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 االستنتاجات المتف  عليها -أوالا  
األسس الجاهرية لإلبالغ الاالد الجقادة  الممارسقات الجيقاة المتالققة بالر قا  -ألف 

 واإلنفاذ وآليات االمتثال
 ج ول األع ال(من  3)البن  

املعسسب باملعسساي  العامسسل لفريسسق ااسسااء احلكسسوميل السس وا والث:ثسسو  أكسس ت السس و ة احلاديسسة  -5
الس و  امليسسر الس   )فريسق ااسااء احلكسوميل الس وا( ال وليسة لل حاسسبة وا بس:  التسابو لتو كتساد 

بلو  أ  اف التن ية املسست امة لل قا  ة عاملياا يف سيؤديه إع اد الشركات تقا ير موثوق هبا وقابلة 
السسسسسر تنظسسسسسر السسسسس ول األعضسسسسساء يف اعت اد سسسسسا هبسسسسس ف تنفيسسسسس  ا باعتبا  سسسسسا خطسسسسسة التن يسسسسسة ملسسسسسا بعسسسسس  

السسس ول تنفسسس  ا . وأحاطسسست السسس و ة عل سسساا الح وعسسسة إصسسس:حات األ ظ سسسة املاليسسسة السسسر 4151 عسسسا 
والتسثث  ا اساا الس   يقتوقسو السسيادية املاليسة واملتعلقسة بالس يو  األعضاء يف أعقساب األممسة العامليسة 

أ  حت ثه   ه ا ص:حات من حيث إعادة بناء الثقة يف النظسا  املساا العسامليل، وتعزيسز النزا سة يف 
األسواق املالية، ودعسم السستث ا  الطويسل األجسل، والسستقرا  املساا والن سو القتصساد  املسست ا . 

ايو ريسسة عسسن أداء الشسسركة اا يف تقسس ا املعلومسسات وتسسؤد  التقسسا ير السسر تقسس مها الشسسركات دو اا مه سس
وعسسسن تثث  سسسا يف اوت سسسو. ودعسسست السسس و ة وامسسسعيل املعسسساي  و سسس  م مسسسن أصسسسحاب  ومركز سسسا املسسساا

الشركات ي يو لومو معاي  متساوية  ع اد تقا ير املصلحة إىل مواصلة الع ل جنباا إىل جنب 
احلكوميل ال وا التابو لتو كتاد إىل تيس  تعزيسز معساي  بل ا  العامل. ودعا املن وبو  فريق اااء 

مسن التكامسل، السا يف  لسع علسس أسسا  إع اد التقا ير املالية ومتطلبات إع اد التقا ير    املاليسة، 
 لل قا  ة وشفافيتها. وقابليتها تقا ير الشركات جودة أجل حتسني 

أ  آليات  ص  المتثال وا  فسا  تسؤد  واتفق فريق ااااء احلكوميل ال وا العامل علس  -4
دو اا حاسم األمهية يف التنفي  الفعال لل عاي  والقواعس  العامليسة املتعلقسة بسا ب:  عساا ايسودة مسن 

وا  فسا  التنظسيم قبل الشركات. ويف   ا الشث ، سقلط الضوء علس احلاجة إىل أ  تب ل سلطات 
لعسسامل جهسسوداا متضسسافرة  قامسسة  ظسسم لرصسس  المتثسسال امجيسسو أدسساد يف  و وأصسسحاب املصسسلحة ا خسسر 

بإعس اد تقسا ير ال وليسة املتعلقسة واملتطلبسات وا  فا  تتسم بالكفاءة وتكفل تطبيقساا متسسقاا لل عساي  
الشسسركات. وأكسس  فريسسق ااسسااء احلكسسوميل السس وا العامسسل فائسس ة مسس كرة القضسسايا السسر أعسس  ا األما سسة 

ق مسة يف الس و ة السر تومسل ا ليسات املعقس ة واملتكاملسة لرصس  المتثسال ود اسات احلالة القطرية امل
وا  فسسسا  والتحسسس يات السسسر ينبهسسسيل مواجهتهسسسا  قامسسسة  سسس ه ا ليسسسات. ودعسسسا فريسسسق ااسسسااء احلكسسسوميل 
السس وا العامسسل األو كتسساد إىل مواصسسلة تيسسس  تبسسادل ااسساات وتقسس ا املعلومسسات بشسسث  امل ا سسسات 

المتثسسال وا  فسسا  ملسسساع ة البلسس ا  يف جهود سسا املتعلقسسة بومسسو السياسسسات  اييسس ة يف لسسال  صسس 
وبناء الق  ات يف   ا اوال لتحقيق ا ب:  عاا ايودة من قبل الشسركات. وطلبست الس و ة مسن 
أما سسة األو كتسساد تشسسكيل فريسسق استشسسا   لل سسساع ة يف إعسس اد وثيقسسة إ شسسادية بشسسث  امل ا سسسات 

 المتثال وا  فا . ايي ة يف لال  ص  
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وأحاط املن وبو  يف ال و ة احلادية والث:ثني لفريق ااااء احلكسوميل الس وا العامسل عل ساا  -3
لتحسس يات بإعسس اد تقسسا ير مفيسس ة ودقيقسسة وموثسسوق هبسسا وقابلسسة لل قا  سسة، وتسسستحيب بتزايسس  املطالبسسة 

نسسيق وبنساء أوجسه التسبم  بسني سسلطت الس و ة الضسوء علسس احلاجسة إىل التو خطسة التن يسة املسست امة. 
مثسسل  ،إعسس اد التقسسا ير املتعلقسسة بالسسست امة والتقسسا ير  سس  املاليسسةواملبسساد ات احلاليسسة بشسسث  املتطلبسسات 
حبوك سسسسة الشسسسسركات. وطلبسسسست إىل أما سسسسة  املتعلسسسسقا فصسسسساب البياسسسسيل والجت سسسساعيل وا فصسسسساب تقسسسسا ير 

عسسسن السسسست امة إعسسس اد تقسسسا ير األو كتسسساد أ  تع سسسل علسسسس ومسسسو اسسسج مت اسسسسع ملواجهسسسة حتسسس يات 
الشسسركات يف حتقيسسق أ سس اف التن يسسة املسسست امة. وبا مسسافة إىل  لسسع، دو  تقسسا ير هبسس ف حتسسسني 

طلبت ال و ة من أما ة األو كتاد تشكيل فريسق خسااء استشسا    صسم لل سساع ة يف األع سال 
 التحض ية ال:ممة ملعاية   ا املوموع. 

 مسائن أخرى  -باا 
 من ج ول األع ال(  2)البن  

 متاباة أداة التطاير المواسرد  
أكسسس  فريسسسق ااسسسااء احلكسسسوميل السسس وا العامسسسل مسسسن ج يسسس  أمهيسسسة أداة التطسسسوير احملاسسسسيب يف  -2

تيس  اتباع اج متكامل وكليل لبناء أسا  وطب قو  تنظي سيل ومؤسسسيل ومتعلسق ببنساء القس  ات 
املعسرتف  والقواع  واألسو املرجعية وامل ا سسات اييس ة ايودة؛ وتنفي  املعاي لتق ا تقا ير عالية 

تنفيس اا يتسسم بالتسساق والكفساءة، يف مجيسو مراحسل ا بس: ؛ هبا عاملياا يف لسال احملاسسبة وا بس:  
وحتطسيم احلسسواجز وتعزيسسز احلسسوا  والثقسة علسسس مسسستوى السياسسسات بسني أصسسحاب املصسسلحة الرئيسسسيني 

وأعربسسست السس و ة عسسسن تقسسس ير ا للسس ول األعضسسساء السسر عرمسسست  ا هبسسسا يف لسسال احملاسسسسبة وا بسس: . 
 سسسا بشسسسث  تطبيسسسق أداة التطسسسوير احملاسسسسيب يف وليا سسسا. وشسسسحو فريسسسق ااسسسااء احلكسسسوميل السسس وا ءوآ ا

العامسسل السس ول األعضسساء علسسس السسست را  يف تطبيسسق أداة التطسسوير احملاسسسيب وعسسر  اسسستنتاجا ا يف 
با   لع وسيلة  امة لتعزيز ا صس:حات السر  ريهسا البلس ا  مسن أجسل دو ات الفريق املقبلة، باعت

لل قا  سسة. وشسسحو الفريسسق أيضسساا اهياسسات املهنيسسة ا قلي يسسة )مثسسل إعسس اد تقسسا ير عاليسسة ايسسودة وقابلسسة 
واملنظ سسسات ا قلي يسسسة السسس وا لل حاسسسسبني النسسساطقني بالفر سسسسية حتسسساد الاحتسسساد احملاسسسسبني األفا قسسسة و 

األخرى( علس النظر يف استخ ا  أداة التطوير احملاسيب علس املستوى ا قلي يل للستعلم مسن األقسرا  
ال وليسسة وامل ا سسسات اييسس ة يف باملتطلبسسات يف البلسس ا  السسر طبقسست أداة التطسسوير احملاسسسيب، والتوعيسسة 

السر  عس اد التقسا ير الوطنيسة ة التحتيسة بالعناصر األساسسية للبنيسو لال ا ب:  من قبل الشركات، 
 ينبهيل إقامتها أو ت عي ها يف البل  للوفاء هب ه املتطلبات. 
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 ماجز الرئيس -ثانياا  
 الريانات االفتتاحية -ألف 

 حب  ائب األمني العا  لتو كتاد، يف م:حظاته الفتتاحية، باملن وبني وأشا  إىل دو   -1
العامسسل باعتبسسا ه جهسسة التنسسسسيق يف منظومسسة األمسسم املتحسس ة لقضسسسايا  فريسسق ااسسااء احلكسسوميل السسس وا

الشسسفافية واحملاسسسسبة املتعلقسسسة بالشسسسركات. و كسسسر أ   سس ه السسس و ة تعقسسس  يف إطسسسا  منتسسس ى السسسستث ا  
علسسس السسستث ا  يف أ سس اف التن يسسة املسسست امة. وشسس د علسسس أمهيسسة ع سسل فريسسق يركسسز العسسامليل السس   

امسسسسل يف حتقيسسسق أ سسسس اف التن يسسسة املسسسسست امة، وأشسسسا  إىل أ  التحسسسس   ااسسسااء احلكسسسسوميل السسس وا الع
 سس ه األ سس اف يت ثسسل يف ا عسس ا  الشسسفافية بشسسث  األداء لبلسسو  الرئيسسسيل يف تعباسسة األمسسوال ال:ممسسة 

لتو كتسسسساد.  4152تقريسسسسر السسسستث ا  العسسسامليل املتعلسسسق بالسسسست امة، علسسسس دسسسسو مسسسا أقبسسسرم أيضسسساا يف 
باعتبا  سسا لسسالا ل الرئيسسسيل سسسيعاأ مسسسثلة  صسس  المتثسسال وا  فسسا  وأومسسل أ  بنسس  جسس ول األع سسا

 اتالرئيسسية السر قس متها املنظ سالتصرحيات لبناء الق  ات. وبناء علس  لع، ش د علس أولوية   ا
سسسي ا البلسس ا  الناميسسة يف  ال وليسسة يف  سس ا اوسسال. وأبسسرم أيضسساا الصسسعوبات السسر تواجههسسا البلسس ا  ول

لرص  المتثال وا  فا ، الا يف  لع طبيعتسه املعقس ة، وعس   السوعيل بامل ا سسات  ومو  ظا  سليم
اييسس ة، والتوجيسسه. وبا مسسافة إىل  لسسع، قسس   أمثلسسة ع ليسسة تومسسل احلاجسسة إىل املسسوا د التكنولوجيسسة 

 والبشرية واملالية الضخ ة. 
ا السسسته:لية،  ئيسسسة فسسرع املشسسا يو بشسسعبة السسستث ا  واملشسسا يو، يف م:حظا سسوعرمسست  -6

تعريفسه وقائ سة بالنقساط ا  شسادية األساسسية والعناصسر الفاعلسة يف  س ا  تمشلسمق مة عن املوموع 
أ  ا  شسسادات السسر ومسسعها  - كسسرت أ  السسستنتاجات املتعلقسسة بسسثداة التطسسوير احملاسسسيب و اوسسال، 

د التقسسسا ير يف بلسسس  مسسسن  عسسس االفريسسسق احلكسسسوميل السسس وا العامسسسل مسسسؤخراا بشسسسث  تقيسسسيم البنيسسسة التحتيسسسة 
لرصسس  المتثسسال كفسسؤة قسس  أرهسسرت احلاجسسة إىل مزيسس  مسسن ايهسسود   شسساء آليسسات وطنيسسة   -البلسس ا  
. وأشسا ت إىل أ  األما سة قس  أعس ت ني القسا و ينياحلسابات واحملاسسب يلومراجعللشركات وا  فا  

علومسسات إمسسافية ( وقسس مت مTD/B/C.II/ISAR/70مسس كرة معلومسسات أساسسسية لتيسسس  املناقشسسات )
 بشث  اوالت الرئيسية الر تعايها   ه امل كرة. 

العامسسسة، يف بيا سسسه الرئيسسسسيل، دو  مراجعسسسيل الرقابسسسة لل صسسسلحة وأبسسسرم األمسسسني العسسسا  ولسسسو  -1
الشسسركات. و كسسر أ   سس ه األ شسسطة تتفسساوت إعسس اد تقسسا ير احلسسسابات يف تطبيسسق وإ فسسا  متطلبسسات 

علسس مراجعسة الرقابسة إىل مرو ة السربط بينهسا. ولحسن أ   ياسات مستويات تطو  ا؛    أ ه أشا  
احلسسسابات قسس   شسسثت يف األعسسوا  العشسسرة األخسس ة وأ  التحسس   الرئيسسسيل يت ثسسل يف إد ا  السس  و  

 املستفادة من ع ليات التفتيش يف ع لية ومو املعاي . 
ة ومسسو املعسساي  يف سسسلط األمسسني العسسا  أيضسساا الضسسوء علسسس التهيسس ات السسر شسسه  ا ع ليسسو  -8

الرقابسسسة لل صسسسلحة التعلسسسيم، السسسا يف  لسسسع إ شسسساء للسسسو واألخ:قيسسسات و لسسسال مراجعسسسة احلسسسسابات، 
العامسسة  فسسسه ليلشسسراف علسسس  سس ه الع ليسسات. وأكسس  أمهيسسة املعسساي  ال وليسسة وأشسسا  إىل أ  اعت سساد 
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ة يف  ياب آلي -طوعاا  الوطنية   ه املعاي التنظيم ل وعة دولية من املعاي  يستلز  قبول  ياات 
لرصسس  المتثسسال وا  فسسا . وبا مسسافة إىل  لسسع، عسسر  األمسسني العسسا  بالتفصسسيل دو  بر سسامج  دوليسسة

ومسسسامها م يف ل سسل العضسسوية التزامسسات وإع: سسات المتثسسال ااسساال بالحتسساد السس وا لل حاسسسبني 
علسس الرقابسة  ياات  ع لية  ص  المتثال وا  فا . و كر أيضاا ع داا من التح يات الر تواجهها

مراجعسسة احلسسسابات، السسا يف  لسسع قيسسود امليزا يسسة، واحلاجسسة إىل وجسسود أسسسا  قسسا وين م:ئسسم والقسس  ة 
 ةعلس فر  جزاءات، و قم اااة التقنية، وتطوير ع ليات تفتيش م:ئ ة. وش د علس الصعوب

يسس عو إىل التعسساو   األمسسر السس  تعسسرت  أ شسسطة الرقابسسة علسسس شسسركات املراجعسسة األجنبيسسة، و سسو السسر 
مسو وامسعيل املعساي  والعناصسر الفاعلسة احلسسابات وكس لع التعساو  علسس مراجعسة الرقابة بني  ياات 
األخرى. وأخ اا، أبرم مرو ة معاية القضايا املتصلة باستخ ا  املعاي  احملاسبية ال ولية األساسية 

 للقطاع العا . 

لد الجقادة  الممارسقات الجيقاة المتالققة األسس الجاهريقة لإلبقالغ المقالد الاقا -باا 
 بالر ا واإلنفاذ وآليات االمتثال 

 من ج ول األع ال( 3)البن  
 و ياات ومو املعاي  يعاأ أمهية  ص  المتثال وا  فا التنظيم   ا ايزء الرفيو هياات  -1

يسة إىل حتسسني آليسات  صس  املبساد ات احلاليسة الرامو لتحقيق ا ب:  املاا و   املاا عساا ايسودة، 
 علس أسا  عامليل.  اتالمتثال وا  فا ، وتيس  التعاو  وتبادل ااا 

وأشا  األمني العسا  لل نظ سة ال وليسة هياسات األو اق املاليسة إىل أ  تزايس  اعت ساد الت ويسل  -51
يا   مسو حت ث عن التعاو  او علس األسواق اعل قضايا  ص  المتثال وا  فا  حتتل الص ا ة. 

اولو ال وا ملعاي  احملاسبة بشسث  ع ليسات ا فصساب السر ل تسستن  إىل مبسادب احملاسسبة املقبولسة 
ع ومسساا وأشسسا  إىل أ  منظ تسسه قسس   شسسرت و قسسة تشسساو  بشسسث   سس ه القضسسية. ووجسسه ال ت سسا  أيضسساا 

أجراه املنتس ى  التفتيش ال   تائج إىل الع ل ايا   بشث  جودة مراجعة احلسابات، يف أعقاب 
تسوىل قيادتسه  ياسة األسسواق تال وا للهياات املستقلة لتنظيم مراجعة احلسابات، و و الع ل ال   

 املالية اهولن ية. 
و ّكز املتح ث التاا، و و  ئيو قضايا وسياسات احملاسبة ومراجعة احلسسابات الحلسو  -55

السسستقرا  املسساا علسسسس تعسساو  اولسسسو مسسو املنتسسس ى السس وا للهياسسسات املسسستقلة للرقابسسسة علسسس مراجعسسسة 
جسسودة مراجعسسة احلسسسابات وميسسادة الشسسع املهسسب احلسسسابات وينسسة السياسسسات العامسسة العامليسسة لتعزيسسز 

إىل  بشث  مراجعة حسابات "املؤسسات املالية اهامة علس مستوى املنظومة العاملية". ووجَّه النظسر
املعنيسسسسة بومسسسسو مبسسسسادب وتوصسسسسيات لتحسسسسسني ا فصسسسساب عسسسسن فرقسسسسة الع سسسسل املعنيسسسسة با فصسسسساب املعسسسسزَّم 

 سل للسو املخاطر. وق َّ  أيضاا معلومات حم َّثة عن حالة اولو ال وا ملعساي  احملاسسبة وخطسة ع
حتقيق التقا ب بني معاي  كسل منه سا، السا يف  لسع الع سل املتعلسق إىل  معاي  احملاسبة املالية الرامية

 بالقرو . بتطبيق منو   للخسائر املتوقعة يف احملاسبة املتعلقة
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 سسسسسه سسسسسستقلة لتنظسسسسسيم مراجعسسسسسة احلسسسسسسابات، أوأومسسسسسل لثسسسسسل لل نتسسسسس ى السسسسس وا للهياسسسسسات امل -54
، يرّكز املنتس ى علسس أ س اف تشس لة جعسل املنتس ى  سو اهياسة 4151-4153بالفرتة علق يت في ا

؛ وتوسسسيو وتع يسسق الصسس:ت مسسو  ياسسات مراجعسسة احلسسساباتاملعنيسسة بقضسسايا جسسودة النهائيسسة العامليسسة 
تنظسسيم مراجعسسة احلسسسابات  سس  التابعسسة لل نتسس ى؛ وإجسسراء اسسستعرا  موامسسيعيل لل بسسادب األساسسسية 

ل  تسسائج التفتسسيش عسسن طريسسق إجسسراء استقصسساءات بسسني أعضسساء املنتسس ى؛ وتشسسحيو يسسلل نتسس ى؛ وحتل
قة ملعلومات وإجراء ع ليات تفتيش منسستوقيو م كرات تفا م مو أعضاء املنت ى لتيس  تبادل ا

 عاملياا لل راجعة اي اعية.
ات وسسسسلَّط  ئسسسيو الفريسسسق العامسسسل لل حاسسسسبة ومراجعسسسة احلسسسسابات بالرابطسسسة ال وليسسسة هياسسس -53

ا شسسراف علسسس التسسثمني الضسسوء علسسس األ شسسطة األساسسسية السسر تقسسو  هبسسا الرابطسسة، السسا يف  لسسع ومسسو 
شرط لرأ  املال األساسيل، وومو متطلبات أعلس لمتصاال ااسا ة لتطبيقهسا علسس املؤسسسات 

املخسسساطر علسسسس إىل  علسسسس مسسسستوى املنظومسسسة العامليسسسة، وومسسسو معسسساي  عامليسسسة مسسسستن ةاملاليسسسة امله سسسة 
 لسسع، أكسس  أمهيسسة التنسسسيق بسسني إىل  سسستوى اي سساعيل في سسا يتعلسسق بسسرأ  مسسال التسسثمني. وبا مسسافةامل

  ياات التنظيم وسلطات ا  فا  يعل ا ب:  من جا ب الشركات فعالا من حيث التكلفة.
 ئسسيو مؤسسسسة املعسساي  ال وليسسة  عسس اد التقسسا ير املاليسسة تفاصسسيل عسسن اعت سساد  سس ه وعسسر   -52

أ  فوائ    ه املعساي  لسن تتحقسق بالكامسل إىل  . وأشا 4115علس  طاق واسو من  عا  املعاي  
إىل  إل عنسس  تطبيقهسسا يف إطسسا  تنظي سسيل وقسسا وين قسسو . وسسسلَّط الضسسوء علسسس جهسسود املؤسسسسة الراميسسة

 مثسسل مسس كرات التفسسا م -تعزيسسز التطبيسسق وا  فسسا  املتسسسقني لل عسساي  ال وليسسة  عسس اد التقسسا ير املاليسسة 
 الر مت التوصل إليها مو املنظ ة ال ولية هياات األو اق املالية و ياة األسواق املالية األو وبية.

رهسسو  منسسو   مشسسرت  بسسني إىل  وأشسسا  عضسسو يف للسسو إدا ة الحتسساد السس وا لل حاسسسبني -51
إىل إ ث إصسسسس:حات الحتسسسساد. وأكسسسس  أمهيسسسسة التقسسسسا ب القطسسسساعني العسسسسا  وااسسسساال لومسسسسو املعسسسساي  و 

التنظي سسيل لتشسسحيو حتسسسني المتثسسال وا  فسسا  و كسسر الشسسوا ل املتعلقسسة با ا سسات التحسسز  التنظي سسيل 
ال   أمعف ثقة قطاع األع ال. وق َّ  بع   لع عرماا مفص:ا لا امج امتثال اهياات األعضاء 

 يف الحتاد.
ايا  صسس  المتثسسسال وتناولسست  ائبسسة املسسس ير التنفيسس   لل بسسساد ة العامليسسة  عسسس اد التقسسا ير قضسسس -56

وا  فسسا  مسسن ماويسسة إعسس اد التقسسا ير  سس  املاليسسة واملتعلقسسة بالسسست امة. وعرمسست ال ا سسات يف لسسال 
بالسسسست امة وحتسسس ثت عسسسن مسسسا ات إعسسس اد التقسسسا ير  سسس  املاليسسسة. وسسسسّلطت إعسسس اد التقسسسا ير املتعلقسسسة 

ير    املالية مث حت ثت عن املبادب الضوء علس آثا  املب أ التوجيهيل األو وا املتعلق بإع اد التقا  
إىل  التوجيهيسة  عس اد التقسا ير يف إطسا  املبساد ة العامليسسة  عس اد التقسا ير )اييسل الرابسو(. وبا مسسافة

 لع، سلَّطت الضوء علس ا ساه أسسواق األو اق املاليسة املتزايس ة يف القتصسادات الناشساة دسو تسوا 
لومات املتعلقة بالست امة، و و ما خلق ممخاا إمافياا لتطبيسق القيادة يف تشحيو ا فصاب عن املع

 متطلبات إع اد التقا ير املتعلقة بالست امة تطبيقاا أكثر صرامة.
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وسلَّط لثل لل حلو ال وا  عس اد التقسا ير املتكاملسة الضسوء علسس أمهيسة ع ليسات إقسرا   -51
هبسسا مؤسسسسات مثسسل ينسسة التقسسا ير املتكاملسسة  ا طسسا  السس وا  عسس اد التقسسا ير املتكاملسسة السسر قامسست

جبنسسسوب أفريقيسسسا، وسسسسوق األو اق املاليسسسة يف سسسسنهافو ة، واملفومسسسية األو وبيسسسة، والتسسسثث  ا اسسساا هسسس ه 
 لسسسع، حتسسس ث امل ثسسسل عسسسن إطسسس:ق الشسسسبكة إىل  التطسسسو ات يف تنفيسسس  ا طسسسا  بصسسسرامة. وبا مسسسافة

و سسيل متابعسسة للا سسامج التحسسرييب لل حلسسو السس   اسسستقن  املؤسسسسية  عسس اد التقسسا ير املتكاملسسة قريبسساا، 
 إليه يف ومو ا طا  ال وا  ع اد التقا ير املتكاملة.

وطسسسرب املنسسس وبو  عسسس داا مسسسن األسسسسالة بعسسس  العسسسرو  السسسر قسسس مها احملسسساو و . وفي سسسا يتعلسسسق  -58
ملنس وبني بشسث  مسسا إ ا  باملعساي  ال وليسة  عس اد التقسسا ير املاليسة والتنظسيم الحسرتام ، استفسسسر أحس  ا

كا ت مؤسسة املعاي  ال ولية  ع اد التقا ير املاليسة تبس ل جهسوداا  قنساع الوليسات القضسائية السر 
ل تس ل باستخ ا  املعاي  ال ولية في ا يتعلق باملصا ف بث  تفعل  لع. وأشا   ئسيو مؤسسسة 

 س ه  ب األممسة املاليسة األخس ة، عقسّ لت بعس أ ه يف أعقاإىل  املعاي  ال ولية  ع اد التقا ير املالية
املعسسساي  علسسسس دسسسو يسسسس ل بتسسسوف  معلومسسسات قابلسسسة ل:سسسستخ ا  مباشسسسرةا مسسسن ق ب سسسل  ياسسسات التنظسسسيم 

)تكسسسوين الحتيسسساطيل تكسسسوين الحتيسسساطيل بشسسسكل فعسسسال إىل  الحسسسرتام ، وأشسسسا  علسسسس سسسسبيل املثسسسال
تزاي ة من  ياات التنظسيم الحسرتام  معساي    أع اد متوقعة(. وه ا ف ن املتوقو أ   للخسائر امل

 دولية  ع اد التقا ير املالية ميكن تطبيقها ب  جة مباشرة أ سب لحتياجا ا التنظي ية.
وطقسسسرب سسسسؤال آخسسسر بشسسسث  التقسسسا ب بسسسني املعسسساي  ال وليسسسة  عسسس اد التقسسسا ير املاليسسسة ومبسسسادب  -51

وبشسسث  مسسا إ ا كا سست الوليسسات املتحسس ة مريكيسسة، احملاسسسبة املقبولسسة ع ومسساا يف الوليسسات املتحسس ة األ
املعسساي  ال وليسسة  عسس اد التقسسا ير املاليسسة يف املسسستقبل القريسسب. وحتسس َّث  ئسسيو مؤسسسسة تنسسو  اعت سساد 

املعساي  ال وليسة  عس اد التقسا ير املاليسسة بالتفصسيل عسن التقسا ب بسسني املعساي  ال وليسة  عس اد التقسسا ير 
مثسسل التقسسا ب يف لسسال العسسرتاف  -ة املقبولسسة ع ومسساا يف الوليسسات املتحسس ة املاليسسة ومبسسادب احملاسسسب

بالس خل وعقسود ا اسا . و كَّسر أيضساا املشسا كني بسث   س ف املنظ سة ال وليسة هياسات األو اق املاليسسة 
بسسث  تسسسحل  فسسسها يف أسسسواق املت ثسسل يف ومسسو معسساي  حماسسسبة عامليسسة تسسس ل يهسسات ا صسس ا  

يف  لع يف الوليات املتح ة( الا أ ه يقس ل  علس مستوى العامل ق  حتقق فع:ا )الااألو اق املالية 
بالفعل يهات ا ص ا  األجنبية بتق ا بيا ات مالية مقع َّة وفقاا لل عاي  ال ولية  عس اد التقسا ير 

سسؤال بشسث  املالية ب و  مطابقة مو مبسادب احملاسسبة املقبولسة ع ومساا يف الوليسات املتحس ة. وطقسرب 
 تزاي  تعقي  وححم تقا ير الشركات. وأشسا   ئسيو مؤسسسة املعساي  ال وليسة  عس اد التقسا ير املاليسة

تعقي  إع اد التقسا ير املاليسة وأقعطسيل ك ثسال العسرتاف إىل  أ  املعام:ت التحا ية املعق ة أدتإىل 
ه عسن طريسق تعاقس  علسس اا مسة بال خل عن  شراء آيباد مباشرةا من البائو، مقا  ةا ببخر يتم شسرا  

مسسو شسسركة اتصسسالت. وحتسس َّث بالتفصسسيل أيضسساا عسسن مبسساد ة ا فصسساب السسر قسسا  هبسسا اولسسو السس وا 
 تبسيط ع ليات ا فصاب.إىل  ملعاي  احملاسبة والر   ف

املسستوى الثا يسة بعسر  ق مسسه  ئسيو  ياسة األو اق املاليسسة يف  ةوبس أت حلقسة النقسال الرفيعسس -41
أ  ا فصسسساب الكامسسسل والنزيسسسه  سسسو املبسسس أ األساسسسسيل لتسسسسواق املاليسسسة. إىل  ميسسسل. وأشسسسا  السسسرئيوالاا
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تشسحيو قسو  لتوعيسة املسستث رين وهسايتهم، إىل  واعرتف بث  منو األسواق املالية يف الااميسل يسستن 
يف املخسساطر، وع ليسسة إ فسسا  قويسسة. وتنسساول املتحسس ث التهيسس ات األخسس ة إىل  وخطسسط إشسسراف تسسستن 

أ  بلسس ه قسس  حقَّسسق التقسسا ب بسسني مبسسادب إىل  النظسسا  العسسامليل ملعسساي  إعسس اد تقسسا ير الشسسركات، فثشسسا 
أ سسه حسسن ا   إىل  احملاسسسبة املقبولسسة ع ومسساا واملعسساي  ال وليسسة  عسس اد التقسسا ير املاليسسة. وأشسسا  أيضسساا 

ضسوء أيضساا علسس مشسكلة توج   ياة مستقلة للرقابة علس مراجعة احلسابات يف بل ه. وسسلَّط ال ل
  قم  و  املها ات ال:ممة ألداء ورائف  ياة الرقابة علس مراجعة احلسابات.

وأومسسسسل املتحسسسس ث التسسسساا، و سسسسو لثسسسسل لوكالسسسسة ا شسسسسراف علسسسسس التسسسسثمني يف سسسسسلوفينيا، أ   -45
 التقسسا ير أداة إشسسراف  ئيسسسية لوكالتسسه ول تنفصسسل عسسن ع ليسسة ا شسسراف برمتهسسا. وأكسس  أ  املسسسؤولية
النهائيسسة عسسن حمتسسوى وجسسودة التقسسا ير تقسسو علسسس عسساتق إدا ة الشسسركة. و كسسر املتحسس ث أ  الورسسائف 
األساسسسسسسسية األ بسسسسسسو لل شسسسسسسرفني  سسسسسسيل الوريفسسسسسسة ا كتوا يسسسسسسة، وإدا ة املخسسسسسساطر، واملراجعسسسسسسة ال اخليسسسسسسة 
للحسابات والمتثال، وأاا ورائف يقك ِّل بعضها بعضاا. و س ه الورسائف األساسسية مه سة لسيو 

إىل  علس مسستوى الكيسا  ولكسن أيضساا علسس املسستوى الكلسيل ليلشسراف املساا السسليم. وأشسا فقط 
حتٍ  أساسيل  و ع   المتثال ملتطلبات إعس اد التقسا ير، و سو ميثسل خطسراا حقيقيساا لل سسؤولني عسن 

التنسسسسيق بسسسني  ياسسسات إىل  احلاجسسسةإىل  السياسسسسات يف شسسسركات التسسسثمني واملسسسستث رين. وأشسسسا  أيضسسساا 
 يم لتحنُّب امدوا  متطلبات إع اد التقا ير.التنظ
إىل  وأشا  امل ير التنفي   ولسو التنظسيم املسستقل ملراجعسيل احلسسابات يف جنسوب أفريقيسا -44

أ  اولسسو أق شسسق وفقسساا لقسسا و  مهنسسة مراجعسسة احلسسسابات يف بلسس ه. وسسسلَّط الضسسوء علسسس عسس د مسسن 
  املسسسسسستث رين، وحتسسسسسسني وص سسسسسسو  أ سسسسس اف اولسسسسسو، مثسسسسسل إ شسسسسساء للسسسسسو مسسسسسستقل وهايسسسسسة مجهسسسسسو 

األخ:قيسسسسات ومعسسسساي  مراجعسسسسة احلسسسسسابات السسسسر ميكسسسسن املقا  سسسسة بينهسسسسا دوليسسسساا. وعسسسسر  املتحسسسس ث 
بالتفصسسيل التسس اب  السسر يتخسس  ا اولسسو لتنفيسس  التوصسسيات السسوا دة يف تقسسا ير البنسسع السس وا املتعلقسسة 

وسلَّط املتح ث الضوء علسس أمهيسة اسستق:ل  ياسات بالمتثال لل عاي  وم و ات قواع  السلو . 
إىل  الرقابسسسة مثسسسل للسسسو التنظسسسيم املسسسستقل ملراجعسسسسيل احلسسسسابات، ك سسسا سسسسلَّط الضسسسوء علسسسس احلاجسسسسة

التواصل مو أصحاب املهنة، واحلكومة وأصحاب املصلحة حن ميكسن أ  تضسطلو  ياسات الرقابسة 
 بث شطتها بثسلوب فعال.

اهياسسة تشسس ل إىل  أ  وليسسة ا  فسسا  املوكلسسةإىل  األع سسال ال امنركيسسةأشسسا  لثسسل هياسسة قطسساع و  -43
تسسسحيل الشسسركات واملؤسسسسات؛ وا شسسراف علسسس املؤسسسسات؛ وفحسسم البيا سسات املاليسسة؛ والرقابسسة 

الضسسسوء علسسسس مخسسسسة  وسسسسلَّطسسسسابات؛ والرقابسسسة املتعلقسسسة السسسسائل   سسسسل األمسسسوال. احل علسسسس مراجعسسسيل
و يلة مرو ة أ  تكو  القواع  بسيطة ويسهل التقيُّ  هبا؛ ومسرو ة مبادب ليل فا  اعت   ا اهياة 

مسسنل األولويسسة يف جهسسود ا  فسسا  للرتكيسسز علسسس اوسسالت السسر يكسسو  فيهسسا هسس ه ايهسسود أعظسسم تسسثث  
الشركات لتباع القواع  وتطبيق جزاءات علس إىل  )علس أسا  املخاطر(؛ ومرو ة توجيه النقصل

وشاملة؛ ومرو ة أ  تقطلسو سقة لع؛ ومرو ة أ  تكو  جهود ا  فا  متالشركات الر ل تقو  ب 
 أ  اهياسسة خلقصسست، بوجسسه عسسا ،إىل  سسسلطة ا  فسسا  اي هسسو  بصسسو ة منتظ سسة علسسس أدائهسسا. وأشسسا 
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الكيا ات حتت  قابة مراجعيل أ   وعية ع ل مراجعيل احلسابات والتقا ير السنوية الر تع  ا  إىل
ومسسو إىل  أ  اهياسسة يف سسسبيلهاإىل  ات  ياسسة التنظسسيم. وأشسسا  كسس لعاحلسسسابات دو  مسسستوى توقعسس

 خطة ع ل ملعاية أوجه القصو    ه.
لسسس عم ع ليسسسات  XPRLتنظسسسيم مركسسسز ق طسسسر لل سسسال عسسسن تطبيسسسق لهسسسة وحتسسس ث لثسسسل هياسسسة  -42

ا شراف الر تقو  هبا   ه اهياة. وتت ثسل األ س اف الرئيسسية لل شسروع في سا يلسيلة ومسو وتطبيسق 
  الس:مة الحرتامية الكلية؛ وإعادة تص يم العوائ  القا و ية لتعكو بصو ة أفضل املعلومات إطا

املخاطر؛ وحتسني املعلومات املتعلقة با دا ة؛ وتعزيز ع ليسات ا شسراف. ك سا تنساول إىل  املستن ة
ومنهسا  -املتح ث األ  اف والفوائ  السرتاتيحية لل شروع.  س  أ سه اعسرتف بتحس يات املشسروع 

علس سبيل املثال تع د أقطر إع اد التقا ير، وع   وجود معاي  مراجعسة حسسابات حمس دة للتثكيس  
التنظي سسسيل، وعسسس   وجسسسود اتسسسساق كسسساف بسسسني مبسسسادب األع سسسال املصسسسرفية ومبسسسادب التسسسثمني ومبسسسادب 

 املنظ ة ال ولية هياات األو اق املالية، م ن أمو  أخرى.
املسس ير التنفيسس   ولسسو ا بسس:  املسساا يف  يح يسسا، عسس داا  وعسسر  املتحسس ث التسساا، و سسو -41

مسسسن امل ا سسسسات اييسسس ة يف لسسسال اويسسسل مؤسسسسسات ا  فسسسا  وسسسسلَّط الضسسسوء علسسسس لا سسسسة الت ويسسسل 
استعرامسسسات ايسسسودة السسسسنوية، إىل  ال:ممسسسة حل ايسسسة اسسسستق:ل املؤسسسسسات. وأشسسسا  املتحسسس ث أيضسسساا 

سسس ،  تنظسسسيم املؤسسسسسات املركبسسسة والتسسس فقات ع سسسا ومسسسو منهحيسسسة لو وتنسسسسيق املعسسساي ، وا شسسسراف املوحَّ
التعلسسيم املنسستظم ألصسسحاب املصسسلحة األساسسسيني إىل  احلسس ود وا شسسراف عليهسسا بفعاليسسة، با مسسافة

التنظيم وإ فسسا  سسساق ومراقبسسة ايسسودة في سسا يتعلسسق بسسباعتبا مهسسا عناصسسر أساسسسية لل حافظسسة علسسس الت
 متطلبات إع اد تقا ير الشركات.

البلس ا  إىل  وسلَّط لثل للبنع ال وا الضوء علس ع د من التعه ات الر قس مها البنسع -46
لتعزيسسسز إعسسس اد التقسسسا ير عاليسسسة ايسسسودة مسسسن ق ب سسسل الشسسسركات، السسسا يف  لسسسع مسسسا يتعلسسسق برصسسس  المتثسسسال 

ةا بسسل وسسسيلة تسسس ل للشسسركات بإعسس اد أ سسه ينبهسسيل عسس   اعتبسسا  المتثسسال  ايسسإىل  وا  فسسا . وأشسسا 
عسسس د مسسسن التحسسس يات إىل   ير عاليسسسة ايسسسودة بسسساللتزا  باملعسسساي  والقواعسسس   ات الصسسسلة. وتطسسسرَّقتقسسسا

املتصلة بع ليسة مس ا  المتثسال للتزامسات إعس اد التقسا ير و سيل إتاحسة التقسا ير للح هسو ؛ واكسني 
اءات ع:جيسسسة و/أو تطبيسسسق جسسسزاءات؛  ياسسسات التنظيم/ا شسسسراف مسسسن إجسسسراء حتقيقسسسات وا سسسا  إجسسسر 

وف  املوا د الكافية هياات التنظيم وتعزيز التعاو  في ا بني   ه اهياسات؛ ودعسم األسسواق املاليسة وت
 النشطة الر تشحو ال ضباط بني املشا كني؛ وم:ءمة املعاي  والقواعس  وقسوة إ فا  سا. وبا مسافة

لرقابسة علسس مراجعسة  لع، حت َّث بالتفصيل عن  تلف الن ا   املتاحسة يف شسن أدساء العسامل لإىل 
 املساوب النسبية لكل منو   من منا   الرقابة.احلسابات واملزايا و 

وتنسساول الشسسريع املسس ير ملؤسسسسة د  لويسست النتسسائج الرئيسسسية ل  اسسسة مقا  سسة بشسسث  تنظسسيم  -41
. وسسلَّط الضسوء علسس سسبعة متطلبسات 4153مراجعة احلسابات كا ت الشركة ق  أع  ا يف عا  

هبسسسا  ياسسسة الرقابسسسة علسسسس مراجعسسسة احلسسسسابات للحصسسسول علسسسس العسسسرتاف مسسسن املنتسسس ى  ينبهسسيل أ  تفسسسيل
السسس وا للهياسسسات املسسسستقلة لتنظسسسيم مراجعسسسة احلسسسسابات أو لتحقيسسسق معادلسسسة مسسسو متطلبسسسات الحتسسساد 
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األو وا و سسسيلة التسسسسحيل، والتفتسسسيش، والتحقيسسسق، وا  فسسسا ، وومسسسو املعسسساي ، والت ويسسسل، والتعلسسسيم 
احملافظة علس تنظيم متناسب، وخباصة مسرو ة الت ييسز بسني  إىل  ش َّد علس احلاجةاملهب املست ر. و 

أ سسه يف امل لكسسسة املتحسس ة لايطا يسسسا العظ سسس وأيرلنسسس ا إىل  كيا سسات املصسسلحة العامسسسة و   سسا. وأشسسسا 
الشسس الية توجسسه  تسسائج استعرامسسات جسسودة مراجعسسة احلسسسابات السسر  ريهسسا ينسسة اسسستعرا  مراجعسسة 

احلسسابات بالكيسا  املقس   للتقريسر، واعتسا  لسع لا سسة جيس ة ينة مراجعسة إىل  ألداءاحلسابات وا
كشسف  س ه املعلومسات إىل   من حيث الشفافية.    أ ه تسساءل عسن جس وى القرتاحسات ال اعيسة

أ   ياات التنظيم و ياات ا  فا  مسؤولة عن م ا  اسست امة مهنسة إىل  للح هو . وأشا  أيضاا 
ات ومن مث ينبهيل أ  تتحنب التنظيم املفرط ال   ميكسن أ  يقثسب أصسحاب املو بسة مراجعة احلساب

 عن لا سة املهنة.
وبع  العرو ، سثل أح  املشا كني ع سا إ ا كا ست  ياسات التنظسيم تتسابو مسو الكيا سات  -48

مسسسة للتقسسسسا ير  تسسسائج فحصسسسسها لضسسسس ا  عسسس   تكرا  سسسسا. وأشسسسسا  حمسسساو  أ  منظ تسسسسه تتعقسسسسب إىل  املق ِّ
يف بلسسس ه  أ  معظسسسم  تسسسائج فحسسسم البيا سسسات املاليسسسة إىل  فعاليسسسة اسسسسرتاتيحيات ا  فسسسا . وأشسسسا  ةب قسسس

املعاي  ال وليسة  عس اد التقسا ير املاليسة وأاسا ليسست بالتساا إىل  كا ت يف السنوات األوىل ل: تقال
 متكرِّ ة بطبيعتها.

سسسسلطة  قابسسسة في سسسا يتعلسسسق  وسسسسثل أحسسس  املشسسسا كني ع سسسا إ ا كسسسا  هياسسسة التنظسسسيم الحسسسرتام  -41
الراجعسيل احلسسابات الس ين يصسس قو  علسس البيا سات املاليسة للكيا سسات ااامسعة لختصساال  ياسسات 
التنظيم. و دَّ حماو  قائ:ا إ  املسثلة ق  أثا ت حتّ يات يف بل ه. وقال إ   ياة التنظيم الحسرتام  

علسسسس مراجعسسسة احلسسسسابات حسسسالت  ختصسسسة بالرقابسسسةاملياسسسة اهإىل  قسسس  أبلهسسست يف السسسسنوات األخسسس ة
 يتقي  فيها مراجعو احلسابات باللتزامات السا ية. ل

إمسسافية عسسن للسسو التنظسسيم املسسستقل ملراجعسسيل احلسسسابات  وطلسسب مشسسا    آخسسر معلومسسات -31
في سسا يتعلسسق بنطسساق الرقابسسة السسر ميا سسسها اولسسو ومتطلبسسات ااسساة املطبقسسة علسسس مورفيسسه يف لسسال 

ت، وطلسسب أيضسساا تومسسيحاا بشسسث  تضسسا ب املصسسان السس   ميكسسن أ  حيق ثسسه اويسسل مراجعسسة احلسسسابا
أ شسسطة اولسسو عسسن طريسسق تسسسحيل مراجعسسيل احلسسسابات. وأومسسل لثسسل للسسو التنظسسيم أ  اولسسو 
يت تسسسسو بسسسسسلطة  قابسسسسة علسسسسس مراجعسسسسيل احلسسسسسابات لكسسسسل مسسسسن كيا سسسسات املصسسسسلحة العامسسسسة والكيا سسسسات 

ي سسيل مط سسالبو  بالتسسسحيل يف اولسسو التنظي سسيل وبسساللتزا  األخسسرى؛ وقسسال إ  مفتشسسيل اولسسو التنظ
ال و سة األخ:قيسات السسر ومسعها اولسو التنظي سسيل؛ وإ  املسورفني الفنيسني  سسم حماسسبو  قسسا و يو ؛ 
وإ   سسسو  التسسسحيل السسسنو  ا لزامسسيل املفرومسسة علسسس مراجعسسيل احلسسسابات ل تسسوثِّر بالضسسرو ة علسسس 

 استق:ل اولو التنظي يل.
أ  حلقة  قال تتثلف من لثليل منظ ات احملاسسبة املهنيسة مسن  تلسف إىل  شا  الرئيووأ -35

منسسساطق العسسسامل سسسستقحر  تبسسسادلا لسسسه اء بشسسسث  دو  مهنسسسة احملاسسسسبة يف تعزيسسسز تنفيسسس  متطلبسسسات إعسسس اد 
تقا ير الشركات تنفي اا م:ئ اا، وبشث  خاات األعضاء يف لال الوفاء التطلبات عضسوية الحتساد 

 وا لل حاسبني، مو الرتكيز بشكل خاال علس القضايا املتعلقة باللتزا  ال و ة األخ:قيات .ال 
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وب أت حلقة النقال بعر  ق  مته لثلة ل:حتاد ال وا لل حاسبني وسل ط ت فيه الضسوء  -34
علسسسس أمهيسسسة تسسس عيم منظ سسسات احملاسسسسبة املهنيسسسة لضسسس ا  جسسسودة إعسسس اد التقسسسا ير ولتعزيسسسز السسسستث ا  

جنيب املباشر، وتن ية املشا يو الصه ة واملتوسطة احلحم، والشفافية واملساءلة. وتناولست امل ثلسة األ
بالتفصسسسيل بر سسسامج امتثسسسال أعضسسساء الحتسسساد السسس وا لل حاسسسسبني، السسسا يف  لسسسع ا ع: سسسات املتعلقسسسة 

سسبة بالتزامات العضوية وما يتصل هبا من خطط الع ل الر اسب أ  تضسعها مجيسو منظ سات احملا
 املهنية للتحسني املست ر كهياة عضو يف الحتاد ال وا لل حاسبني.

وعلَّسق لثسل كسوت ديفسسوا  قسائ:ا إاسم واجهسسوا يف أفريقيسا قضسايا إقلي يسسة  اشساة مسن تفسساوت  -33
مسسسستوى الن سسسو بسسسني البلسسس ا  ااامسسسعة لسسسنفو التنظسسسيم وسسسسثل عسسسن كيفيسسسة معايسسسة الحتسسساد السسس وا 

ن احلالت. و دَّت املتح ثة قائلةا إ   نا  تفاوتاا يف د جات منو البل ا  لل حاسبني ه ا النوع م
من أداء أ شسطة حمس دة؛ ولس ا وإ  التنظيم الوطب مينو يف بع  احلالت منظ ات احملاسبة املهنية 

يطلب الحتاد ال وا لل حاسبني من   ه اهياات استخ ا  أقصس جهود ا ل:متثسال  ع: سات 
وية. وأمافت قائلةا إ ه توج  أيضاا منظ ات إقلي ية لل حاسبة تقو  ب و  قو  يف العضالتزامات 

 .دعم تطوير كل منظ ة من منظ ات احملاسبة املهنية
و كر لثل لرابطة احملاسبني القا و يني املعت  ين أ  من املهم الرتكيز علس ت  يب وكفاءة  -32

ل وعة عريضة من النا  يف سلسلة العر ؛ وومو م و ة لتخ:قيسات وإ شساء آليسات لكشسف 
عسس   المتثسسال. وشسس د علسسس مسسرو ة وجسسود سسسلطة مكلفسسة با  فسسا ، ووجسسود وريفسسة  قابسسة مسسستقلة، 

 وعسسسة مسسسن التسسس اب  وعناصسسسر السسسردع. و كسسسر أ  الرقابسسسة العامسسسة شسسسرط أساسسسسيل يف الحتسسساد وتسسسوافر ل
األو وا. وفي سسسسا يتعلسسسسق بضسسسس ا  جسسسسودة مراجعسسسسة احلسسسسسابات، قسسسسال إ سسسسه ينبهسسسسيل اشسسسسرتاط املسسسسؤ :ت 
والكفاءة والت  يب املست ر وأ ه ينبهيل أيضاا اللتزا  بالستق:ل والتناوب بني الشسركات. وأخس اا، 

 ضوء علس الصعوبات الناشاة يف لال التفتيش علس شركات مراجعة احلسابات األجنبية.سلط ال
وعرمت لثلة لحتاد احملاسبني األو بيني التح ِّيات الر يواجهها الحتاد األو وا حيسث  -31

تتنوع املهنة وتتنسوع الورسائف وتوجس  أ سواع  تلفسة مسن ااس مات املق مسة و تلسف أيضساا مسستويات 
ليم واملؤ :ت املطلوبسة. وأكس ت أ  ا  فسا  يف الحتساد األو وا يستم علسس املسستوى السوطب يف التع

املقسسسا  األول، لكنهسسسا أمسسسافت أ   نسسسا  آليسسسات تنسسسسيق أق شسسسات علسسسس املسسسستوى ا قلي سسسيل لتعزيسسسز 
 التساق والت اسع يف تنفي  املتطلبات.

هنة. و دت املتح ثسة قائلسةا إ سه ميكسن وتساءل مشا   عن الوسيلة ايي ة لزيادة توحي  امل -36
حتقيق  لع عن طريق ميادة الوعيل وتبادل امل ا سات ايي ة. واستفسر مشسا   آخسر عسن السسبل 
السسسر تسسسس ل لحتسسساد احملاسسسسبني األو بيسسسني بتنظسسسيم احملاسسسسبني يف الحتسسساد األو وا بسسسالنظر إىل التنسسسوع 

ملتح ثسسسة أ  احتسسساد احملاسسسسبني األو بيسسسني الشسسس ي  القسسسائم بسسسني عسسس د كبسسس  مسسسن البلسسس ا . وأومسسسحت ا
لتقسسسس ا السسسس عم يف مواجهسسسسة قضسسسسايا يقسسسسو  بالتوعيسسسسة يسسسسنظم وإمنسسسسا يشسسسسحو املناقشسسسسات والتنسسسسسيق و  ل

 السياسايت. التنظيم
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وق   املتح ث التاا، و و لثل للو احملاسبة الحتاد  يف الااميل، وصفاا و وعة من  -31
السس   تقسسو  بسسه الشسسركات، السسا يف  لسسسع إعسس اد التقسسا ير لتحسسسني األ شسسطة السسر تقسسو  هبسسا الااميسسل 

إعس اد نشسر اسستخ ا  م و سة األخ:قيسات، وإ شساء آليسات حلوك سة الشسركات، وتشسحيو لالتس  يب 
 ةاملاليس عس اد التقسا ير واسو ل عم تنفي  املعاي  ال وليسة تعلي يل ، وإ شاء بر امج ةاملتكاملالتقا ير 

ملتوسسسسطة احلحسسسم، وتطبيسسسق شسسسروط التعلسسسيم املسسسست ر علسسسس مجيسسسو احملاسسسسبني املشسسسا يو الصسسسه ة وايف 
وأشسسسا  إىل بعسسس  األ شسسسطة وأكسسس  املتحسسس ث أيضسسساا أ  اولسسسو عسسسزم التنسسسسيق السسسوطب، املسسسسحلني. 

مثسل  ةايا يساألع سال ايا ية لتحسني جودة مراجعة احلسابات. وأخ اا، سلط امل ثل الضوء علس 
 تب وشركات احملاسبة، وحتسني إ فا  م و ة األخ:قيات.حتسني برامج التفتيش يف مكا

أمهيسسسة  صسسس  المتثسسسال وا  فسسسا  وقسسسال إ   سسس ه القضسسسايا تتطسسسو  مسسسو عسسسن مشسسسا   وحتسسس ث  -38
الزمن. و أى أ ه سيكو  من املفي  أ  يواصل فريق ااااء احلكسوميل الس وا العامسل النظسر يف  س ا 

 املوموع يف دو اته املقبلة.
ل ملعه  احملاسبني القا و يني يف اهن  أ   ص  المتثال وا  فا  يشسكل حتس ياا  وأومل لث -31

الكبسسس  مسسسو النظسسسا  القسسسا وين واحلاجسسسة إىل فهسسسم وامسسسل السسسرتابط كبسسس اا أمسسسا  البلسسس ا  الناميسسسة بسسسسبب 
لمتثسال وا  فسا  بكفساءة. وأكس  أ  المتثسال الل فا يم واملوموع والنطاق، ومرو ة م ا   صس  

أ  تكسسو  البياسسة مواتيسسة. وأشسسا  أيضسساا إىل أ  دو  بالتسساا ينبهسسيل  أ سسه تباطسساا وثيقسساا بالبياسسة؛ و يسسرتبط ا
يسسثيت يف اايسسة السلسسسلة وأ سسه اسسب توجيسسه مزيسس  مسسن إعسس اد التقسسا ير مراجعسسيل احلسسسابات يف ع ليسسة 

سلسسسسسلة. وأشسسسسا  الال ت سسسسا  إىل املسسسسسامهني ا خسسسسرين السسسس ين يسسسسثيت دو  سسسسم يف مراحسسسسل سسسسسابقة مسسسسن 
يف السسسنوات القادمسسة  ةاملاليسس عسس اد التقسسا ير ملتحسس ث أيضسساا إىل أ  اهنسس  سسستعت   املعسساي  ال وليسسة ا

ا  فسسا  يف بيسسا  يشسسكل جسسزءاا مسسن البيا سسات املاليسسة. وأخسس اا، ملتطلبسسات وأ  ا دا ة سسستعلن المتثسسال 
 يف مجيو أداء البل . تعليم مست ربر امج ل يه ملعه  ا كر أ  

نسسسسس وب بسسسسث  تنظسسسسسر األما سسسسة يف قضسسسسسايا الضسسسس ا  في سسسسسا يتعلسسسسق جبسسسسسودة مراجعسسسسسة وأوصسسسسس م -21
احلسابات. وسثل أيضاا عن ا ليات املتاحسة يف اهنس  حل ايسة احملاسسبني مسن املشسا كني ا خسرين يف 
ع ليسسة إعسس اد التقسسسا ير املاليسسة. وأومسسل املتحسسس ث أ  املعهسس  اهنسس   لل حاسسسسبني القسسا و يني يقسسس   

 وميل   ه املسائل. م كرات إ شادية لت
، التقسسا يروأومسسل احملسساو  التسساا مسسن  قابسسة خسسااء احملاسسسبة اوسسامين اللبنا يسسة أ  دعسسم جسسودة  -25

يقتضسسسسسيل أ  تتضسسسسسس ن التقسسسسسا ير السسسسسسسنوية مزيسسسسسس اا مسسسسسن املعلومسسسسسسات عسسسسسن األداء والسياسسسسسسسات البيايسسسسسسة 
متثسسسسسال مل و سسسسسة والجت اعيسسسسسة. وأشسسسسسا  إىل التحسسسسس يات األساسسسسسسية يف لسسسسسال ا  فسسسسسا  مثسسسسسل عسسسسس   ال

التقسسسسا ير قواعسسسس  السسسسلو ، والسسسسستق:ل وقضسسسسايا الكفسسساءة. وقسسسسال إ  حتسسسسني  وعيسسسسة و األخ:قيسسسات 
فعسسال لل حاسسسبة املهنيسسة لتطبيقسسه علسسس مراجعسسة قسسا و  يتطلسسب أ  يكسسو  لكسسل وليسسة قضسسائية حمليسسة 

اسسية، العامة، وإ سه ينبهسيل أ  يكسو   نسا  تنسسيق بسني الكيا سات األساملصلحة حسابات شركات 
 . لرقابةلستعرا  األقرا  ولالو لض ا  ايودة عن طريق الستعرا  والرص ، وبرامج لوإ فا  



TD/B/C.II/ISAR/71 

GE.14-22517 14 

واستفسسسر منسس وب عسسن كيفيسسة تعامسسل لبنسسا  مسسو احملاسسسبني السس ين تلقسسوا تسس  يبهم يف أدسساء  -24
راجعسيل أخرى من العامل قبل قبوهم يف النقابة. وقال املتح ث إ ه يوج  يف لبنا  عس د كبس  مسن م

احلسسسابات احلاصسسلني علسسس شسسهادة مهنيسسة مسسن الوليسسات املتحسس ة. وأومسسل أ   نسسا  تسس  يباا قطاعيسساا 
. تعلي يسسسةأيضسسساا مسسسواد توجسسس   هسسسساعة تسسس  يب، وأ سسس 81لسسسبع  املهنيسسسني وأ  النقابسسسة تسسسوفر لهخسسسرين 

عسر . وسثل من وب آخر عن ع   المتثال مل و ة األخ:قيات الر و دت ا شا ة إليها أثناء ال
خسسيم بعسس  النسسا  و رامسسات علسسس آخسسرين يف اشسسه  تعليقسساا لرت  4153  عسسا  إوقسسال املتحسس ث 

 ع   المتثال الر أمكن حت ي  ا. حالت 
علسسسسس ميسسسسادة )املعهسسسس  القسسسسا وين( وشسسسس د لثسسسسل لل عهسسسس  القسسسسا وين لل اليسسسسة العامسسسسة واحملاسسسسسبة  -23

العامليسسسة. وشسسس د علسسسس دو  املعهسسس   اسسسستخ ا  احملاسسسسبة علسسسس أسسسسا  السسسستحقاق يف املاليسسسة العامسسسة
إعسسسس اد القسسسسا وين يف تسسسس عيم احملاسسسسسبة واملراجعسسسسة احلكسسسسوميتني. و كسسسسر أيضسسسساا أ  حوك سسسسة الشسسسسركات و 

عنصسرا  مه سا . وأشسا  إىل أ  القطساع العسا  أصسبل يشسكل أولويسة وشس د علسس  ةاملتكاملالتقا ير 
احملاسسسبة رتة طويلسسة يس عم منظ سسات أ  املعهس  القسسا وين قساد  علسسس تقسس ا املسساع ة وأ سسه رسسل منس  فسس

املهنيسسة األخسسرى. وأخسس اا،  كسسر امل ثسسل أ  املعهسس  القسسا وين يتطلسسو إىل حفسسز املسسؤ :ت العامليسسة وبنسساء 
 يف القطاع العا .الق  ات 

التقسسسسا ير و كسسسسر منسسسس وبو  أ  اعت سسسساد املعسسسساي  احملاسسسسسبية ال وليسسسسة للقطسسسساع العسسسسا  اسسسسستخ ا   -22
 ميكن أ  يكو  شاقاا لبع  البل ا .  يف الوقت  اته ةاملتكامل
قس مها عامسة د اسات احلالسة القطريسة املتعلقسة برصس  المتثسال وا  فسا  بل حسة تق ا وب أ  -21

مورسسف بثما سسة األو كتسساد. وأومسسل أ  د اسسسات احلالسسة القطريسسة قسس  أقعسس ت هبسس ف إثسسراء املسس اولت 
ة ع ليسة. وأشسا  إىل أ  احملساو ين الس ين املتعلقة جب ول األع ال الرئيسيل عن طريسق أمثلسة تومسيحي

املتطلبسسات في سسا يتعلسسق  صسس  امتثسسال وإ فسسا  سسسيتناولو  تعلقسسة ببلسس اام املالسسة احليعرمسسو  د اسسسات 
 الشركات ومكاتب مراجعة احلسابات واحملاسبني املهنيني. ب

 وبسس أت حلقسسة النقسسال بعسسر  ل  اسسسة حالسسة متعلقسسة بكنسس ا. و كسسر احملسساو ، و سسو أسسسستا  -26
أ سسه توجسس  يسسا  حمليسسة و   للسسو معساي  احملاسسسبة يف كنسس ا ومسسو معساي  أبكنسس ا جبامعسة كو كو ديسسا، 

لتو اق املالية تتوىل الرص  وا  فا  عن طريق أدوات مثسل أوامسر وقسف التعامسل يف األو اق املاليسة، 
وى أمسسا  احملسساكم، مسس ن أدوات و فسسو السس عا ،وأوامسسر إعسسادة الصسسيا ة، والهرامسسات املاليسسة وايسسزاءات

 ئيسية ي خل فيها القا و  اينائيل مشكلة أخرى. وسلط الضوء علس حالت الت ليو باعتبا  ا 
الحتسساد  وعناصسسر فاعلسسة أخسسرى. وأشسسا  أيضسساا إىل خضسسوع مكاتسسب مراجعسسة احلسسسابات ومراجعسسيل 

ال تهاكات. وفي ا يتعلسق ن تق ا تقا ير علنية ع تلفة وإىل ع    قابة قواع  لاحلسابات األفراد 
 . للرقابة علس صعي  املقاطعاتباملهنة، أومل أ  احملاسبة العامة  ضو 

املختلفسة التنظيم إىل  ياات  ،جبامعة  رب أسرتاليا ةأستا  ،  يلة أخرىمتح ث توأشا   -21
  علسس أسسا  املعنية با  فا  يف أسرتاليا. وأشا ت إىل أ  استعرامات امتثال البيا ات املاليسة  سر 

أخسسسرى، واسسسر  أيضسسساا التحقيسسسق يف تنظسسسيم اسسسستباقيل، عسسسن طريسسسق  صسسسائل مفيسسس ة تقسسس مها  ياسسسات 
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احلالت. وأشا ت ك لع إىل أ ه يتعني علس مراجعسيل احلسسابات أ  يسسحلوا أ فسسهم لس ى ينسة 
. للحنسسسةالرقابسسسة األو اق املاليسسسة والسسسستث ا  األسسسسرتالية. وأومسسسحت أ  للسسسو ا بسسس:  املسسساا يسسسوفر 

وأشسا ت أيضساا إىل أ   .وتطرقت املتح ثة إىل  وع من ايزاءات السر ميكسن أ  تواجههسا الشسركات
املسسست ر والمتثسسال لل عسساي  األخ:قيسسة. التعلسسيم املهنيسسة مسسسؤولة عسسن التسس  يب و احملاسسسبة منظ سسات 

 ح ود. وأومحت يف ختا  ح يثها أمهية التعاو  علس مجيو املستويات ومرو ة التعاو  العابر لل
يا سسات املصسسلحة العامسسة كحالسسة عسسن بلحيكسسا، وأومسل أ   د اسسة وعسر  املتحسس ث التسساا  -28

والشركات الكاى والحتادات الكب ة    الساعية للسربل  ضسو لل راجعسة القا و يسة. وقس   شسرحاا 
يتعلسق  ليلطا  املؤسسيل وأك  أ   ياة أسواق األو اق املالية  يل الكيا  الس   يتسوىل ا  فسا  في سا

بالشسسسسسركات املسسسسسسحلة واألسسسسسسواق املاليسسسسسة وصسسسسسناديق املعاشسسسسسات التقاع يسسسسسة. وفي سسسسسا  سسسسسم مراجعسسسسسة 
،  كر أ  ع ليات استعرا   ر  مرة كسل ثس:ث سسنوات لكيا سات املصسلحة والتثكي احلسابات 

العامة وكسل سست سسنوات للكيا سات األخسرى. وسسلط الضسوء أيضساا علسس وجسود حتس يات يف  صس  
 فسسسا  في سسسا يتعلسسسق بالشسسسركات  سسس  امل  جسسسة يف الحتسسساد األو وا والسسسر تتسسسوىل مراجعسسسة المتثسسسال وا 

وا جسراءات املراقبسة حسابا ا مكاتب مراجعة    تابعة ل:حتاد األو وا. وق   شسرحاا  جسراءات 
 كسسر أ  التعسساو  حاسسسم األمهيسسة يف  سسس ا اوسسال. وفي سسا يتعلسسق باملهنسسة، شسسرب بالتفصسسسيل و التثديبيسسة 

السسلو  املهسب. وأخس اا، قواعس   مس و ات شروط املطلوبة من مراجعيل احلسابات وأشا  إىل أمهيسةال
 املعلومات    املالية. ا فصاب عن ش د علس مرو ة 

عرمت أسستا ة مسن جامعسة بساما   ظسا  ا  فسا  املسزدو  للشسركات يف أملا يسا. وشسرحت و  -21
يتصل هبا من إجراءات واجبسة التطبيسق. وأكس ت األسباب ال اعية إىل ب ء ع ليات الفحم وما 

قس مت احملساو ة وصسفاا لل سوا د و لخطسث. لاملتعلق باألخطاء املادية يت ثل يف  شر تصويب ايزاء أ  
تتسوله مؤسسسات  الرقابة علس مراجعيل احلسابات القسا و ينيوآليات اويل املؤسسات وأك ت أ  

السسسر تشسسس ل و ايسسسزاءات النا سسسة عسسسن ال تهاكسسسات، قسسس مت أيضسسساا شسسسرحاا لتسسس اب  ا  فسسسا  و و أخسسسرى. 
لسستبعاد واالهرامات املالية ومنو لا سة أ شسطة معينسة وحظسر التوريسف ملس ة أقصسا ا مخسسة أعسوا  

بشسسسث  مسسسن املهنسسسة. وأخسسس اا، شسسس دت أيضسسساا علسسسس مسسسرو ة التعسسساو  يف التحقيقسسسات العسسسابرة للحسسس ود 
 الشركات املسحلة يف ااا  . 

أومل حماو  أ  و إ  املتح ثني مل يق موا معلومات عن ا  فا     املاا. وقال مشا    -11
التنظسسيم كشسسف معظسسم املعلومسسات  سس  املاليسسة يسستم علسسس أسسسا  طسسوعيل، ومسسن مث ل تتخسس   ياسسات 

يف أملا يسسسا وجسسسود خطسسسث التنظسسسيم إجسسسراءات إ فسسسا . وسسسسثل مشسسسا   آخسسسر ع سسسا إ ا كسسسا  إعسسس:   ياسسسة 
او ة مسسن جامعسسة بسساما  قائلسسة إ   لسسع حيسس ث بالفعسسل احملسسوأجابسست يرتتسسب عليسسه تسسثث  يف السسسوق. 

 تثث اا كب اا يف السوق، وخباصة تثث  يف سعر األسهم. 
أومل حماو  آخسر،  سو لثسل ملعهس  احملاسسبني القسا و يني يف إ كلسرتا وويلسز، أ سه توجس  يف و  -15

أع سال جسودة ات، و صس  امل لكة املتح ة سست  ياسات حماسسبة  ئيسسية لتسسحيل مراجعسيل احلسساب
املسسست ر، وا سسا  الرتتيبسات التثديبيسسة يف احلسسالت  سس  التعلسسيم مراجعسة احلسسسابات والمتثسسال لشسروط 
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املتعلقسسسة باملصسسسلحة العامسسسة. و كسسسر أ  للسسسو ا بسسس:  املسسساا يتسسسوىل  صسسس  وإ فسسسا  معسسساي  احملاسسسسبة 
اسسسبة ويتخسس  إجسسراءات تثديبيسسة  ياسسات احمليراقسسب لكيا سسات املصسسلحة العامسسة، و احلسسسابات ومراجعسسة 

 يف حالت املصلحة العامة. وسلط الضوء أيضاا علس أمهية التعاو  ال وا. 
ووصسف أسسستا  مسسساع  مسسن جامعسسة مسس لني بكولومبيسسا ا طسسا  القسسا وين وا طسسا  املؤسسسسيل  -14

 يف بلسسس ه. و كسسسر أ  كيا سسسات ا شسسسراف اسسسا   التفتسسسيش والرقابسسسة علسسسس شسسسركات احملاسسسسبة ومراجعسسسة
. وأشا  يف تعليقه علس خطة الع ل الوطنيسة لضس ا  التسساق يف تنفيس  املعساي  ال وليسة احلسابات

 وأك  احلاجة إىل الت  يب ل عم   ه الع لية.  4151املالية اعتبا اا من عا   ع اد التقا ير 
بو صسة نسة األو اق املاليسة والي ةلثلس ة يف حلقة النقسال  س ه و سيلاألخ   ةاملتح ث توق م -13

وصسسسسفاا مفصسسسس:ا هيكسسسسل النظسسسسا  املسسسساا يف بلسسسس  ا. وسسسسسلطت الضسسسسوء علسسسسس أمهيسسسسة مراجعسسسسة  ،يف بسسسس و
وحوك سسسة الشسسسركات ك سسسا أكسسس ت أ  ينسسسة األو اق املاليسسسة والبو صسسسة تسسسستطيو أ  تعلسسسم احلسسسسابات 

أومسسحت أ  اللحنسسة و السسسوق مباشسسرة بسسث  حسس ث    صسسلة مل تعلنسسه شسسركة مسسن الشسسركات بعسس . 
ش للشركات ومكاتب املراجعة. وأشا ت إىل أ ه ار  اختيسا  عينسة اثيليسة مسن  ومعت خطة تفتي

وفقسساا أ   نسسا  ل وعسسة مسسن ايسسزاءات السسر ميكسسن تطبيقهسسا و كسسل قطسساع علسسس أسسسا  معسساي  حمسس دة 
 لنوع املخالفة.

وأخ اا أك  لثل ألما ة األو كتاد أ  د اسات احلالة تومل ع داا من طسرق تنساول  صس   -12
ال وا  فا . وش د بصو ة  ئيسية علسس أ   صس  المتثسال وا  فسا  فعسال بصسرف النظسر عسن المتث
 نظا . ال يكل 

 مسائن أخرى -جيم 
 من ج ول األع ال( 2)البن  

 متاباة أداة التطاير المواسرد -1 
فرع املشا يو، بشعبة الستث ا  واملشا يو، إىل عسر  مق مسة عسن بنس   ةدعا الرئيو م ير  -11

األع ال. وسلطت امل يرة الضوء علس ايوا ب األساسية ألداة التطوير احملاسيب، مومحة  ج ول
ريسسسه البلسسس  اتقيسسسيم  ايت أداة يف ممسسسن حمسسس د، و سسسيل وتق مسسسه ركسسسز البلسسس  ملك سسسيل أسسسسا  مرجعسسسيل  أاسسسا 

توافسسق ا  اء إىل دليسل لومسسو خطسسة ع سل مسسستن ة و ، بإعسس اد التقسسا يرلتس عيم بنيتسسه التحتيسسة املتعلقسة 
مواتية أل شطة بناء الق  ات. وأومحت أ  أداة التطسوير احملاسسيب تتسثلف مسن اسستبيا ، وبيا سات و 

مرجعيسسسسة، ومنسسسسو   إحصسسسسائيل، وإ شسسسسادات بشسسسسث  كيفيسسسسة تطبيقهسسسسا. وبا مسسسسافة إىل  لسسسسع، تناولسسسست 
رت ة السر أسسفيسالتطسوير احملاسسيب والع ليسة احلكوميسة ال ولالرئيسسية والفرعيسة ألداة ركائز البالتفصيل 

أداة ع ليسات يومسل  تسائج عنكبوتيساا  عن ومو أداة التطوير احملاسيب. وتناولت كس لع  اساا بيا يساا 
 - eADT -لكرتو يسة علس ايوا ب األساسية لل نصة ا  التطوير احملاسيب. وسلطت الضوء أيضاا 
 أداة التطوير احملاسيب يف املستقبل. ع ليات الر أتاحتها أما ة األو كتاد لتيس  
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ر احملاسسسسسسيب يف مشلسسسسست  سسسسس ه السسسسس و ة عرومسسسسساا قسسسسس متها البلسسسسس ا  السسسسسر طبقسسسسست أداة التطسسسسسويو  -16
  -وقسسسس متها أيضسسساا البلسسسس ا  السسسر تنظسسسسر يف تطبيقهسسسا يف السسسسسنوات القادمسسسسة  4153-4154 الفسسسرتة

ايسسودة وتلبيسسة املتطلبسسات ال وليسسة يف  ةالعاليسسإعسس اد التقسسا ير كوسسسيلة ملواجهسسة حتسس يات بنسساء قسس  ات 
 ليسسة للقطسساع العسسا املعسساي  احملاسسسبية ال و تسس  يب علسسس مسسواد بشسسث  وسسال. ومشلسست أيضسساا عرمسساا  سس ا ا

 طو ت مؤخراا. 
، ببلحيكسسا، أ  أداة التطسسسوير احملاسسسسيب قسسس  SPF Economieوأومسسل املسسس ير العسسسا  ملؤسسسسسة  -11

إعسس اد حققسست فعسس:ا بعسس  الفوائسس  األساسسسية يف بلسس ه، السسا يف  لسسع تقسس ا صسسو ة وامسسحة حلالسسة 
الشسسركات في سسا يتعلسسق باملتطلبسسات ال وليسسة األساسسسية، وفسستل حسسوا  بسسني أصسسحاب املصسسلحة تقسسا ير 

الشسسسركات. وأشسسسا  إىل أ سسسه منسسس  تطبيسسسق أداة مسسسسائل إعسسس اد تقسسسا ير  بلحيكسسسا بشسسسث  األساسسسسيني يف
التطسسوير احملاسسسيب يف بلسس ه يف العسسا  السسسابق، حسس ثت بعسس  التطسسو ات التشسسريعية الرئيسسسية، السسا يف 

الشركات. وأشا  ك لع إىل أ   تائج أداة التطوير احملاسيب ستفي  يف إع اد تقا ير  لع يف لال 
، قسسسال إ   سسس ه احلسسسسابات صسسس:حات التشسسسريعية. وفي سسسا يتعلسسسق باملعسسساي  ال وليسسسة ملراجعسسسةتنفيسسس  ا 

املعاي  ستكو  واجبة التطبيق يف املستقبل ليو فقط بالنسبة لكيا سات املصسلحة العامسة بسل أيضساا 
بالنسسسبة لل شسسا يو الصسسه ة واملتوسسسطة احلحسسم. وأشسسا  أيضسساا إىل املتطلبسسات السسر سسسيطبقها بلسس ه يف 

 يف السنوات القادمة. ة   املاليإع اد التقا ير ال ل
وأشا  املتح ث التاا، و سو األمسني العسا  ولسو احملاسسبة الس ائم بسالكو هو، إىل أ  بلس ه  -18

تعزيسسز تسسس فق السسستث ا  األجنسسسيب إىل وحيتسسا   4131ينسسو  أ  يصسسبل اقتصسسساداا  اشسسااا حبلسسول عسسسا  
السياق،  كر املتح ث أ  بل ه مهستم بتطبيسق أداة التطسوير املباشر لتحقيق   ا اه ف. ويف   ا 

عسس اد تقسسا ير . وتنسساول بالتفصسسيل حالسسة تنفيسس  املعسساي  والقواعسس  ال وليسسة  4151احملاسسسيب يف عسسا  
الشسسركات يف الكو هسسو، السسا يف  لسسع املعسساي  احملاسسسبية ال وليسسة للقطسساع العسسا . وأشسسا  أيضسساا إىل أ  

اسسسيب يف البلسس  سسسيكو  مفيسس اا يف تنفيسس  توصسسيات التقريسسر املتعلِّسسق بالمتثسسال تطبيسسق أداة التطسسوير احمل
مجهو يسة الكو هسو ال ميقراطيسة. وأشسا  م في سا  س 4111لل عاي  وم و ات قواعس  السسلو  لعسا  

 ستفي  من  ربة كوت ديفوا  األخ ة يف تطبيق أداة التطوير احملاسيب.يأيضاا إىل أ  بل ه س
لسسسسع األمسسسني العسسسسا  لل حلسسسو السسسوطب لل حاسسسسسبني الع سسسوميني املعت سسسس ين وحتسسس ث بعسسس    -11

واحملاسسسبني القسسا و يني يف كسسوت ديفسسوا ، ولثسسل كسسوت ديفسسوا  لسس ى للسسو احملاسسسبة لهسسرا أفريقيسسا، 
فثكسس  أ  التسسزا  السسوما ات املختصسسة ودع هسسا الكامسسل، وتقسس ا الت ويسسل الكسسايف لسس عم ع ليسسة تطبيسسق 

رمتهسا عوامسل أساسسية تسسهم يف تساب تنفيس  أداة التطسوير احملاسسيب يف بلس ه. أداة التطوير احملاسسيب ب
طبيعسسة أداة التطسسوير احملاسسسيب املفا ي يسسة والستشسسرافية واملبنيسسة علسسس توافسسق ا  اء بسسني أ  وأشسسا  إىل 

حتقيسسق  تسسائج مل وسسسة. وأشسسا  أيضسساا إىل أ  أداة التطسسوير مسسساع  علسسس أصسسحاب املصسسلحة عامسسل 
لتقا ير املتعلِّقة بالمتثال لل عاي  ومس و ات قواعس  السسلو  السر يصس   ا البنسع الس وا احملاسيب وا

 يك ل أح مها ا خر.
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حملسسسة عامسسسة وما ة احملاسسسسبة احلكوميسسسة يف إكسسسوادو ،  ةوكيلسسس يل، و سسسةالتاليسسس ةاملتح ثسسس توقسسس م -61
النتسسائج مسسن كسس ت أ  يف إكسسوادو . وأع ليسسة تطبيسسق أداة التطسسوير احملاسسسيب و تائحهسسا الرئيسسسية  عسسن

األساسسية يف البلس . التنظسيم أداة التطوير احملاسسيب التفاعسل املسست ر في سا بسني  ياسات ع لية اهامة ل
وأشا ت إىل أ  وما ة املالية يف سبيلها لتشكيل ينة تقنيسة لتنفيس  توصسيات أداة التطسوير احملاسسيب. 

عساي  احملاسسبية الوطنيسة للقطساع العسا  مسو وأشا ت أيضاا إىل أ سه اسر  الع سل حاليساا علسس تنسسيق امل
املعسسساي  احملاسسسسبية ال وليسسسة للقطسسساع العسسسا ، وومسسسو مسسسنهج د اسسسسيل لتعلسسسيم وتقيسسسيم احملاسسسسبني املهنيسسسني 
بايامعسسات. وسسسلطت املتح ثسسة الضسسوء علسسس مسس كرة التفسسا م املامسسة بسسني األو كتسساد والسسوما ة هبسس ف 

 سيب.الستفادة الكاملة من أداة التطوير احملا
بسسسسسوما ة املاليسسسسسة احلسسسسسسابات وأشسسسسسا ت  ئيسسسسسسة ا دا ة الفرعيسسسسسة ملنهحيسسسسسة احملاسسسسسسبة ومراجعسسسسسة  -65
الشسسسسركات. تقسسسسا ير كاماخسسسسستا  إىل أ  بلسسسس  ا يع سسسسل علسسسسس حتسسسسسني منسسسسا  السسسسستث ا  وجسسسسودة  يف

وأومسسسحت أ  وما ة املاليسسسة تسسسسعس لتحسسسسني مركسسسز بلسسس  ا يف ترتيسسسب املنتسسس ى القتصسسساد  العسسسامليل 
ل احملاسبة واملراجعة. ويف   ا السياق، أشا ت إىل ا ت ا  بل  ا بتطبيسق أداة التطسوير بشث  مسائ

ايودة من قبل الشركات. وق مت حملة عامسة عسن احلالسة الرا نسة  ةعاليإع اد تقا ير احملاسيب لتعزيز 
بسسسسات الشسسسسركات يف بلسسسس  ا وعرمسسسساا  تصسسسسراا للرتتيبسسسسات التشسسسسريعية واملؤسسسسسسية والرتتيعسسسس اد تقسسسسا ير  

املتصسسسلة بسسساملوا د البشسسسرية. وبا مسسسافة إىل  لسسسع، سسسسلطت الضسسسوء علسسسس التحسسس ِّيات السسسر تشسسسه  ا 
 .ةاملاليتقا ير لالت ت  يب وتث يل احملاسبني ومراقبة جودة ال

وقسس مت املتح ثسسة التاليسسة، و سسيل  ئيسسسة أكادمييسسة ا دا ة التابعسسة لسسوما ة املاليسسة يف أوكرا يسسا،  -64
مشا كة الوما ة يف أع سال فريسق ااسااء احلكسوميل الس وا وقس مت حملسة عامسة  معلومات أساسية عن

عسسسسن تطبيسسسسق أداة التطسسسسوير احملاسسسسسيب يف بلسسسس  ا والنتسسسسائج املتحققسسسسة في سسسسا يتعلسسسسق بالركسسسسائز السسسسث:ث. 
وأومحت أ  بل  ا يقو  حالياا بتنسيق األ ظ سة السسا ية مسو متطلبسات الحتساد األو وا وأشسا ت  

 ة التطوير احملاسيب كا  ها دو  مفي  يف تيس  ع لية ا ص:ب يف بل  ا.ك لع إىل أ  أدا
وق    ئيو مجعية احملاسبني السودا يني حملة عامة عن التطسو  التسا  يل وا طسا  املؤسسسيل  -63

للح عيسسة وقسس   مسسوجزاا  تاما سسا، وخباصسسة اعت اد سسا املعسساي  ال وليسسة يف لسسالت احملاسسسبة ومراجعسسة 
والتسسثمني والتعلسسيم. وتنسساول بالتفصسسيل أيضسساا تعهسس ات اي عيسسة علسسس املسسستويني ا قلي سسيل احلسسسابات 

والسسس وا. وبا مسسسافة إىل  لسسسع، حلسسسل  تسسسائج التقريسسسر املتعلِّسسسق بالمتثسسسال لل عسسساي  ومسسس و ات قواعسسس  
 السودا .في ا  م السلو  

يف فييسسست  سسسا ،  يهو  التحسسسا  اوأطلسسسو املتحسسس ث التسسساا، و سسسو املسسس ير العسسسا  ملصسسسرف سسسس -62
املشسسا كني علسسس السس  و  اهامسسة املستخلصسسة مسسسن تطبيسسق أداة التطسسوير احملاسسسيب. وأكسس  أمهيسسة دعسسسم 
مقسسسسر   السياسسسسسات األساسسسسسيني والسسسسسلطات احلكوميسسسسة املختصسسسسة األخسسسسرى لتطبيسسسسق أداة التطسسسسسوير 

تحسسسني لفياا احملاسسسيب بنحسساب. وأشسسا  إىل أ  تطبيسسق أداة التطسسوير احملاسسسيب يف بلسس ه وفسسر دافعسساا إمسسا
املق مسسسسسة للتقسسسسسا ير الشسسسسسركات. وأشسسسسسا  أيضسسسسساا إىل مسسسسسرو ة إشسسسسسرا  الكيا سسسسسات جسسسسودة إعسسسسس اد تقسسسسسا ير 

واملستث رين يف ع لية تطبيق أداة التطوير احملاسيب. وأشا  إىل أ  بل ه ومو خطة ع سل، اسستناداا 
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يف  لسسسع التقسسسا ير الشسسسركات، السسسا إعسسس اد تقسسسا ير إىل  تسسسائج أداة التطسسسوير احملاسسسسيب، ملواصسسسلة حتسسسسني 
 .4141املتعلِّقة بالست امة. ومن املتوقَّو تنفي  خطة الع ل تنفي اا كام:ا حبلول عا  

وسسسلطت املتح ثسسة األخسس ة، و سسيل املسس يرة الفنيسسة ولسسو املعسساي  احملاسسسبية ال وليسسة للقطسساع  -61
 ات مثسسسل "احملاسسسسبة ىل مبسسسادالعسسسا ، الضسسسوء علسسسس أمهيسسسة احملاسسسسبة احلكوميسسسة عاليسسسة ايسسسودة وأشسسسا ت إ

عسسسن ع سسسل اولسسسو، السسسا يف  لسسسع عامسسسة  حركسسسات إمسسسافية يف  سسس ا ال سسساه. وقسسس مت حملسسسة كا  "  
معيسسا اا مسسن املعسساي  احملاسسسبية ال وليسسة للقطسساع العسسا  املسسستن ة إىل  34او وعسسة الكاملسسة السسر تضسسم 

السسسزخم يف اعت سسساد  السسستحقاق والسسسر تهطسسيل مجيسسسو اوسسالت الرئيسسسسية للنشسساط احلكسسسوميل. وأبسسرمت
املعسسساي  احملاسسسسبية ال وليسسسة للقطسسساع العسسسا ، السسسا يف  لسسسع اعت اد سسسا مسسسن قبسسسل منظومسسسة األمسسسم املتحسسس ة 

، وداخسسل منظ سسة التعسساو  والتن يسسة يف امليسس ا  القتصسساد  ومنظ سسة حلسسف مشسسال األطلسسسيل. برمتهسسا
اسسسبية ال وليسسة للقطسساع مسسؤخراا بشسسث  املعسساي  احملالسسر أقجيسسزت وقسس مت حملسسة عامسسة عسسن مسسواد التسس  يب 

العا  والر أقع َّت برعاية للو املعاي  احملاسبية ال ولية للقطاع العا . وأشا ت إىل أ ه قس  أقجسر  
 مايكا وأ ه ق  حظيل بالرتحيب.ااختبا  ملواد الت  يب يف مرحلة سابقة من العا  يف ج

اء بشسسث  السسرتابط بسسني املنظ سسسات وأثنسساء املناقشسسة يف ايلسسسة العامسسة، تبسسسادل املنسس وبو  ا    -66
ال وليسسة مثسسل منظ سسة تنسسسيق قسسا و  األع سسال التحا يسسة يف أفريقيسسا، والحتسساد السس وا اسسااء احملاسسسبة 

بشسسسسث  الطسسسسرق السسسسر ميكسسسن أ  تواصسسسسل هبسسسسا  سسسس ه و النسسساطقني بالفر سسسسسية واحتسسسساد احملاسسسسسبني األفا قسسسة، 
ايودة من قبل الشركات يف ال ول  ةعاليإع اد التقا ير الاملؤسسات تنسيق أ شطتها هب ف تعزيز 

األعضاء فيها. وأشا  من وب إىل فائ ة تطبيسق أداة التطسوير احملاسسيب يف البلس ا  املتق ِّمسة كوسسيلة 
 لتح ي  امل ا سات ايي ة واقرتب مواصلة   ا النهج يف التطبيقات املقبلة ألداة التطوير احملاسيب.

اة التطسسسوير احملاسسسسيب علسسسس أسسسسا  إقلي سسسيل لتيسسسس   قسسسل واقسسسرتب بعسسس  املشسسسا كني تطبيسسسق أد -61
أفضل امل ا سات.    أ  مشا كني آخرين  أوا أ   س ا السنهج لسن يكسو  ع ليساا. و أى مشسا كو  

إعس اد أ  تبادل  تائج أداة التطوير احملاسيب علس املستوى ا قلي سيل ميكسن أ  يكسو  وسسيلةا لتعزيسز 
ركات علسسس أسسسا  إقلي سسيل. واقسسرتقب  بسسط أداة التطسسوير احملاسسسيب ايسسودة مسسن قبسسل الشسسالتقسسا ير العاليسسة 

 .ةاملالي  ع اد التقا يرباملباد ة التعلي ية ملؤسسة املعاي  ال ولية 
وأومسسسحت األما سسسة الع:قسسسة بسسسني التقسسسا ير املتعلِّقسسسة بالمتثسسسال لل عسسساي  ومسسس و ات قواعسسس   -68

تطسسوير احملاسسسيب قسس  وقمسسعت السسسامهة كبسس ة مسسن السسسلو  وأداة التطسسوير احملاسسسيب، و كسسرت أ  أداة ال
السسا أ سسه اسسستك ل التقسسا ير املتعلِّقسسة بالمتثسسال لل عسساي  ومسس و ات قواعسس  السسسلو   -البنسسع السس وا 
وأ  األو كتسساد يسس    حاليسساا إمكا يسسة إجسسراء ع ليسسات تقيسسيم مشسسرتكة مسسو  -ك سسيل   بثسسسا  مرجعسسيل
 البنع ال وا.

 التوايثات المقامة من منظمات دولية وإقليمية أخرى -2 
العسسر  ال ثسسل لل حلسسو السس وا ملعسساي  احملاسسسبة قسس   إىل احلضسسو  معلومسسات ح يثسسة  بسس أ -61

عسسن األ شسسسطة الرئيسسسية السسسر قسسا  هبسسسا اولسسو يف الفسسسرتة الفاصسسلة بسسسني دو يت فريسسق ااسسسااء احلكسسسوميل 
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 51 ع اد التقا ير املاليسة  قسم لس إص ا  املعيا  ال وا . وسلط املتح ث الضوء عالعامل ال وا
اامساا مسو مبسادب احملاسسبة املقبولسة ع ومساا  متقسا بالعقسود مسو الع س:ء" و سو معيسا  ا يرادات من "

. 4151وسسسسيب أ  فسسسا ه يف عسسسسا   4152يف الوليسسسات املتحسسس ة. وقسسس   قشسسسر املعيسسسا  يف أيا /مسسسايو 
"األدوات املاليسة" صس    1  قسم  ع اد التقا ير املاليسةعيا  ال وا وبا مافة إىل  لع، أك  أ  امل

. واعرتف بث   س ا املعيسا  خطسوة كبس ة يف 4158وأ   فا ه سيب أ يف عا   4152يف اوم/يوليه 
بشث  األدوات املالية. وتنساول املتحس ث بعس   لسع بالتفصسيل وإع اد التقا ير ا اه تطوير احملاسبة 

حماسسبة عقسود التسسثج ، وعقسود التسثمني، واأل شسطة احملسس دة مثسل  تسزال قيس  التنفيسس ، املشسا يو السر ل
 عسس اد السسعر ومبسساد ات ا فصساب. وأخسس اا، أشسسا  إىل السستعرا  ال:حسسق لتطبيسسق املعيسا  السس وا 

 "دمج األع ال". 3 قم التقا ير املالية 
اسسسسسبني، حملسسسسة عامسسسسة عسسسسن دو  وقسسسس   املتحسسسس ث التسسسساا، و سسسسو لثسسسسل الحتسسسساد السسسس وا لل ح -11

يقعسسهب هب سسا الحتسساد. وأكسس  أولا أ  "دعسسم الع سسل وقسس   شسسرحاا اطسسني  ئيسسسيني مسسن خطسسوط  الحتسساد
التطسسوير احملاسسسسيب العسسسامليل" يعسسسزم السسسوعيل بكيفيسسسة قيسسسا  احملاسسسسبني املهنيسسسني بتيسسسس  النحسسساب املسسسست ا ، 

خسسط ألفكسسا  واملسسوا د. مث تطسسّرق إىل ّسسسن كفسساءة احملاسسسبني عسسن طريسسق تبسسادل وتن يسسة املعسسا ف واحيو 
الثسسسساين، و سسسسو "حتسسسسسني ايسسسسودة والقسسسس  ة". وأومسسسسل املتحسسسس ث أ   سسسس ا ااسسسسط يقسسسسو  علسسسسس الع سسسسل 
تطسسوير مهنسسة احملاسسسبة والمتثسسال علسسس املسسستوى العسسامليل. وأومسسل املتحسس ث الهسسر  مسسن  شسسر  بسسرامج

Good Governance in the Public Sectorية بشسسسسث  أ شسسسسطة كسسسسل مسسسسن . وقسسسس َّ  أيضسسسساا  قاطسسسساا  ئيسسسسس
 اولو ال وا ملعاي  أخ:قيات مهنة احملاسبة واولو ال وا ملعاي  املراجعة والتثكي .

املشسسسا كني بسسسث  فريسسسق ااسسسااء احلكسسسوميل  عسسس اد التقسسسا ير لل بسسساد ة العامليسسسة  ةلثلسسس تو كسسسر  -15
ركات وإعسسس اد تقسسسا ير للشسسسعامسسساا السسسسائل الشسسسفافية الجت اعيسسسة  51السسس وا يقعسسسهب منسسس  أكثسسسر مسسسن 

الشسسركات. وأومسسحت أ  املبسساد ة العامليسسة  أت أ  التعسساو  مسسو فريسسق ااسسااء احلكسسوميل السس وا بسسال  
احلوك ة. وفي ا يتعلق  ا  م  اماا فيتهي اا الفائ ة واألمهية. وأومحت أ  املباد ة العاملية تشه  

تح ثسة إىل شسركاء التس  يب املعت س ين بنشاط املباد ة يف لال التواصسل وبنساء القس  ات، أشسا ت امل
 بل  وأمهية ميادة الرتكيز علس التواصل مو املشا يو الصه ة واملتوسطة احلحم. 511يف أكثر من 

وأمسسل لثسسل احتسساد احملاسسسبني األو وبيسسني أ  الحتسساد منظ سسة إقلي يسسة مسسن منظ سسات الحتسساد  -14
اه أصحاب املصلحة، و)ب( حتليل تطسو ات ال وا لل حاسبني ترّكز  شاطها علس )أ( الت ثيل  

السياسسسسات العامسسسة والتسسسثث  فيهسسسا، و) ( تشسسسحيو التعسسساو  بسسسني أعضسسسائها. وأومسسسل املتحسسس ث أ  
مسسسن ق بسسسل الشسسسركات، إعسسس اد تقسسسا ير لحتسسساد احملاسسسسبني األو وبيسسسني أ بسسسو أولويسسسات اسسسسرتاتيحية  سسسيلة 

 عس اد  ثل إىل أ  املعساي  ال وليسة ، وفر  الضرائب والقطاع العا . وأشا  املاحلسابات ومراجعة
أعوا  تقريباا يف أو وبا وأ  املفومية األو وبية مل تب أ إل ا    ةق  وقمعت من  عشر  ةاملالي التقا ير

 يف تقييم ما إ ا كا ت األ  اف األصلية ق  حتققت.
ن سو   ويف أثناء املناقشات ال:حقة، طلسب مشسا   مزيس اا مسن ا يضساب بشسث  تعريسف ال -13

التحا    دا ة األصول املالية، و و التعريف ال   ل يسرد يف ا طسا  املفسا ي يل لل حلسو الس وا 
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. و كسسر املتحسس ث مسسن اولسسو 1 قسسم   عسس اد التقسسا ير املاليسسةملعسساي  احملاسسسبة ول يف املعيسسا  السس وا 
ر ينبهسيل أ   ضسو فيهسا أداة بشث  احلسالت السال وا ملعاي  احملاسبة أ  املعيا  يرّكز علس التوجيه 

 الن ا   التحا ية.  علس حت ي ل حاسبة علس أسا  التكلفة املطفثة وليو بعينها ل
وطلسسسسب مشسسسسا   آخسسسسر مزيسسسس اا مسسسسن املعلومسسسسات بشسسسسث  املتطلبسسسسات اي يسسسس ة املتعلقسسسسة بسسسسرأ   -12

 ، وتوقيسست اعت سساد املتطلبسسات.مسسن الشسسركاء مراجعسسيل احلسسساباتع سسل مراجعسسيل احلسسسابات وشسسروط 
 وأومل احملاو  من الحتاد ال وا لل حاسبني أ  املتطلبات تتعلق بالشركات املسحَّلة. 

 2 قسسسم   عسسس اد التقسسسا ير املاليسسسةوأشسسسا  مشسسسا   أيضسسساا إىل املرحلسسسة الثا يسسسة واملعيسسسا  السسس وا  -11
أومسسل أ سسه ل تسسزال  نسسا  صسسعوبات يف توحيسس  الن سسا   املتعلقسسة بسسسعر الفائسس ة و "عقسسود التسسثمني"، 

السوقيل ال   ميكن م:حظته، وعناصر اا مة التعاق ية و وامش املخاطرة. و كر املتحس ث مسن 
بلسسو  اتفسساق بشسسث  منسسو   حمسس د بسسسبب تعسسرت  اولسسو السس وا ملعسساي  احملاسسسبة أ   نسسا  حتسس يات 

ج شن لل حاسبة املتعلقة بعقود التثمني يف  تلف أداء العامل.  وجود اق

 نظيميةالمسائن الت -ثالثاا  
 انتباب أعضاا الممتب -ألف 

 من ج ول األع ال( 5)البن  
 ا تخب فريق ااااء احلكوميل ال وا العامل عضو  املكتب التالينية  -16

 )قطر( مالر إيول السي   الرئيوة
 )ب و( روكاالسي ة ليليا   املقر ة - ائب الرئيو 

 إقرار جاول األعمال وتنظيم الامن -باا 
 ج ول األع ال(من  4)البن  
ع سال األأقر فريق ااسااء احلكسوميل الس وا العامسل، يف جلسسته الفتتاحيسة أيضساا، جس ول  -11

 ج ول األع ال ك ا يليلةكا  . و TD/B/C.II/ISAR/69ل و ة، الوا د يف الوثيقة املؤقت ل
 ا تخاب أعضاء املكتب -5 
 إقرا  ج ول األع ال وتنظيم الع ل -4 
ليلبسسس:  العسسساا ايسسسودةة امل ا سسسسات اييسسس ة املتعلقسسسة بالرصسسس  األسسسسو ايو ريسسسة  -3 

 وا  فا  وآليات المتثال
 مسائل أخرى -2 
 ج ول األع ال املؤقت لل و ة الثا ية والث:ثني  -1 
 اعت اد التقرير. -6 
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 نتائج الاورة -جيم 
املعقسسسودة يسسسو  اعت سسس  فريسسسق ااسسسااء احلكسسسوميل السسس وا العامسسسل، يف جلسسسسته العامسسسة ااتاميسسسة  -18

، اسسستنتاجاته املتفسسق عليهسسا )ا ظسسر الفصسسل األول( واتفسسق 4152تشسسرين األول/أكتسسوبر  51اي عسسة 
علسسس أ  يلّخسسم السسرئيو املناقشسسات  سس  الرايسسة )ا ظسسر الفصسسل الثسساين(. ووافسسق أيضسساا علسسس جسس ول 

 األع ال املؤقت لل و ة الثا ية والث:ثني للفريق )ا ظر املرفق األول(.

 عتماد التقريرا -دال 
 من ج ول األع ال( 6)البن  
ومسسسو التقريسسسر يف املقسسسر ، ب -أ   فريسسسق ااسسسااء احلكسسسوميل السسس وا العامسسسل لنائسسسب السسسرئيو  -11

 .الجت اع، حتت إشراف الرئيو، بع  اختتا  النهائيةصيهته 
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 المرف  األول

 جاول األعمال المؤقت للاورة الثانية والثالثين  
 كتبا تخاب أعضاء امل -5
 إقرا  ج ول األع ال وتنظيم الع ل -4
األسسسسسسسو ايو ريسسسسسسة ليلبسسسسسس:  العسسسسسساا ايسسسسسسودةة املتطلبسسسسسسات ال وليسسسسسسة لل راجعسسسسسسة والتثكيسسسسسس   -3

 وامل ا سات ايي ة يف لال تنفي  ا
اسسستعرا  امل ا سسسات اييسس ة املتعلقسسة بتعزيسسز دو  ا بسس:  مسسن ق بسسل الشسسركات يف حتقيسسق  -2

 أ  اف التن ية املست امة
 مسائل أخرى -1
 ج ول األع ال املؤقت لل و ة الثالثة والث:ثني  -6
 ر.اعت اد التقري -1
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 المرف  الثاند

 *الوضار  
 حضر ال و ة لثلو ال ول األعضاء التاليةة -5

 الصني الحتاد الروسيل
 طاجيكستا  أ  بيحا 
 العراق إسبا يا
  ابو  إكوادو 
  امبيا أملا يا
  ا ا أ هول
 الفلبني أوكرا يا
 البوليفا ية( -فنزوي: )مجهو ية  الااميل
 فييت  ا  بربادو 
 قطر بلحيكا

 ق  يزستا  بنن
 كاماخستا  بو و   

 لكام و ا ب و
 ك بوديا بي: و 
 كوت ديفوا  تايلن 
 الكويت تركيا
 لتفيا تو و
 لبنا  ايزائر

 ليتوا يا مجهو ية تنزا يا املتح ة
 مالطة  مجهو ية الكو هو ال ميقراطية

 املهرب ال امنر 
 امل لكة العربية السعودية  وا  ا
  يح يا مامبيا

  اير ممبابو 
 اهن  سر  ل كا
  نها يا السودا 
  شيليل

__________ 

 

 .TD/B/C.II/ISAR/INF.7الوثيقة ا ظر  ،املشا كني ول:ط:ع علس  ه القائ ة املشا كني املسحلني.  تتض ن *
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ثَّلة يف ال و ةة -4  وكا ت املنظ ات احلكومية ال ولية التالية لق
 الحتاد األو وا 
 البنع ا س:ميل للتن ية 
 منظ ة التعاو  ا س:ميل 

ثَّ:ا يف ال و ةة -3  وكا  بر امج األمم املتح ة التاا لق
 بر امج األمم املتح ة للبياة 

ثَّلتني يف ال و ةة -2  وكا ت الوكالتا  املتخصصتا  التاليتا  لق
 ل وعة البنع ال وا 
 املنظ ة العاملية لل لكية الفكرية 

ثَّلتني اوكا ت املنظ تا     احلكوميتني التاليت -1  يف ال و ةة  لق
 الفاة العامة  

  ابطة املهن سني العاملية 
 .املنظ ة ال ولية لتوحي  املقاييو 

    


