل(.)40
 -54ويت ـ ــم اةـ ــتودا املـ ــوظف وي الكفـ ــاءة املناةـ ــبل ب مهيـ ــل اـ ــربد ملونـ ــل مراجمـ ــل احل ـ ــابا .
ويشكل رحـو ا اممـا  ،وخبالـل املتخصصـ مـنوم ت جمـاا ا اةـبل وألا ة األعمـال ،مصـد اً تامـاً
ةةــتودا املــوظف ت اث ـ مــن البحــدات .بيــد يت تــدين نوعيــل التمحــيم ا اةــت عحــد امل ــتود ا ــامم
يث ـ ـ الوح ــق بش ـ ـ ت تب ــوير التمح ــيم ت جم ــال ا اة ــبل املوني ــل ت البح ــدات النامي ــل ،ن؛ ــراً أ يت ل ج ــا
_________________

( )39يتــيت مموــد ا اةــب الوــانوني ت أنكح ـ ا وويحــز ،عحــد ةــبيل املثــال ،برناجم ـاً ألك وني ـاً لحــتمحم وآ ــر لحتويــيم بش ـ ت
املمــاي الدوليــل املوعــحل ملراجمــل احل ــابا (ان؛ــر املوق ـ الشــبك http://www.icaew.com/en/qualifications-and- :
.)programmes/icaew-isas-programme/about-icaew-isas-programme
( )40مذارة تفاتم بش ت ترقيل مونل ا اةبل وتمزيز التماوت
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ا اة ــبل ال ــىل نحو ــا ا امم ــا تفتو ــر أ عنص ــر الت ــد يا الممح ـ ت جم ــال املون ــل ت اث ـ م ــن تح ــك
البحـ ــدات( .)41وت يمريكـ ــا اللتينيـ ــل مـ ــثلً ،يتمثـ ــل الشـ ــرف الرةي ـ ـ لححصـ ــول عحـ ــد عضـ ــويل من؛مـ ــا
ا اةــبل املونيــل و/يو اةع ـ او باألتحيــل ملما ةــل مونــل ا اةــا الوــانوين يو مراج ـ احل ــابا ا ـ و
ت احلصول عحد ل جل البكالو يور ت ا اةبل من أ دد ا امما المامل يو اخلالل(.)42
 -55وج ــرد م ــؤ راً ا ــدي املن ــات ا اممي ــل ت بم ــع البح ــدات لتش ــمل املم ــاي الدولي ــل ملراجم ــل
احل ــابا واملم ــاي الدولي ــل لتو ــد التو ــا ير املالي ــل ،عح ــد ال ــرغم م ــن يت ت ــذ املن ــات ق ــد ة تك ــوت
مت ــول بم ــد عح ــد نب ــال ا امم ــا املختحفـ ــل لا ــل البح ــد الوا ــد( .)43وة ت ـ ـزال نوعي ــل التـ ــد ير
واةمتحانا تشكل اـدياً ابـ اً .و ـا يت مم؛ـم مـوال التـد ير ولو ا التـد يا واحلحوـا الد اةـيل
الدوليل تتا بصـفل ةي ـيل بالحغـل اغنكحيزيـل ،ي؛ـل م ـتود موـا ا اةتصـال هبـذ الحغـل مصـد قحـق
ييض ـاً( .)44ومــن الضــرو ي ترايــز مزيــد مــن اةتتمــا عحــد تمزيــز تــد يا يةــاتذة ا اممــا ت جمــال
املماي الدوليل ،ا ت لك املماي الدوليل ملراجمل احل ابا واملماي الدوليل لتود التوا ير املاليل.

رابع ا -االستنتاياا
 -56ش ـ ــود ال ـ ــنوا األ ـ ـ ـ ة زي ـ ــالة ابـ ـ ـ ة ت مم ـ ــدة اعتم ـ ــال املم ـ ــاي الدولي ـ ــل ملراجم ـ ــل
احل ــابا  .و ،
اعتمــد املمــاي الدوليــل املوعــحل ملراجمــل احل ــابا  ،يو لــد تموــدا باعتمالتــا
ت امل ــتوبل املن؛ــو  ،ت وةيــا قضــاةيل اثـ ة .ويبــدو يت نتــاة مشــروس توعــيت املمــاي الــذي نفــذ
اأحر الدوا املم مـاي مراجمـل احل ـابا والضـمات قـد ؛يـت بوبـول ـن مـن قبـل اثـ مـن
يلــحاب املصــححل .وقــد عــزز عمحيــل التوعــيت فوــم املمــاي  ،و ثــل املمــاي املوعــحل ا ــناً اب ـ اً
موا نل باملمـاي ال ـابول .ومـ لـك ،ياـد اةـتمراحت مـا بمـد التنفيـذ الـذي يجـرا اأحـر عـرو ة بـذل
مزيد من ا وول ا تبوير املماي وتنفيذتا بكفاءة.
 -57وباغعـ ــافل أ لـ ــك ،ون؛ـ ــراً أ الف ـ ـوا ل الثوافيـ ــل وتفـ ــاو مرا ـ ــل تبـ ــوير مونـ ــل مراجمـ ــل
احل ــابا ت الوةيــا الوضــاةيل املختحفــل ،جــرد اةع ـ او بضــرو ة بنــاء الوــد ا مــن يجــل افالــل
التنفيـ ــذ الفمـ ــال لحممـ ــاي الدوليـ ــل ملراجمـ ــل احل ـ ــابا مـ ــن قبـ ــل ختحـ ــف اةيئـ ــا التن؛يميـ ــل واملونيـ ــل
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

التماوت.2013 ،

( )42مذارة تفاتم بش ت تمزيز ا اةبل وا
( )43البنك الدوا.2011 ،
( )44لححصـ ــول عحـ ــد ممحومـ ــا ديثـ ــل عـ ــن بـ ــنغللي  ،ان؛ـ ــر البنـ ــك الـ ــدوا،2015 ،
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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
GE.15-14459

23/24

TD/B/C.II/ISAR/73

 -58وقــد اةتمرعــت مــذارة املمحومــا األةاةــيل تــذ امل ــاةل الرةي ــيل املتمحوــل بتنفيــذ املمــاي
الدوليــل ملراجمــل احل ــابا  ،مثــل اــديا ترقيــل ا وانــا الوانونيــل واملؤة ــيل وتنميــل امل ـوا ل البش ـريل.
قــد ترغــا الوفــول املشــاال ت الــدو ة الثانيــل والثل ـ لفريــق اخلـرباء المامــل احلكــوم الــدوا ت الن؛ــر
ت امل اةل املوجزة فيوا ،علوة عحد األةئحل التاليل:
(ي) م ــا ت ــو ال ــدو ال ــذي تؤلي ــث املم ــاي الدولي ــل ملراجم ــل احل ــابا ت اوي ــق ا ــولة
الماليل لتوا ير املؤة ا وقابحيتوا لحموا نل عحد الصميد الدوا؟
(ب) ما تـ اأـاة الرةي ـيل الـىل حـا ي ـذتا ت اةعتبـا ت بنـاء الوـد ا مـن يجـل
التنفيــذ الفمــال واملت ــق لحممــاي الدوليــل ملراجمــل احل ــابا ؟ ومــا ت ـ املما ةــا ا يــدة والــد ور
امل تفالة؟
( ) ايــف يت ـ لحــدول األعضــاء تمزيــز التن ــيق فيمــا يتمحــق ببنــاء الوــد ا ت جمــال
مراجم ــل احل ــابا عح ــد امت ــدال ةح ــحل تو ــد التو ــا ير ( ــا ت ل ــك اةيئ ــا التن؛يمي ــل وتيئ ــا
اغنفا واملن؛ما املونيل وشراا مراجمل احل ابا ) والتن يق عحد امل تود الدوا؟
(ل) مــا تـ التحــديا املتمحوــل راجمــل احل ــابا عحــد وجــث التحديــد ت جمــاة مثــل
الوباس الما  ،واملؤة ا الصغ ة واملتوةبل احلجم ،وجمال تود التوا ير غ املاليل؟
(ه)
بدو تا ت ا

24/24

ايــف ت ــتبي ا افــل المامليــل مثــل فريــق اخل ـرباء المامــل احلكــوم الــدوا اغةــوا
عمحيا تمزيز املماي الدوليل ملراجمل احل ابا وتنفيذتا؟
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