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 مجلس التجارة والتنمية
 لجنة االستثمار والمشاريع والتنمية

 فريق الخبراء الحكومي الدولي العامل المعني 
 بالمعايير الدولية للمحاسبة واإلبالغ

 الدورة الثالثة والثالثون
 2016تشرين األول/أكتوبر  7-5جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 3البند 

التنفيذذذذع العملذذذذي لرلذذذذد امتثذذذذا  ومحفذذذذام متعلبذذذذا  المحاسذذذذبة ومرا عذذذذة   
 الجودة الحسابا  من أ ل مبالغ عالي

 معكرة من معداد أماحة األوحكتاد  

 تنفيذي موجز  
أعددددد األود تدددداو قددددذس الواقددددل لتي ددددل مددددداوني  الدددددواء ال ال ددددل وال   دددد  لفريدددد  ا دددد ا   

احل ومي الدويل العامل املعين باملعايل الدوليل للمحاسبل واإلب غ بشأن املمااسا  اجليدء وبندا  
القددداا  إلدشددا  تليددا  لعالددل لراددد انيمت ددال واإلدفدداع مددن أجددل اددمان عمليددا   بدد غ عددايل 

وء مددن قبددل الشددركا ط وت ددل  الواقددل السددو  علددس امل ددايل الريي دديل الدد  يلددز  تناو ددا إلا دداو اجلددو 
البلدان يف  دشا  وتعزيز تلياهتا الوطنيل لراد انيمت ال واإلدفاعط وتشمل امل ايل ال  تتناو ا قدذس 

راب  كددل من ددا الواقددل املبدداور الريي دديل الدد  ر ددن النىددر لي ددا لدددا  دشددا  قددذس ا ليددا ، وكيفيددل تدد
بددداأل؛راا والعناادددر األساسدددديل الددد  ينب دددي النىددددر لي دددا لددددا  دشددددا  قدددذس ا ليدددا  وت بيق دددداا 
وال ددابا الشددامل الددذي تت ددض بددا القسددايا امل رو ددل واحلاجددل  س التعدداون علددس امل ددتويا  كالددلط 

، وحتدديا  تقيديض ومن امل ايل األ؛را ال  يلز  النىر لي دا مدا يشدمل قيدوو املدوااو املاليدل والبشدريل
األ ر، واحلاجل  س مزيد من البحوث ووااسا  احلاني  اإللراويل بشدأن عمليدا  اادد انيمت دال 
واإلدفدداع، وني سدديما يف البلدددان الناميددل والبلدددان الدد   ددر اقتندداواهتا ور لددل ادتقاليددلط وتشددل الواقددل 

تندددل برادددد انيمت دددال واإلدفددداع يف الددداني  م دددل اإلبددد غ  دددل املدددايل، تأيسددداىل  س قسدددايا  ددددوء 
 املؤس ا  الن لء واملتوس ل احلجضطا اص بواإلب غ من قبل الق اع العا ، واإلب غ 
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 احملتويا 
 النفحل  

 3  طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط مقدمل - أونيىل  
 مدددن أجدددل  بددد غ عدددايل القسدددايا الريي ددديل يف تندددميض و عمدددال تليدددا  لعالدددل لرادددد انيمت دددال واإلدفددداع -  ادياىل  

 6  طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط اجلووء   
 6  طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط التعاايف واألقداف والن اق - ألف   
 8  طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط املباور التوجي يل الريي يل - با    
 11  ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط العناار األساسيل - جيض   
قسايا  دوء تتعل  براد انيمت ال واإلدفاع يف الاني  اإلب غ  ل املايل، واإلب غ من قبل  - وال   

 16  ططططططططططططط واإلب غ ا اص بق اع املؤس ا  الن لء واملتوس ل احلجضالق اع العا ، 
 20  ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط ؛ا ل -  ال اىل  

 املرلقا  
 22  ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط املعين براد انيمت ال واإلدفاععسا  الفري  انيستشااي أ - األول 
 24  ططططططط الت وير احملاسيب، ما استخدا  مؤ را  ااد انيمت ال واإلدفاع أواءم ال علس دتايج ت بي   - ال اين 
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 مقدمة -أوالا  
، اعتمددددد  الدددددول األعسددددا  يف األمددددض املتحدددددء ؛ ددددل التنميددددل 2015يف أيلول/سددددبتم   -1

قدلاىل مدن أقدداف التنميدل امل دتدامل الشداملل البعيددء املدداط  17ال  تشمل  2030امل تدامل لعا  
ط ويُعدد وجدوو ق داع ؛داص ويناميداىل بأحيدل  يويدل يف حتقيد  قدذس األقددافيؤويدا ويت ض الدوا الذي 

اإلبدد غ العددايل اجلددووء مددن قبددل الشددركا  أمددراىل بددالى األحيددل لبيددان مدددا م دداحل املؤس ددا  ولتعب ددل 
املددوااو مددن أجددل حتقيدد  تلددو األقدددافط وترسددي ا  ددل أيسدداىل أساسدداىل متيندداىل لتحقيدد  انيسددتقراا املددايل، 

 ءطوحت   بي ل األعمال التجاايل وانيست ماا، والشفاليل، واإلوااء الر يد
وقددد كادددت احملدداوني  ال ددابقل الراميددل  س التواددل  س عمليددا   بدد غ مددايل و ددل مددايل  -2

عاليل اجلووء م رسل لوادا معدايل ومددودا  عامليدل قويدلط وت  فدت تلدو اجل دوو مدا تزايدد تدراب  
املتعلد  انيقتناو العامليط ودتيجل لذلو، ُواا عدو من املعايل واملدودا  الدوليدل بشدأن اإلبد غ 

الشدركا  يف الق دداع  ا دداص والعدا ط وتتعلدد  قددذس املعددايل واملددودا  بعمليددا  اإلبدد غ املددايل، ب
ومراجعل احل ابا ، والتحنديل العلمدي للمحاسدب  احمل،لد ، واأل؛ قيدا ، لسد ىل عدن العوامدل 

 باحلوكملطاملتنلل البي يل وانيجتماعيل والعوامل 
واملدددودا  قددد ُواددعت علددس امل ددتوا الدددويل، لدد ن تنفيددذقا املعددايل تلددو ويف  دد  أن  -3

العملددي يقددا علددس عددات  امل ددؤول  عددن التنىدديض واملؤس ددا  علددس امل ددتوا الددوطينط وقددد أ  ددر  
األزما  املاليل ال    دقا العقدان األ؛لان أن مثل  اجل لت بي  و دفاع قذس املعدايل واملددودا  

يددد ال املددل لدددواقا التي ددلي يف الددال انيسددت ماا والتجددااء علددس  ددو مت دد  مددن أجددل حتقيدد  الفوا
الدولي ط ويف قذا النددو، مدا بر دت ؛دمدل املندلحل العامدل   دل يدل ايي ديل مدن يدا  عمليدل 
واددا املعددايل الدوليددل لسدد ىل عددن عمليددا  تنىدديض و دفدداع ت بيق دداط وكددان ل ليددا  الفعالددل ل دفدداع 

  ط(1)التح  يف د والراد امل تمر ل مت ال ووا مفي
وعلس مدا أك ر من    ل عقوو،  لت األمدض املتحددء ت د ض، مدن ؛د ل لريد  ا د ا   -4

احل ومي الدويل العامل املعين باملعايل الدوليل للمحاسبل واإلب غ، يف اجل وو الراميدل  س تشدجيا 
 دا  يف  دأ أ دا  العدا ط وتنفيذ عمليا  اإلب غ املايل و ل املايل العايل اجلووء مدن قبدل املؤس

ويف ال ددنوا  األ؛دددلء، سدددعس األود تدداو ولريددد  ا ددد ا  احل دددومي الدددويل العامدددل مل ددداعدء الددددول 
هندج  ددامل  زا   اسددا  أسددا  مؤس دي قددوي لعمليددا  اإلبدد غ العددايل واددا األعسدا  عددن طريدد  

اسددديب مدددن أجدددل اجلدددووء مدددن قبدددل الشدددركا ط ومدددن و لقدددد اسدددتحدث األود تددداو أواء الت دددوير احمل
م دداعدء الدددول األعسددا  علددس حتديددد الفجددوا  بدد  مت لبددا  اإلبدد غ ا ااددل بشددركاهتا احملليددل 
واملعايل واملدودا  واملمااسا  اجليدء علس امل دتوا الددويل، وعلدس وادا ؛ دل عمدل ل دد  تلدو 

اسدبل واسدتبيان الفجوا  ب ريقل مت قل و امللط وتتألف أواء الت وير احملاسيب من  طاا ت وير احمل
__________ 

 29)ُاجا  ليا يف  http://www.ipiob.org/index.php/piob-oversight/complianceملزيد من املعلوما ، ادىر  (1)
 (ط2016 زيران/يوديا 
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يتسدددمن الموعدددل مدددن املؤ دددرا  ال ميدددلط وقدددد طُب قدددت قدددذس األواء يف العديدددد مدددن البلددددان منددددذ 
مؤ؛راىل تعزيز ت بيق ا من ؛ ل  دشا  مننل  ل ،وديل علس الشب ل ومت ، 2012 ط ق ا يف عا  

 ط(2)متا ل بالل ا  اإلد ليزيل والفرد يل والروسيل واإلسباديل
اء الت دددوير احملاسددديب يف منددداط  اتلفدددل مدددن العدددا  ومدددا أعقددد  علدددو مدددن ويددددل ت بيددد  أو -5

مداوني  جر  بشأن النتايج يف الدواا  ال نويل لفري  ا  ا  احل دومي الددويل علدس أن العديدد 
من البلدان ني تزال تواجا حتديا  يف  دشا  تليدا  لعالدل لرادد انيمت دال واإلدفداع وأن مثدل  اجدل 

القداا  واملمااسا  اجليدء يف قذا اجملالط وبالتدايل، لقدد  درع األود تداو،  إلا اوا  بشأن بنا 
ال   د ، يف العمدل و بنا ىل علس طلد  مدن لريد  ا د ا  احل دومي الددويل العامدل، يف وواتدا احلاويدل 
اادددد انيمت دددال الدددال علدددس  عدددداو و يقدددل توجي يدددل بشدددأن بندددا  القدددداا  واملمااسدددا  اجليددددء يف 

، أعدد األود تداو (3)انيمت ال واإلدفداعبراد املعين تشاوا ما لري  ا  ا  انيستشااي واإلدفاعط وبال
ذ  أساساىل ملزيد من املناقشا  ما الفري  انيستشدااي أ ندا  األعمدال التحسدليل  (4)واقل عمل اُّتخ

لعمليدل ببدل للدواء ال ال ل وال     لفري  ا  ا  احل ومي الدويل العاملط وقد ُقد مت إل را  قذس ا
 ط(5)من وااسا  احلاني  اإللراويل يف الدوات  احلاويل وال     وال اديل وال    

وقد أواجت أمادل األود تاو التعليقدا  الدوااوء مدن الفريد  انيستشدااي يف مشدروع و يقدل  -6
 توجي يددل مددنقأ بشددأن املمااسددا  اجليدددء يف الددال ااددد انيمت ددال واإلدفدداع مددن أجددل  بدد غ عددايل

أُويل و اجلدووء كددي يُنىدر ليددا ؛دد ل الددواء ال ال ددل وال   د  لفريدد  ا دد ا  احل دومي الدددويل العامددلط 
اقتمدددا  ؛ددداص لبيدددان أحيدددل مت لبدددا  اادددد انيمت دددال واإلدفددداع بالن دددبل   دددل التنميدددل امل دددتدامل 

يدددددل ط وسدددددتدائ دتدددددايج مناقشدددددا  لريددددد  ا ددددد ا  احل دددددومي الددددددويل يف الندددددي ل الن اي2030 لعدددددا 
 التوجي يلط للو يقل

من جددول األعمدال ؛د ل  3وال رض من قذس الواقل قو تي ل املناقشا  بشأن البند  -7
الدواء احلاليل لفري  ا  ا  احل ومي الددويل العامدلط وقدي تتسدمن استعرااداىل عامداىل مدوجزاىل ملشدروع 

التشدددداوا الفااددددلل بدددد   الو يقددددل التوجي يددددل يركددددز علددددس القسددددايا الريي دددديل الدددد  أُ ددددل  ؛دددد ل لدددد،ء
وأقدددددال ا  الفعالدددل لرادددد انيمت دددال واإلدفددداعل ليددددل الددددوات ط وتنددداقق الواقدددل التعددداايف الريي ددديل 

علدددس أساسددد ا وعناادددرقا األساسددديلا والقسدددايا أن تُنشدددأ ا واملبددداور الريي ددديل الددد  ر دددن ود اق دددا
ووا  واملن جيددا ا ومقددايي  املؤس دديل الريي دديل، وددا يف علددو ا ياكددل التشدد يليل، واألدشدد ل واأل

األوا  عا  النلل ووسايل تقييض األ رط وتنداقق الواقدل أيسداىل قسدايا  ددوء تتندل برادد انيمت دال 
__________ 

 (ط2016تب/أ      5)ُاِجا  ليا يف  http://adt.unctad.orgادىر  (2)
 ادىر املرل  األولط (3)
 Monitoring of compliance and enforcement for high-quality corporate reporting: Guidanceاألود تداو  (4)

on capacity-building and good practicesستندا قريباىلط ، 
البلددددددان املشدددددااكلو أسددددد،اليا وأملاديدددددا وبلجي دددددا وكنددددددا واململ دددددل املتحددددددء ل ي اديدددددا العىمدددددس وتيرلنددددددا الشدددددماليل  (5)

(UNCTAD/DIAE/ED/2015/2)ط 
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الشدددركا ، ومراجعدددل احل دددابا ، وادددمان اجلددددووء، ا دددداص بواإلدفددداع يف الددداني  م دددل اإلبددد غ 
التحددديا  الدد  ُتواجددا علددس اددعيد واملت لبددا  املتعلقددل باحملاسددب  احمل،لدد ط وأ؛ددلاىل، تبدد  الواقددل 

مت لبا  ااد انيمت ال واإلدفاع املتعلقل بعمليدا  اإلبد غ  دل املدايل، واإلبد غ مدن قبدل الق داع 
الواقدل ومشدروع قذس العا ، واإلب غ ا اص باملؤس ا  الن لء واملتوس ل احلجضط وينب ي قرا ء 

 طألن ك ىل من ما ي مل ا ؛رمعاىل الو يقل التوجي يل 
ويتسددمن مشددروع الو يقددل التوجي يددل عدددواىل مددن اإل دداني   س أم لددل ق ريددل  دددوء لبيددان  -8

الددن ج احملتملددلط وقددد ولقددت مناقشددا  الفريدد  انيستشددااي علددس أن مثددل  اجددل جملموعددل أوسددا مددن 
ما يتعل  بآليا  ااد انيمت دال واإلدفداع، ودا يف علدو أم لدل مدن األم لل علس املمااسا  اجليدء لي

 بلدان الناميل والبلدان ال   ر اقتناواهتا ور لل ادتقاليلطال
وقددد بدد ق الفريدد  انيستشددااي أن األم لددل الددوااوء يف مشددروع الو يقددل احلددايل وامل ددتقاء مددن  -9

بلددددان داميدددل قدددي أم لدددل مفيددددءط  دددل أن تلدددو األم لدددل تندددزع  س ال،كيدددز علدددس التجدددااب الوطنيدددل 
زأء  ليددددل اادددد انيمت ددددال واإلدفدددداع ولددددي  علددددس اتلددددف قياكددددل يتعلدددد  بتنفيددددذ م ودددددا  الدددد ليمدددا
تنددداول م دددألل التن دددي  عددد  يف وعملياهتددداط ومثدددل  اجدددل إلجدددرا  وااسدددا   اددداليل ت ددد    ا ليدددل

املؤس ا  وت ز التعقيدا  ال  ين وي علي ا تنفيذ العناار العديدء ال  تتألف من دا تليدل اادد 
 انيمت ال واإلدفاعط

ويف قذا الندو، أ اا الفري  انيستشااي  س أن  جرا  وااسا   اني  واسعل الن اق  -10
بشأن جتدااب البلددان الناميدل يف الدال تنفيدذ تليدا  اادد انيمت دال واإلدفداع قدو عمدل م دض ينب دي 
لألود تاو أن يواال انياد  ع بدا مدن أجدل امل داعدء علدس  تا دل ل دض الندواء اإلداليدل لرادد 

إلدفدداعط وني ددف الفريدد  انيستشددااي أن قددذس األم لددل ر ددن أن تتدديأ واوسدداىل قيمددل وأن انيمت ددال وا
تليددددا  لراددددد انيمت ددددال واإلدفدددداع يف اتلددددف البي ددددا  انيقتندددداويلط  دشددددا  تشددددجا انيسددددت ماا يف 

ينب ددي أن ت ددتند  س التجددااب امل ددتقاء تلددو والواددا امل ددايل قددو أن وااسددا  احلدداني  اإلادداليل 
ريقيدددا ومن قدددل تسددديا واحملدددي  ا ددداور وأمري دددا ال تينيدددل ومن قدددل البحدددر ال دددااييب مدددن اقتنددداوا  أل

وأواوبا الشرقيل، علس سبيل امل الط كمدا أن وااسدا  احلداني  اإللراويدل ر دن أن تقدد  معلومدا  
ُي ، ددد  ددا يف عمليددل موااددلل حتددديو مشددروع الو يقددل التوجي يددل، وقددي و يقددل  يددل ر ددن مفيدددء 

 مي تقااير مر ليل وبيان اني تياجا  الق ريل احملدوء يف قذا اجملالطحت ين ا لتقد
وقد  دو الفري  انيستشدااي، يف مناقشداتا، علدس أددا مدن السدرواي ل دض ال دياق احمللدي  -11

تليدددل عاليدددل اجلدددووء لرادددد انيمت دددال واإلدفددداعط لت بيددد  ال ياسدددا  الددد  أ بتدددت  اعت دددا إلعمدددال 
م ددلاىل للمشدداكل وبدداقف ال لفددل يف بلددد ت؛ددر، وني سدديما  عا كادددت وكفا هتددا يف بلددد مددا قددد ي ددون 

املددوااو املتا ددل وم ددتويا  دسددج املؤس ددا  اتلفددل ليمددا بين مدداط وُيسدداف  س علددو أن وااددعي 
ال ياسددا  يف ال ددياقا  انيقتندداويل واملؤس دديل الوطنيددل املختلفددل ك ددلاىل مددا  دددون أن املمااسددا  

 ل تش ل مراجا مفيدء لتنميض وت وير ا ليا  ا اال ببلداهنضطاجليدء يف انيقتناوا  املتقدم
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آليذذذذا  فعالذذذذة لرلذذذذد االمتثذذذذا  ومعمذذذذا  القضذذذذايا الرةيسذذذذية فذذذذي ت ذذذذميم  -ثاحياا  
 واإلحفام من أ ل مبالغ عالي الجودة

يتم ل قدف مشروع الو يقل التوجي يل يف   د  واادعي ال ياسدا  مدن انيطد ع علدس  -12
ا ليدا  الوطنيدل لرادد و عمال   اجليدء أل راض النىر يف تنميض وت وير   اني   س املمااسا

انيمت ال واإلدفاع يف بلداهنضط كما أدا ر ن أن يقد  معلوما  مفيدء جل ا  أ؛را من اجل دا  
اا بل املندلحل لتم ين دا مدن ل دض القسدايا الريي ديل والتحدديا  املتندلل بآليدا  اادد انيمت دال 

 ويف سل عمل اطأن ت  ض يف  دشا  تلو ا ليا   ا  ال  ر ن واإلدفاع وال يفيل ا
وأقددال ا  ويب  مشروع الو يقل التوجي يل التعاايف الريي يل  ليل ااد انيمت دال واإلدفداع -13

يندف املبدداور الريي ديل والعناادر األساسدديل ل ليدل ويبد  األسدد  املؤس ديل الد  تقددو  و ط ود اق دا
دش ل واألووا  واملن جيا  ومقايي  األوا  وتقييض األ رط كما أن مشروع علي ا، وا يف علو األ

ومراجعدددل ا ددداص بالشدددركا  الو يقدددل التوجي يدددل يبددد  القسدددايا احملددددوء املتندددلل وت لبدددا  اإلبددد غ 
احل دددابا  وادددمان اجلدددووء واملت لبدددا  امل نيدددلط وقدددو يتنددداول التحدددديا  املتندددلل برادددد انيمت دددال 

  بعمليددا  اإلبدد غ  ددل املددايل، لسدد ىل عددن عمليددا  اإلبدد غ ا ااددل بالق دداع واإلدفدداع ليمددا يتعلدد
 العا  واملؤس ا  الن لء واملتوس ل احلجضط

وقد  دو الفري  انيستشااي عدواىل من القسايا الد  أُواجدت يف الندي ل املنقحدل للو يقدل  -14
من أجدل  بد غ عدايل اجلدووء، التوجي يل بشأن املمااسا  اجليدء يف الال ااد انيمت ال واإلدفاع 

وقددي قسددايا ت ددل  قددذس الواقددل السددو  علي ددا أل ددراض موااددلل النىددر لي ددا ؛دد ل الدددواء ال ال ددل 
 وال     لفري  ا  ا  احل ومي الدويل العاملط

 التعاريف واألهداف والنعاق -ألف 
تنميض تليدل سياق يشدو مشروع الو يقل التوجي يل علس أحيل وجوو تعاايف وااحل يف  -15

لعالل لراد انيمت دال واإلدفداعط ويف قدذا النددو، يشدل املشدروع  س أن انيمت دال يُف دض عداوء علدس 
أدا التقيد بالقواد  واللوايأ التنىيميل والقواعدط ويشل ااد انيمت ال  س عمليدل املراقبدل والتحقيد  

س سلوكيا  مناسبل من أجل تعزيدز ال  جُترا للتحق  من انيمت ال، وقو ي دف  س التشجيا عل
جدزا ا  ولدرض انيمت الط أما اإلدفداع ليشدل  س  جدرا ا  اإللدزا  بانيمت دال للمت لبدا  عا  الندلل 

هتدددف  س اددمان وجددوو عواقدد  ت،تدد  علددس تأويبيددل و يفددل يددؤوي عنددد  دددوث ادت اكددا ط وقددو 
لتنددددي ل ؛ددد ل بدددالقواد  اإل؛ددد ل بالقواعدددد، ودددا يشدددمل الموعدددل مدددن األووا  الددد  ُت دددتخد  ل

واللددوايأ التنىيميددلط وي دددف اإلدفدداع أيسدداىل  س اوع انيدت اكددا  م ددتقب ىلط ويف بعدد  الىددروف، قددد 
 تفسي ادت اكا  القواعد  س  قامل وعاوا تعوي  مدديل أو لرض جزا ا  جناييلط

د تليدددل لراددد دشدددا  ويف قدددذا النددددو، ني دددف الفريددد  انيستشدددااي أن مدددن امل دددض، لددددا  -16
انيمت ال واإلدفاع،  ي   اعتباا كاٍف للجواد  الوقاييدل ل ليدل مدن أجدل تشدجيا ال ياددا  املعنيدل 
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ع قدل وتت دض  قامدل مت لبا  ااد انيمت ال واإلدفداع يف ديدا مرا دل عمليدل اإلبد غط تلبيل علس 
يدل الد  يت دض املواقف وال لوكيا  املناسبل بدنف  القددا مدن األحلتشجيا قويل ولعقالل ما ال وق 

 ا كشف أول و الدذين للدون بالقواعددط ويتوقدف حتقيد  التدوازن بد  قدذين البعددين علدس ال قالدل 
وبالتددايل، لدد ن مددن امل ددض اددمان تددوالر توجي ددا  تنفيددذ وجددوو م نددل احملاسددبل  ليدداىلط احملليددل وعلددس 

 مناسبل ومواو تدايبيل عا  الل ومو ف  أكفا ط
اادد انيمت دال واإلدفداع قدو حتقيد  عمليدل أن قدف لتوجي يل  س ويشل مشروع الو يقل ا -17

 بد غ مو ددوق عددايل اجلددووء، األمددر الددذي ي د ض يف حتقيدد  انيسددتقراا املددايل والتنميددل امل ددتدامل مددن 
؛ددد ل حت ددد   دددفاليل الشدددركا  و قدددل امل دددت مرين وسددد مل األسدددواق الرأياليدددلط ولتحقيددد  قدددذس 

لعالددل لراددد انيمت ددال واإلدفدداع مددن أجددل اددمان تددوالر تقددااير  األقددداف، مددن امل ددض  دشددا  تليددا 
 دددركا  مو وقدددل وعاليدددل اجلدددووء تلددديب اني تياجدددا  العامدددل للم دددتخدم  ا دددااجي ، ودددن لدددي ض 
امل ددددت مرون و ددددلقض مددددن مقدددددمي اعو  األمددددوال لسدددد ىل عددددن  ددددل علددددو مددددن اددددادعي القددددرااا  

 موماىلطواجل ا  اا بل املنلحل م ل احل وما  واجملتما ع
وينب ي أن يشمل د اق ا ليل الفعالل لراد انيمت ال واإلدفاع سل لل اإلب غ بأكمل اط  -18

ومددن أجددل معاجلددل م ددألل لوليدددل عمليددل اإلبدد غ، ي  ددي مشدددروع الو يقددل التوجي يددل    ددل أبعددداو 
الشددركا ، والددال مراجعددل احل ددابا ، ا دداص ب، وقدديو اإلبدد غ واإلدفدداعلعمليددل ااددد انيمت ددال 

واحملاسدددبون احمل،لدددونط وقدددو يتنددداول أونيىل امل دددايل املشددد،كل بددد  تلدددو األبعددداو ال   دددل، وتلدددي علدددو 
مناقشددددل ل،تيبددددا  وحتددددديا   دددددوء يف كددددل الددددال مددددن اجملدددداني ط وقددددد ت ددددا ل أعسددددا  الفريدددد  

اىل مددددن تليددددل ااددددد انيمت ددددال انيستشددددااي عمددددا  عا كددددان ينب ددددي أن تشدددد ل املت لبددددا  امل نيددددل جددددز 
،  يددو  ن تلددو املت لبددا  ني ُّتسددا عدداوءىل  ليددل تشددريعيل وطنيددل ؛ لدداىل حلالددل اإلبدد غ واإلدفدداع

احملاسيب واللوايأ التنىيميل ملراجعل احل ابا ط  ل أن الفري  انيستشااي اتف  علس أن تليل ااد 
مدددن قبدددل املنىمدددا  الوطنيدددل للمحاسدددب  انيمت دددال واإلدفددداع ا اادددل باحملاسدددب  احمل،لددد  واملنشدددأء 

احمل،لدد  ت دد ض  سددد اماىل كبددلاىل يف عمليدددل ااددد انيمت دددال واإلدفدداع الفعالدددل، ألهنددا  البددداىل مددا تشددد ل 
الوسيلل الريي يل لراد انيمت ال للمت لبا  امل نيل و دفاعقاط و دذا ال دب  لقدد أُواجدت أيسداىل يف 

 مشروع الو يقل التوجي يلط
  انيستشااي علس أدا لدا تندميض تليدل لرادد انيمت دال واإلدفداع، مدن امل دض واتف  الفري -19

حتديد دوع الشركا  ال  ينب دي أن تشدمل ا مت لبدا  اادد انيمت دال واإلدفداعط ويف قدذا النددو، 
 حدوا  املناقشددل  دول مددا  عا كادددت عمليدل اإلبدد غ مدن قبددل الق دداع العدا  واملؤس ددا  الندد لء 

ليدددا  اإلبددد غ  دددل املدددايل ينب ددي أن تنددددائ يف د ددداق تليدددل اادددد انيمت دددال واملتوسدد ل احلجدددض وعم
 ط(6)واإلدفاع ود اق الو يقل التوجي يل

__________ 

 من قذس الواقلط  72-59ل ط ع علس مزيد من التفاايل، ادىر الفقرا   (6)
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تليددددل لعالددددل لراددددد انيمت ددددال واإلدفدددداع أن ي ددددر  حتددددديا   دددددوء يف  عمددددال ومددددن  ددددأن  -20
 جرا ا طق اعا  الرقابل املنرليل واملاليل، وقي حتديا  ر ن التندي  ا باُّتاع مزيد من اإل

 المبادئ التو يهية الرةيسية -باء 
يب  مشروع الو يقل التوجي يل املباور والعناار الريي يل ال  ر ن لوااعي ال ياسدا ،  -21

نيمت دددال واإلدفددداعط دا  دشدددا  ا ليدددا  الوطنيدددل لرادددد ا عا مدددا ا بدددوا يف علدددو، أن ينىدددروا لي دددا لددد
، م دل املبداور واإلدفداععا  الندلل برادد انيمت دال وت تند قذس املباور والعناادر  س اإلع ددا  

األساسددديل ملنىمدددي مراجعدددل احل دددابا  امل دددتقل  الددد  وادددع ا املنتددددا الددددويل ملنىمدددي مراجعدددل 
، والبياددددا  املتعلقدددل بالتزامدددا  العسدددويل يف انيحتددداو الددددويل للمحاسدددب ، (7)احل دددابا  امل دددتقل 

واددع ا اجمللدد  الدددويل ملعددايل أ؛ قيددا  احملاسددب ،  ومدودددل القواعددد األ؛ قيددل للمحاسددب  الدد 
وأقداف ومباور تنىديض سدوق األوااق املاليدل الد   ددوهتا املنىمدل الدوليدل للجدان األوااق املاليدل، 

 واملباور التوجي يل ال  واعت ا ا ي ل األواوبيل لألوااق املاليل واألسواق، و لقاط 
 باور التوجي يل الريي يل التاليلووقد اق،  الفري  انيستشااي امل -22

 ال،كيز علس املنلحل العاملا )أ( 
 انيستق ليلا )ب( 
 الشفاليل وامل ا للا )ئ( 
 ال ريلا )و( 
 التناس ا )ه( 
 التعاون والتن ي ط )و( 

وقد أكد  املناقشا  املتعلقل باملباور التوجي يل الريي يل ال  ينب ي ت بيق دا علدس تليدل  -23
ت ددال واإلدفدداع أن مددن امل ددض اددمان أن ت ددون ا ليددل منددممل تنددميماىل يندد  يف ؛دمددل اادد انيم

لزيداوء املنلحل العاملط ويف قذا الندو، ر ل الل  الرقابل الدوليل العامل قي ل اقابل ووليدل ت دعس 
ال،كيددز علددس اجلددووء واملنددلحل العامددل يف  طدداا املعددايل الدوليددل الدد  اددا ت ا قي ددا  واددا املعددايل 
بدددعض مددن انيحتدداو الدددويل للمحاسددب  يف الدداني  مراجعددل احل ددابا  واددمان اجلددووء، والتعلددديض 
والقواعدددد األ؛ قيدددلط ويعمدددل اجمللددد ، مدددن ؛ددد ل أدشددد تا الرقابيدددل، علدددس  ادددفا  قددددا أكددد  مدددن 
الشدددفاليل والنزاقدددل يف م ندددل مراجعدددل احل دددابا ، وبدددذلو ل دددض ي ددد ض يف حت ددد  دوعيدددل عمليدددا  

  الدويلطاإلب غ املايل
ويعد مبدأ انيستق ليل مبدأىل بالى األحيل لسمان   ن سل عمل تليدا  اادد انيمت دال  -24

واإلدفدددداعط و ا ددددياىل مددددا مت لبددددا  املنتدددددا الدددددويل ملنىمددددي مراجعددددل احل ددددابا  امل ددددتقل  وا ي ددددل 
__________ 

(7) www.ifiar.org  (ط2016 وز/يوليا  29)ُاجا  ليا يف 
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 س أن ل يشددددددل مشددددددروع الو يقددددددل التوجي يدددددداألواوبيددددددل لددددددألوااق املاليددددددل واألسددددددواق، يف قددددددذا اجملددددددال، 
مدددن واإلدفددداع انيسدددتق ليل   دددن ا ي دددا  التنىيميدددل وال ياددددا  الرقابيدددل التابعدددل  ليدددل اادددد انيمت دددال 

انيا  ع بأدشد ت ا ب ريقدل موادوعيل ومنندفل وندأا عمدا ُرداا  مدن دفدوع ني م دوغ لدا مدن قبدل 
ل دددوقط ويشدددل املندددلحل واملشدددااك  يف اادددا بل ال ياددددا  ا اادددعل للتنىددديض و لقدددا مدددن اجل دددا  

يُعدددددل و دددددألل املشدددددروع التدددددوجي ي أيسددددداىل  س اجمللددددد  الددددددويل ملعدددددايل أ؛ قيدددددا  احملاسدددددب  الدددددذي 
انيسددتق ليل كجددز  مددن ال فددا ا  امل نيددل للفددرو وريددز، يف قددذا الندددو، بدد  م ددود  مددن م ودددا  

اىل ومتشد  اىل وندأا انيستق ليل حاو استق ليل العقل ال  تتديأ احل دض علدس األ ديا    مداىل موادوعي
عن تأ ل املؤ را  ا ااجيل، واستق ليل املى ر ال  تتنل بتفاوي العناار الد  قدد تلقدي  د نيىل مدن 

ط ور دن ت بيدد  قدذس املبداور علددس (8)الشدو  دول دزاقددل احملاسدب  أو موادوعيت ض أو  دد  ض امل دين
 انيمت ال واإلدفاعط تليل لعالل لرادو عمال ديا امل لف  بالعمل علس تشجيا  دشا  

انيسددتق ليل ااتباطدداىل و يقدداىل و ددألل  ويددل تليددا  ااددد انيمت ددال واإلدفدداعط م ددألل وتددرتب   -25
لينب ددي أن يتددولر ألي تليددل لعالددل لراددد انيمت ددال واإلدفدداع مندددا  ويددل ي ددون ونددأا عددن التددأ ر 

ا مدددن اجل دددا  ادددا بل بدددالنفوع  دددل امل دددوغ الدددذي  ااسدددا ال ياددددا  ا اادددعل للتنىددديض أو  لقددد
تليدا  اادد  عمدال املنلحلط  ني أن قيوو املوااو املاليل ر ن أن تؤوي يف أ يان ك دلء  س  عاقدل 

ا ددداص انيمت ددال واإلدفددداعط وتعتمدددد تليدددا  التمويددل اعتمددداواىل  دددديداىل علدددس البي ددل احملددددوء ل بددد غ 
التمويدل امل دتقل ينب دي تدوالر مان الشركا  ال ايدء يف البلدط ولذلو ل ن ا ليا  الراميل  س اب

 أن تأ؛ذ يف انيعتباا ما قو موجوو من ترتيبا  مؤس يل  ليلط 
و  ل الشفاليل وامل ا لل م ود  ت؛رين بال ي األحيل من م ودا  أي تليل لعالل لراد  -26

 انيمت ددال واإلدفدداعط و  ن احلاجددل  س بنددا  مؤس ددا   دددفالل ُّتسددا للم ددا لل قددو مبدددأ اسدددختا
أ دد ومتق التأكيد عليا ارا ل بوافا   دا ال ايا  امن  2030؛ ل التنميل امل تدامل لعا  

مدن مبداور املنتددا  3(ط ويف قذا الندو، يدن  املبددأ 6-16أقداف التنميل امل تدامل )ا دف 
الدددويل ملنىمددي مراجعددل احل ددابا  امل ددتقل ، علددس سددبيل امل ددال، علددس أدددا  ينب ددي ملددنىض مراجعددل 

سدل اتا ومدوااوس، وعلدو ل دي  دالف ممااسدل  ابا  أن ي ون ؛ااعاىل للم دا لل العامدل لددا احل
ط وتشددددو ا ي دددل األواوبيدددل لدددألوااق املاليدددل واألسدددواق علدددس أددددا ينب دددي (9)علدددس دزاقتدددا ومندددداقيتا 

اإلدفدددداع أن يقدددددموا بنددددواء ووايددددل معلومددددا   س اجلم ددددوا بشددددأن مددددا عمليددددا  للم ددددؤول  عددددن 
الشدفاليل أيسداىل دشدر ؛ د  عمدل مت لبدا  من أدشد ل  دفداع وتن دي ط وقدد تشدمل يس لعون با 

سددنويل وتقددااير عددن األدشدد ل، لسدد ىل عددن معددايل اني؛تيدداا املتعلقددل بعمليددا  التفتدديق،  مددا علددس 
 أسا  جاما أو علس أسا  لرويط

__________ 

(8) http://www.iasplus.com/en/binary/ifac/0612ethicsed.pdf  ُط(2016 وز/يوليا  29ا  ليا يف ج)ا 
(9) https://www.ifiar.org/IFIAR/media/Documents/General/Final-Core-Principles.pdf  3)ُاجددددددا  ليددددددا يف 

 (ط2016تب/أ     
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راجعددل ومويف الوقددت دف ددا، ينب ددي مل ددؤويل التنىدديض مراعدداء ال ددريل عنددد تندداول احلدداني   -27
املعلوما  حبيو ني يتعدون علس املناحل املشروعل ملؤس ا  األعمالط لحقدوق املل يدل الف ريدل، 

وانيسددد،اتيجيا  ال ويلدددل األجدددل، مل يدددل  ندددريل م دددجلل، ودددا يف علدددو الت نولوجيدددا  اململوكدددل 
 دددل علدددو مدددن عناادددر األعمدددال التجاايدددل، ر دددن أن تسدددا  ددددوواىل لعمليدددا  ال شدددف عدددن  أو

   يف  طاا عمليا  تليل ااد انيمت ال واإلدفاع الراميل  س حت   الشفاليلطاملعلوما
املعلومددا  مددن قبددل ال يادددا  عددن وين بدد  مبدددأ مراعدداء ال ددريل علددس عمليددا  ال شددف  -28

الدد  تنفدددذ وتن ددد  أدشددد ل اادددد انيمت دددال واإلدفددداع، كمدددا ين بددد  علدددس املدددو ف  امل دددؤول  الدددذين 
 انيمت ال واإلدفاعطيتولون تنفيذ م ا  ااد 

للجدددان األوااق املاليدددل أن مدددن امل دددض أن يتم دددل مو فدددو ا ي دددا   لوتعتددد  املنىمدددل الدوليددد -29
ط وعدد وءىل علددس علددو، يعلددن املنتدددا الدددويل ملنىمددي (10)التنىيميددل للمعددايل املناسددبل ملراعدداء ال ددريل

ي مراجعدددل احل دددابا  أن مراجعدددل احل دددابا  امل دددتقل ، يف مباويدددا األساسددديل، أددددا ينب دددي ملنىمددد
 ط(11)ترتيبا  مناسبل  نا املناقشل العلنيل للمعلوما  ال ريلوجوو يسمنوا 

وي دددر  حتقيددد  التدددوازن الندددحيأ بددد  مبددددأ الشدددفاليل ومبددددأ مراعددداء ال دددريل حتددددياىل لددددا  -30
بي ل تليل لعالل لراد انيمت ال واإلدفاع، وقو يتوقف علس عمليل اإلب غ احملدوء و و عمال تنميض 

 قذس ا ليلط عمال ال   ري لي ا ال ايدء األعمال التجاايل 
وقدد أو  مناقشدا  الفريد  انيستشدااي بشدأن مف دو  األحيدل الن دبيل املدذكوا يف سدياق  -31

 سياسا  التفتيق القايض علس تقييض املخاطر  س دىر أعسا  الفري  يف أحيل مبدأ التناس ط
الفري  انيستشااي  س أن مبدأ التناس  ينب ي أن يُدائ باعتبااس ويف قذا الندو، أ اا  -32

مبددأ  ادالياىل ليمدا يتعلد  بآليدل اادد انيمت دال واإلدفداع العاليدل اجلدووءط ويددلق مبددأ التناسد ، وقددو 
، علدددس أن اإلجدددرا ا  التنىيميدددل ينب دددي أن (12)أ دددد املبددداور العامدددل للتنىددديض يف انيحتددداو األواوي

اددرواي لتحقيدد  األقدداف الدد  يتو؛اقددا قدادون انيحتدداو األواويط وعلددس قددذا تقتندر علددس مددا قدو 
األسدددا ، ينب دددي أن ت دددون اإلجدددرا ا  املتخدددذء كجدددز  مدددن عمدددل تليدددل اادددد انيمت دددال واإلدفددداع 

 متناسبل ما األقداف املتو؛اء والفجوا  التنىيميل احملتملل ال  حُتدو ؛ ل ممااسل الرقابلط
تليدل لعالدل لرادد انيمت دال واإلدفداع مبددأ التن دي  والتعداون إلعمال يل ومن املباور الريي  -33

ليما ب  الموعل من املؤس ا ط لالتن ي  م ض لتبداول املعلومدا  علدس امل دتوا الدوطين وكدذلو 
ط واإلدفداع ب  ال ل ا  احملليل ودىلاهتا األجنبيل ليما يتعلد  ب دل أبعداو مت لبدا  اادد انيمت دال

مراعدداء سددريل املعلومددا  الدد  جُتمددا  دددف م ددألل قددذس انيتندداني  يف انيعتبدداا  ويُتوقددا أن تأ؛ددذ
 حتقي  أقداف ااد انيمت ال واإلدفاعط

__________ 

(10) https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD154.pdf  ط(2016تب/أ      3)ُاجا  ليا يف 
 ط9احلا يل  (11)
(12) http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/proportionality.html  ط(2016تب/أ      3)ُاجا  ليا يف 
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أيسداىل  دداني  يلدز  لي دا التعدداون ليمدا بد  ا ي ددا  التنىيميدل يف اتلدف البلدددانط وتوجدد  -34
راجعددددل احل ددددابا  مددددن مبدددداور املنتدددددا الدددددويل ملنىمددددي م 7ومددددن علددددو مدددد  ىل أدددددا ولقدددداىل للمبدددددأ 

امل تقل ، ينب ي ملنىمي مراجعل احل ابا  واا ترتيبا  مناسبل للتعاون ما  لقض من منىمي 
ط وبامل دل، اقد،  (13)مراجعل احل ابا  وكذلو،  ي ما كان علو من بقاىل، ما أطراف  ال ل أ؛درا

عددداون ادددمن الفريددد  األواوي  ي دددا  الرقابدددل علدددس مراجعدددي احل دددابا  األ؛دددذ بدددن ج مشددد،  للت
انيحتاو األواوي ب  ال ل ا  املعنيل يف الدول األعسا ، وا يف علو  ركا  مراجعل احل دابا  

 ط(14)وكيادا  الرقابل علس مراجعي احل ابا 
وقدد سدل ت مناقشدا  الفريدد  انيستشدااي السدو  علدس اددرواء وجدوو توجي دا  أواددأ  -35

م وددا  تليدل اادد انيمت دال واإلدفداع،  وممااسا  جيدء بشأن كيفيل امان التن دي  بد  اتلدف
امل ندلط وقدد أ  در  وممااسدي أي ا ي ا  املنىمل للمحاسبل، وقي ا  تنىيض مراجعل احل دابا ، 

جتربدددل األود تددداو يف بعددد  البلددددان أن ت بيددد  أواء الت دددوير احملاسددديب قدددد ر دددل مر لدددل أوس عنددددما 
مناقشدددا   يف الدددال اإلبددد غ إلجدددرا املندددلحل  تمدددا كبددداا ادددادعي القدددرااا  واجل دددا  ادددا بل 

يدؤوي ووااىل  - أ علس امل توا الوطين  -التن ي  تعزيز مش،كل وأل راض التعاونط ولذلو ل ن 
 تليل لعالل لراد انيمت ال واإلدفاعطو عمال  يوياىل يف  دشا  

 العنالر األساسية - يم 
ي النىدددر لي دددا لددددا  دشدددا  يبددد  املشدددروع التدددوجي ي أيسددداىل العناادددر األساسددديل الددد  ينب ددد -36

 تليل ااد انيمت ال واإلدفاعوو عمال 
املت لبا  القادوديل، وا يف علو أقض املعايل واملدودا  ومقايي  األوا ، لس ىل  )أ( 

 عن سل ا  اإلدفاعا
 ال،تيبا  املؤس يلا )ب( 
 تليا  اإلوااء الر يدءا )ئ( 
جرا ا  الوقاييددددددددل والتأويبيددددددددل األووا  واألدشدددددددد ل واملن جيددددددددا  املتعلقددددددددل بدددددددداإل )و( 

 و جرا ا  ال عنا
 أكفا امو ف  تولر  )ه( 
 مناعئ التمويلا )و( 
 ترتيبا  الراد وتليا  تقييض األ رط )ز( 

__________ 

 ط9ادىر احلا يل  (13)
(14) http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/egaob/index_en.htm  ط(2016 وز/يوليا  29)ُاجا  ليا يف 
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ولت مناقشا  الفري  انيستشااي علدس أن اإلطداا القدادوين لبلدد مدا يشد ل عنندراىل وقد  -37
دفدداعط وكددان قنددا  ل ددض عددا  لدددا الفريدد  ايي ددياىل مددن عنااددر أي تليددل لعالددل لراددد انيمت ددال واإل

للح ومدا  الوطنيدل،  لاألسدا  للمت لبدا  التنىيميد يمفاوس أن اإلطاا القادوين يرسدانيستشااي 
وإلدفداع السدواب  واملدوازين، وتعيد  املدو ف  األكفدا ط وقدذس العناادر ر دن أن تُددمج يف القدادون 

ل للمحاسددددبل أو  س مت لبددددا  متنددددلل وراجعددددل الددددوطين وأن ت ددددتند  س املعددددايل واملدددددودا  الدوليدددد
 احل ابا  وامان اجلووء واملؤق   امل نيلط

ومددن امل دددض ل دددض املعدددايل واملددددودا  امل دددتخدمل أل دددراض اادددد انيمت دددال واإلدفددداع ل مددداىل  -38
واادددحاىلط ويف قدددذا النددددو، يتسدددمن املشدددروع التدددوجي ي   ددداني   س املعدددايل واملددددودا  الدوليدددل 

للمحاسبل واإلبد غ املدايل وال شدف عدن املعلومدا  املاليدلا ومراجعدل احل دابا  وادمان الريي يل 
الشددددركا ا واإلبدددد غ البي ددددي وانيجتمدددداعي واإلوااي و ددددل علددددو مددددن اإلع دددددا  و وااء اجلددددووءا 

، كمدددا يتسدددمن واإلدفددداعواملمااسدددا  اجليددددء علدددس امل دددتوا الددددويل ليمدددا يتندددل برادددد انيمت دددال 
 يل تتيأ الرجوع  س تلو املعايل واملدودا طعناوين وا    ب 

لعلددددس سدددددبيل امل ددددال، تشدددددمل املؤس ددددا  عا  الندددددلل الدددد  تسدددددا املعددددايل امل دددددتخدمل   -39
، واجمللد  الددويل ملعدايل (15)كمقايي  أوا  من قبل الدول األعسا  اجملل  الدويل ملعايل احملاسدبل

 ط(17)ملعايل أ؛ قيا  احملاسب  ، واجملل  الدويل(16)مراجعل احل ابا  وامان اجلووء
ويدرتب  اإلطداا القدادوين لبلدد مدا ااتباطداىل و يقداىل ببي تدا املؤس ديلط ويدؤ ر اإلطداا القدادوين يف   -40

كيفيددل تنىدديض تليددل ااددد انيمت ددال واإلدفدداع ويف األووا  واملن جيددا  الدد  ر ددن أن ت ددون متا ددلىل 
عمليددددددا  التفتدددددديق، و دفدددددداع املعددددددايل، ومنددددددا ني؛تيدددددداا ال يادددددددا  أل ددددددراض التفتدددددديق، و جددددددرا  

انيدت اكا ، وتشجيا انيمت ال، وزياوء الوعي ليمدا يتعلد  باملمااسدا  اجليددءط ويف قدذا النددو، 
ي د   املشددروع التددوجي ي يف تندداول العنااددر واألدشدد ل املسد لا  ددا كجددز  مددن عمددل تليددل ااددد 

نل بال يفيل ال  ر ن  دا  دذس ا ليدا  أن انيمت ال واإلدفاع، ويناقق املمااسا  اجليدء ليما يت
 توازن ب  لرض اجلزا ا  وتقدمي احلوالز من أجل انيمت ال كآليل وقاييلط

وا ليددل الفعالددل لراددد انيمت ددال واإلدفدداع حتدددو العمليددا  واملؤس ددا  امل ددؤولل عددن ااددد  -41
قبل  دركا  األعمدال و دركا  وتشجيا و دفاع انيمت ال للقواد  واللوايأ التنىيميل والقواعد من 

مراجعددل احل ددابا  وامل نيدد ، مددا  م اديددل اللجددو   س  جددرا  عمليددا  تفتدديق واسددتخدا  أووا  
تأويبيددلط وتعتمددد ا ياكددل املؤس دديل احملدددوء  ليددا  ااددد انيمت ددال واإلدفدداع اعتمدداواىل  ددديداىل علددس 

وااددحل اددمن ا ليددل، وحتديددد  ال ددياقا  والقددداا  احملليددلط  ني أدددا مددن امل ددض تعيدد  م ددؤوليا 
 ترتيبا  اإلب غ، وُّتني  موااو كاليلط

__________ 

(15) http://www.ifrs.org/About-us/IASB/Pages/Home.aspx  ط(2016تب/أ      3)ُاجا  ليا يف 
(16) https://www.iaasb.org  ط(2016تب/أ      3)ُاجا  ليا يف 
(17) https://www.ethicsboard.org/about-iesba  ط(2016تب/أ      3)ُاجا  ليا يف 
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ويشدد ل وجددوو تليددل  وكمددل تعمددل ب فددا ء عننددراىل ت؛ددر بددالى األحيددل مددن عنااددر أي تليددل  -42
لعالل لراد انيمت ال واإلدفاعط ل ي ت فل وجوو السواب  واملوازين عا  الندلل، كمدا ت فدل  الىدل 

نيمت ال واإلدفداع علدس أعلدس معدايل ال دلو  األ؛ قدي، و  داو  لدول ال ل ا  امل ؤولل عن ااد ا
مناسبل للتعامل ما  اني  تسااب املنداحلط وقدد  ددو الفريد  انيستشدااي علدس الددوا ا دا  الدذي 

مراجعددددل عمليددددا  تؤويددددا جلددددان مراجعددددل احل ددددابا  وتليددددا  الرقابددددل الدا؛ليددددل ليمددددا يتنددددل  ددددووء 
 ن علو ينب ي أن ينع   وزيد من التفنيل يف املشروع التوجي يطاحل ابا ، واتف  الفري  علس أ

وتشمل ا ليل الفعالل لراد انيمت ال واإلدفاع أيساىل طايفل من األووا  الوقاييل والتأويبيل  -43
وأووا  ال عن، واألدش ل واملن جيا  ال  يتناو ا املشروع التوجي ي بالبحوط ويف قذا الندو، 

ترتيبا  تقييض املخاطر، واملن جيا  عا  النلل وتليا  مراقبل املخداطر انيستشااي داقق الفري  
 أدش ل ااد انيمت ال واإلدفاعطتنفيذ الدا؛ليل لدا ال يادا  ال   ري ا؛تيااقا أل راض 

أما العننر األك ر أحيلىل ألي تليل لعالل لراد انيمت ال واإلدفاع ل و توالر ما ي فدي مدن  -44
 س ما ي في من املو ف  األكفا  ي ر  حتددياىل كبدلاىل أمدا   دشدا  تليدا  لانيلتقاا لبشريلط املوااو ا

برامج لبنا  القداا  من أجدل توالر ااد انيمت ال واإلدفاع يف العديد من البلدانط ومن السرواي 
 التندي  ذا التحديط

عنيد  بعمليدل اادد انيمت دال وتتوقف امل دااا  احملددوء الد  يلدز  توالرقدا لددا املدو ف  امل -45
وقدد تشدمل تلدو امل دااا  تدولر معرلدل  داملل وعدايل احملاسدبل،  طواإلدفاع علس الدوا امل ند  لدي ض

وا دد ء عا  الندددلل يف تنفيددذ عمليدددا  مراجعددل احل دددابا  واددمان اجلدددووء، وامل ددااا  التحليليدددل 
القسددداييلط ويلدددز  تدددولر تدددداي   عمليدددا  التفتددديق والتحقيددد  وامل  قدددلتنفيدددذ السدددروايل أل دددراض 

 قادوين من أجل تقييض األولل علس األلعال  ل املشروعل يف سياق التشريعا  واألدىمل الوطنيلط
ومددددن األحيددددل و ددددان أن تتددددولر لدددددا املددددو ف  الددددذين رااسددددون أدشدددد ل ااددددد انيمت ددددال  -46

ب ددي لفددت انيدتبددداس  س واإلدفدداع كفددا ا  و؛دد ا  م نيددل مناسددبل وأن ت ددون أعددداوقض كاليددلط وين
توالر ما قدو مناسد  مدن الت نولوجيدا ، وامل دااا  ال زمدل نيسدتخدام ا ب فدا ء،  ادالل ارواء 

 س مت لبددا  التددداي  امل ددتمر للحفدداا علددس معددايل الرقابددل العاليددل كجددز  مددن عمددل تليددل ااددد 
 انيمت ال واإلدفاعط

ا يتعل  بقداهتا علدس تعيد  مدو ف  تتدولر وك لاىل ما تواجا ا ي ا  التنىيميل حتديا  ليم -47
لدددددددي ض ا دددددد ا  ال زمددددددلط وقددددددذا يرجددددددا  س دلددددددل أسددددددباب من ددددددا عددددددد  ت دددددداب  امل ددددددااا  مددددددا 
اني تياجا ، والتفاوتا  يف الروات  و لقا من انيستحقاقا  ب  ال يادا  املنىمل وال يادا  

عمليدددل اسدددتقدا  املدددو ف ،  ددد  ا اادددعل للتنىددديض أو بددد  الق ددداع العدددا  والق ددداع ا ددداصط لفدددي 
حتقيددد  تدددوازن بددد  جتربدددل الندددناعل املقدمدددل للتقدددااير وانيسدددتق ليل ال زمدددل ألوا  ووا الرادددد الدددذي 

 طواإلدفاع تت لبا عمليل ااد انيمت ال
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الفريدد  انيستشددااي أحيددل املعددايل التعليميددل كآليددل لتح دد  قددداا  املددو ف ط أكددد وقددد  -48
  علدس معيداا اجمللد  الددويل ملعدايل مراجعدل احل دابا  وادمان اجلدووء و دو بعد  أعسدا  الفريد

 ط(18)املتعل  بالشو امل ين لدا تداي  املو ف  العامل  يف الال ااد انيمت ال واإلدفاع
مددددوااو ماليددددل مناسددددبل تددددوالر وحتتددددائ أي تليددددل لعالددددل لراددددد انيمت ددددال واإلدفدددداع أيسدددداىل  س  -49
م ددا واإلسد ا  يف هتي ددل بي دل  بدد غ عدايل اجلددووءط ويف قدذا الندددو، ت دت يا مددن ووهندا أوا  م ا ني

 منوعئ  ويل مناس  عننراىل قاماىل أيساىل من عناار تليل ااد انيمت ال واإلدفاعطوجوو ر ل 
ويتوقددف مندددا التمويددل علددس الواددا التنىيمددي الددوطين، ل نددا يشددمل عدداوءىل مز دداىل مددن  -50

ل وقي ددددا  اإلبدددد غ امل نيددددل أو علددددس  ددددركا  مراجعددددل الرسددددو  املفرواددددل علددددس الشددددركا  امل ددددجل
املشدروع التدوجي ي بعد  األم لدل علدس النمداعئ امل دتخدمل ويقدد  احل ابا  ال  تعمل يف البلدط 

يف ببدل مدن البلددانط وقددد ني دف الفريد  انيستشددااي أددا يف البلددان الدد  ت دون لي دا أسددواق اأ  
و مددن التمويددل العددا  اددرواياىل للولددا  وت لبددا  ااددد املددال أقددل ت ددوااىل، قددد ي ددون تددولل قدددا  ددد

انيمت ال واإلدفاعط وليما يتعل  بنمداعئ التمويدل، مثدل  اجدل للمحالىدل علدس اسدتق ليل تليدل اادد 
انيمت ددال واإلدفدداع والعددامل  لي ددا عددن مقدددمي املددوااو املاليددلط وينب ددي حتديددد وتشددجيا املمااسددا  

 طالوطين علس امل توا اجليدء يف قذا اجملال
ويت ل  التنفيذ العملي  ليل ااد انيمت ال واإلدفداع وجدوو تليدا  لتقيديض أ در تليدل اادد  -51

لدس مدر الشدركا  ب ريقدل قابلدل للمقااددل ومت دقل عا داص بانيمت ال واإلدفداع علدس دوعيدل اإلبد غ 
ل واإلدفدداع  س ادمان كفددا ء تليددل اادد انيمت دداقددذس تقيدديض األ در  الدزمنط وينب ددي أن هتددف تليددا 

وحت ين ا امل تمر وبنا  قدااهتا علدس امتدداو سل دلل اإلبد غط ور دن  ليدل تقيديض األ در أن تشدمل 
حتديددد الفجددوا  واألولويددا  مددن أجددل  جددرا  مزيددد مددن علددس الموعددل مددن املؤ ددرا  الدد  ت دداعد 

 التح ينا  والتعدي   يف عمل ا ليل والانيهتا احملدوءط 
وتأ لقددا الشددامل علددس بي ددل اإلبدد غ قددذس  ني أدددا بددالنىر  س تعقخددد عمليددا  تقيدديض األ ددر  -52

ك لاىل مدا ت دون  دل وقيقدل وتعتمدد علدس مدد؛   داقندلط املقايي   الشركا ، ل ن قذس ا اص ب
ويف بعدد  األ يددان، ت ددون دتددايج اإلجددرا ا  التنىيميددل سددريل أو  جوبددل عددن دىددر أطددراف  ال ددلط 

تددولر سددوا قدددا  دددوو مددن املعلومددا  عددن احلدداني  الدد  تقددرا ا ي ددا  التنىيميددل عددد  وقددد ني ي
 متابعت ا كجز  من اس،اتيجيل  املل ملراقبل اإلب غط

اجليدل األول علدس املدد؛  ، م دل مقدايي  وولقاىل ملا واو يف املشدروع التدوجي ي، تركدز   -53
اادددد انيمت دددال واإلدفددداع وعلدددس الندددواتج الددد  م دددتوا املدددوااو املاليدددل والبشدددريل املخنندددل لعمليدددا  

لسددد ىل عدددن كفدددا ء  -العددددو وال دددابا والقيمدددل النقديدددل  -تن دددوي علدددس حتليدددل اجلدددزا ا  التنىيميدددل 
 جدددرا ا  اإلدفددداع أو معددددل  ا  ددداط وتأ؛دددذ قدددذس املقدددايي  يف انيعتبددداا البياددددا  التاليدددلو عددددو 

واء بشددأن انيمت ددال ملت لبددا  اإلبدد غ احلدداني  الدد  ُلحنددت، وعدددو اإل ددعااا  النددحفيل النددا
__________ 

 ط16ادىر احلا يل  (18)
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الشددركا ، وعدددو اإل؛فاقددا  احملدددوء يف  طدداا مراجعددل احل ددابا ط  ددل أن زيدداوء لعاليددل ا دداص ب
 ااد انيمت ال واإلدفاع ني تنشأ بالسرواء عن الزياوا  يف امليزاديل أو يف أعداو املو ف ط

تليدل اادد يف  طاا جرا ا  املتخذء أما مقايي  اجليل ال اين لت دف  س قيا  دتايج اإل -54
علددس دىددرء امل ددت مرين و ددلقض مددن للوقددوف استقنددا ا   جددرا  انيمت ددال واإلدفدداعط وقددذس تشددمل 

اجل ا  اا بل املنلحل  س برامج اادد انيمت دال واإلدفداعط ومدن املبداواا  األ؛درا عا  الندلل 
قبددل وبعددد ادددوا  ع دددا   مددا يشددمل تقددااير  النىالددل  الدد  هتدددف  س ااددد  ركددا  األسددعاا

الشددركا ، والتحقدد  بالتددايل ممددا  عا كددان املشددااكون يف ال ددوق رت لددون للمعددايل املتعلقددل بال شددف 
النزيدا عددن املعلومدا ط وقددد دىددر الفريد  انيستشددااي يف ال يفيددل الد  ر ددن  ددا أل در اإلبدد غ عددايل 

جندديب املبا ددر، أن ي دداعد يف اجلددووء علددس مؤ ددرا  انيقتندداو ال لددي، م ددل مؤ ددر انيسددت ماا األ
 ع ا  اواء ألل للم دت مرين وواادعي ال ياسدا ط ومدن  دأن قدذا أن ي داعد يف زيداوء الدوعي 

 بأحيل ااد انيمت ال واإلدفاعط
أواء الت ددوير احملاسدديب سل ددللىل مددن املؤ ددرا  ال ميددل الدد  تددرتب  ااتباطدداىل مبا ددراىل وتشددمل  -55

دفاعط وقي تشمل مؤ را  تتعل  بعوامل م دل انيسدتق ليل، و توا ت وا تليل ااد انيمت ال واإل
والتمويل، وم   املو ف ، ومعايل التفتيق، واألسالي  التأويبيل، وتليا  التن ي  املؤس ي وما 
يتندددل بدددذلو مدددن مقدددايي  األوا  الدوليدددل أو املمااسدددا  اجليددددء علدددس الندددعيد الددددويلط ويقدددد  

قذس الو يقل م انيىل علس دتايج تقييض ااد انيمت ال واإلدفاع علدس  الش ل الوااو يف املرل  ال اين من
أواء الت دددوير احملاسددديبط وقدددد ي دددون مدددن املفيدددد بندددفل ؛اادددل حتديدددد باسدددتخدا  امل دددتوا الدددوطين 

الفجددوا  الدد  تلددز  معاجلت ددا ؛دد ل مر لددل تنددميض تليددل ااددد انيمت ددال واإلدفدداع، وبيددان التقددد  
 زمنطعلس مر اليف  عما ا احملرز 
كمددا أن جلددان مراجعددل احل ددابا  الدا؛ليددل ر ددن أن تقددد  أيسدداىل مددد؛   عا  اددلل  -56

 لعاليل املراجعل ا ااجيل للح ابا  بانيستناو  س معايل األوا  التاليلومدا من ؛ ل تقييض 
 مدا لوليل ؛   مراجعل احل ابا ا )أ( 
 اُ  ن توقيت انيتناني  وجووهتا )ب( 
 املراجعل ا ااجيل للح ابا  وكفايت ضا قداء مو في )ئ( 
 مدا كفايل املوااو املتا ل ملراجعل احل ابا ط )و( 

وقدددد أكدددد  واقدددا  املناقشدددل النددداواء عدددن انيحتددداو األواوي أحيدددل ددددا األولدددل بشدددأن أ دددر  -57
ليل ت بي  معايل اإلب غ املايل الدوليلط واق،  بع  أعسا  الفري  انيستشدااي  واائ   داني   ادا
، (19)يف مشدروع الو يقددل التوجي يددل تشددمل، مدد  ىل،  تقدااير مراعدداء املعددايل واملدددودا   )البنددو الدددويل(

__________ 

(19) https://www.worldbank.org/ifa/rosc.html  (ط2016 تب/أ     3)ُاجا  ليا يف 



TD/B/C.II/ISAR/77 

GE.16-13675 16 

، واملعددددددايل الدوليددددددل (20)و استقندددددا ا  تنددددددوا املخددددداطر العامليددددددل  )املنتددددددا انيقتندددددداوي العددددداملي(
 ط(21)انيكتواايل للممااسل

زيد من البحو بشأن طراي  تقييض أ در وقد اتف  الفري  انيستشااي علس ارواء  جرا  امل -58
تناو دا املمااسا  اجليدء يف الال ااد انيمت ال واإلدفاع علس مؤ را  انيقتناو ال لي ال  يلز  

 أولل كاليل علس جدواقا العمليلطتتولر يف مر لل ني قل عندما 

قضايا محددة تتعلق برلد االمتثا  واإلحفذام فذي مجذاال  اإلبذالغ ايذر المذالي   -دا  
قعذذا  المؤسسذذا  ال ذذ يرة الخذذاب بواإلبذذالغ مذذن قبذذل القعذذا  العذذا   واإلبذذالغ 

 والمتوسعة الحجم
 اإلبالغ اير المالي  

لتندددميض تليدددل لرادددد انيمت دددال واإلدفددداع، مدددن امل دددض النىدددر يف قسدددايا اإلبددد غ  دددل املدددايل  -59
الشددركا ، وددا يف علددو املواادديا املتنددلل بدداأل ر البي ددي وانيجتمدداعي، وم الحددل الف دداو، ا دداص ب

و قددوق اإلد ددان، والتنددوع، و وكمددل الشددركا ، وم الددآ  امل ددؤول  التنفيددذي ط ويقددد  اإلبدد غ 
ا ي دددا  لي دددا ايل معلومدددا  مفيددددء ل ايفدددل مدددن اجل دددا  الريي ددديل ادددا بل املندددلحل، ودددا  دددل املددد

احل وميدددل التنىيميدددل، وامل دددت مرون، والشدددركا  التجددداايون، وأادددحاب العمدددل، واجملتمعدددا  احملليدددلط 
وقدددد مت التشدددديد علدددس أحيدددل اإلبددد غ  دددل املدددايل واإلبددد غ املتعلددد  بانيسدددتدامل يف ؛ دددل التنميدددل 

ويف الو يقددل ا تاميددل للمددؤ ر الدددويل ال الددو لتمويددل التنميددل، و؛ ددل عمددل  2030امل لعددا  امل ددتد
أن من امل ض  تشجيا الشركا ، وني سيما  6-12ط وبنفل ؛اال، يؤكد ا دف (22)أوي  أبابا

 ومدائ معلومدا  وعلدس الشركا  ال بلء والشركا  ع  الوطنيل، علس اعتماو ممااسا  م تدامل 
 ط(23)ستدامل يف وواء تقدمي تقاايرقا تتعل  باني

اعتمدددداو انيحتدددداو األواوي يف بفسددددل املددددايل  ددددل وقددددد تعددددزز  األحيددددل املتزايدددددء ل بدددد غ  -60
للتوجيدا املتعلد  بال شدف عدن املعلومددا   دل املاليدل واملعلومدا  املتعلقدل بدالتنوع مددن  2014 عدا 

لدذي يتسدمن لدوايأ تنىيميدل بشدأن  ط وقدذا التوجيدا ا(24)معيندل دركا  قبل مؤس ا  والموعا  
كشف الدول األعسا  يف انيحتاو األواوي عن املعلوما  البي يل وانيجتماعيل واملعلوما  املتعلقدل 

__________ 

(20) 2016 edition available at http://reports.weforum.org/global-risks-2016  وز/يوليددا  29)ُاجددا  ليدا يف 
 (ط2016

(21) http://www.actuaries.org/index.cfm?lang=EN&DSP=PUBLICATIONS&ACT=STANDARDS_ISAP  

 (ط2016 وز/يوليا  29)ُاجا  ليا يف 
(22) A/RES/69/313ط 
(23) A/RES/70/1ط 
(24) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=EN  ُاجددددا  ليددددا(

 (ط2016 وز/يوليا  29يف 
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ط وسددين ب  قددذا التوجيددا علددس الشددركا  2017حبوكمددل الشددركا  سدديد؛ل  يددز التنفيددذ يف عددا  
 عددن املنددااف و ددركا  مو فدداىل، لسدد ىل  500امل ددجلل، والشددركا  الدد  يزيددد عدددو مو في ددا عددن 

التأم  و لقا من الشركا  ال  تعت  الددول األعسدا  يف انيحتداو األواوي أن عمليدا  ال شدف 
ا اال  ا م مل بالنىر  س أدش ت ا و جم ا أو عددو مو في داط وسديتع  علدس قدذس الشدركا  

بي يدددل وانيجتماعيدددل باجلوادددد  الاملتندددلل بال ياسدددا  واملخددداطر  لال شدددف عدددن املعلومدددا  املتعلقددد
ا ددد،ا   قدددوق جوادددد  بددداملو ف  الددد  تن دددوي علي دددا أدشددد ت ا، ودددا يف علدددو املتعلقدددل واجلوادددد  

والتندوع يف الدال   وااهتداط ومدن املتوقدا أن يدؤ ر قدذا  ،اإلد ان، وقسايا م الحل الف داو والر دوء
 انيحتاو األواويطيف  ركل والموعل كبلء  6 000التوجيا علس قرابل 

وقندددا  مبددداور توجي يدددل ووليدددل طوعيدددل بشدددأن املمااسدددا  اجليددددء تتنددداول القسدددايا البي يدددل  -61
إلوااء ، والشددب ل الدوليددل (25)وانيجتماعيددل واإلواايددل دشددرهتا منىمددا  م ددل مبدداواء اإلبدد غ العامليددل

ومنىمددل ، (28)، واملنىمددل الدوليددل للجددان األوااق املاليددل(27)، واملؤس ددل املاليددل الدوليددل(26)الشددركا 
، (31)، واملي دداق العدداملي لألمددض املتحدددء(30)، واألود تدداو(29)التعدداون والتنميددل يف امليدددان انيقتندداوي

ط وت  دددي قدددذس املبددداور التوجي يدددل طايفدددل واسدددعل مدددن انيجتاقدددا  علدددس ادددعيد (32)والبندددو الددددويل
  مؤس دا  الشدركا ط وقنداا داص بالقسايا البي يل وانيجتماعيل واإلواايل عا  النلل بداإلب غ 

 ومدائ اإلبد غ املدايل و دل علدس ، تشدجا (33)أ؛را دا  ل، م ل اجملل  الددويل ل بد غ املت امدل
 الشركا طا اص باملايل علس ال وا  يف  طاا وا د لعمليا  اإلب غ 

تليدل اادد إلعمدال ويف  طاا املناقشل ال  جر  بشأن أحيدل اإلبد غ  دل املدايل بالن دبل  -62
دفاع، قدال بعد  أعسدا  الفريد  انيستشدااي  ن اإلبد غ  دل املدايل ر دن أن ي داعد انيمت ال واإل

يف أ يددان ك ددلء علددس حتديددد أقددض املخدداطر الدد  تواج  ددا مؤس ددا  األعمددال، م ددل انيلتقدداا  س 
وبالتدددايل ل ددددا يدددؤوي ووااىل أساسدددياىل يف اُّتددداع قدددرااا  لعالددددل يف  -أو األ دددر البي دددي اإلوااء الر ددديدء 

 ست مااطاني الال
__________ 

(25) https://www.globalreporting.org/standards/Pages/default.aspx  (ط2016 وز/يوليا  29)ُاجا  ليا يف 
(26) https://www.icgn.org/policy  ط(2016 وز/يوليا  29)ُاجا  ليا يف 
(27) www.gcgf.org  ط(2016 وز/يوليا  29)ُاجا  ليا يف 
(28) https://www.iosco.org/about/?subsection=key_regulatory_standards  وز/يوليددددددددددا  29)ُاجددددددددددا  ليددددددددددا يف 

 (ط2016
(29) http://www.oecd.org/corporate/oecdprinciplesofcorporategovernance.htm  29)ُاجدددددددددددددددددددددددا  ليدددددددددددددددددددددددا يف 

 (ط2016 وز/يوليا 
(30) UNCTAD/ITE/IPC/2003/7 ،وUNCTAD/ITE/TEB/2006/3 ،وUNCTAD/ITE/TEB/2007/6 ،

 طTD/B/C.II/ISAR/78و
(31) https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc  (ط2016 وز/يوليا  29)ُاجا  ليا يف 
(32) www.worldbank.org/ifa/rosc_cg.html  (ط2016 وز/يوليا  29)ُاجا  ليا يف 
(33) http://integratedreporting.org/  (ط2016 وز/يوليا  29)ُاجا  ليا يف 
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وني دددف الفريددد  انيستشدددااي أددددا بينمدددا كدددان مدددن األادددع  قبدددل عقدددد مدددن الدددزمن   بدددا   -63
الشدركا ، لدد ن البحدوث احلدي دل قددد ولدت علددس أن ا دداص بجددوا عمليدا  اإلبدد غ  دل املدايل 

اون علس  و متزايد قيمل قدذا الندوع مدن اإلبد غط ويع دف األود تداو  اليداىل علدس قدق امل ت مرين يُ 
حبوث بشأن اقتما  امل ت مرين بعمليا  اإلب غ البي ي وانيجتماعي واإلواايط ومدن  دأن   جرا 

النتدددايج الددد  ُّتلددد   لي دددا قدددذس البحدددوث أن تشددد ل منددددااىل ُي ، دددد بدددا يف ت دددوير  طددداا اادددد 
 انيمت ال واإلدفاع يف امل تقبلط

  اإلبد غ املدايل جوادد ومدائ انيمت دال واإلدفداع، ر دن لزيداوء اادد عمليدا  ويف سدياق  -64
الشركا  أن ي ر  حتديا  ليما يتعل  بالتوسيا احملتمدل لن داق امل دؤوليا  يف تقااير و ل املايل 

ا داص القادوديل أو التنىيميل ملراجعي احل ابا  واحملاسب  احمل،لد  يف سل دلل عمليدا  اإلبد غ 
 الشركا طب

يدددل ال،كيدددز وزيدددد مدددن التعمددد  علدددس ويف قدددذا النددددو، اتفددد  الفريددد  انيستشدددااي علدددس أح -65
التحدددديا  احملددددوء الددد  ي ر  دددا اإلبددد غ  دددل املدددايل  ي مدددا يتعلددد  األمدددر بتنفيدددذ عمليدددا  اادددد 

علومدددا   دددل املانيمت ددال واإلدفددداعط  ني أددددا أل دددراض مشدددروع الو يقدددل التوجي يددل، مدددن امل دددض تقددددمي 
 الت واط اليل باعتباا علو الانيىل من الاني  اإلب غ ت؛ذاىل يفامل

 القعا  العا   
أ ددداا الفريددد  انيستشدددااي  س أن الق ددداع العدددا  يف بعددد  البلددددان يدددؤوي ووااىل قامددداىل يف  -66

انيقتندداوط وقددد ين بدد  علددو بنددفل ؛ااددل يف البلدددان الناميددل والبلدددان الدد   ددر اقتندداواهتا ور لددل 
اإلدفداع ليمدا يتعلد  بعمليدا  ادتقاليل، األمر الذي ي تدعي  يد   اقتمدا   ادايف لرادد انيمت دال و 

 الق اع العا طب املتعلقلاإلب غ 
الق داع باملتعلقدل املناقشدل بشدأن العناادر احملددوء ل بد غ مدن ومن السرواي  جرا  مزيد  -67

تليدددل لعالدددل لرادددد انيمت دددال واإلدفددداعط وقدددذس تشدددمل املعدددايل الدوليدددل يف  عمدددال العدددا  وأ رقدددا علدددس 
، ومعايل املراجعل ا ااجيل للح ابا  احل وميل الناواء عن (34)بالق اع العا للمحاسبل املتعلقل 

، والعمل الذي يس لا با املع د املعتمدد (35)املنىمل الدوليل للمؤس ا  العليا ملراجعل احل ابا 
 ،(36)للماليل العامل واحملاسبل بشأن تعليض امل ني  املعني  بعمليا  اإلبد غ ا اادل بالق داع العدا 

والددددليل الدددذي دشدددرس انيحتددداو الددددويل للمحاسدددب  بشدددأن اإلع ددددا  الدوليدددل النددداواء  ندددوص 
 ط(37)احملاسبل املتعلقل بالق اع العا 

__________ 

(34) http://www.ipsasb.org  (ط2016 وز/يوليا  29)ُاجا  ليا يف 
(35) http://www.intosai.org  (ط2016  وز/يوليا 29)ُاجا  ليا يف 
(36) http://www.cipfa.org  (ط2016 وز/يوليا  29)ُاجا  ليا يف 
(37) https://www.ifac.org/publications-resources/2015-handbook-international-public-sector-accounting-

pronouncements  (ط2016 وز/يوليا  29)ُاجا  ليا يف 
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وبددالنىر  س عددد  وجددوو توالدد  يف ا اا   ددول قددذا املواددوع، لدد ن ااددد انيمت ددال واإلدفدداع  -68
جان يف د اق املشروع التدوجي ي احلدايلط الق اع العا  ني يندا ا اال بليما يتعل  بعمليا  اإلب غ 

وقددال بعدد  أعسددا  الفريدد  انيستشددااي  ن ااددد انيمت ددال واإلدفدداع ليمددا يتعلدد  بالق دداع العددا  ر ددن 
أن يُبح ددا يف و يقددل م ددتقلل عنددد   دداز العمددل اجلددااي املتعلدد  وشددروع الو يقددل التوجي يددل بشددأن ااددد 

الشددددركا ، وعندددددما يتددددوالر املزيددددد مددددن ا ااددددل بغ انيمت ددددال واإلدفدددداع ليمددددا يتنددددل بعمليددددا  اإلبدددد 
 وااسا  احلاني  اإللراويل ال  تقد  األولل العمليل السروايل وتش ل أساساىل  ذا العملط

 المؤسسا  ال  يرة والمتوسعة الحجم  
تددؤوي املؤس ددا  الندد لء واملتوسدد ل احلجددض ووااىل قامدداىل يف معىددض البلدددان، وني سدديما يف  -69

ط وبالتددايل لدد ن ُسددبل (38)الناميددل  يددو تددولر معىددض لددرص العمددل يف الق دداع الريددي انيقتندداوا 
معيشدددل معىدددض الندددا  يف انيقتنددداوا  الناميدددل تتوقدددف علدددس مندددو املؤس دددا  النددد لء واملتوسددد ل 
احلجدضط ويُعتد  بقددا  قدذس املؤس دا  ومنوقددا أمدرين بدال ي األحيددل نيسدتدامل اقتنداوا  بأكمل دداط  

لندد لء واملتوسدد ل احلجددض تددؤوي ووااىل قويدداىل يف ابدد  األسددواق بعسدد ا بددبع  كمددا أن املؤس ددا  ا
مددن ؛دد ل مشددااكت ا يف س سددل اإلمددداو والتوزيددا العامليددلط  ني أن اإلبدد غ يف ق دداع املؤس ددا  
الن لء واملتوس ل احلجدض ني يدزال ر دل حتددياىل  ددق مدن قدداهتا علدس احلندول علدس التمويدل ور دن 

واقدداط وبالتددايل لدد ن اإلبدد غ يف ق دداع املؤس ددا  الندد لء واملتوسدد ل احلجددض أن يقددوض منوقددا وت 
ر ل عام ىل من العوامل عا  النلل ينب ي أن يؤ؛ذ يف انيعتباا لددا  عمدال تليدل لرادد انيمت دال 

 واإلدفاع من أجل  ب غ عايل اجلووءط
ض يف التجددددااء وعلددددس الددددر ض مددددن األحيددددل ال بددددلء للمؤس ددددا  الندددد لء واملتوسدددد ل احلجدددد -70

العامليل، تواجا ا ي دا  التنىيميدل حتدديا   ددوء يف وادا مبداور توجي يدل قويدل ؛اادل باحملاسدبل 
املتعلقدددل باملؤس دددا  النددد لء واملتوسددد ل احلجدددض واملؤس دددا  البال دددل النددد ر وكدددذلو يف  عمدددال 

اجلووءط ومن  تليا  ت ون لعالل من  يو ال لفل و ت ل يف الوقت دف ا ملت لبا  اإلب غ عايل
املبدداور التوجي يددل لعمليددا  اإلبدد غ ا ااددل باملؤس دددا  الندد لء واملتوسدد ل احلجددض مددا يشدددمل 

، واإلا دداوا  (39)املعددايل الدوليددل ل بدد غ املددايل ا دداص باملؤس ددا  الندد لء واملتوسدد ل احلجددض
حتدداو الددددويل املتعلقددل وراجعددل   دددابا  املؤس ددا  النددد لء واملتوسدد ل احلجدددض، الدد  أادددداقا اني

، واملبدددداور التوجي يددددل للمحاسددددبل واإلبدددد غ املددددايل ا ااددددل باملؤس ددددا  الندددد لء (40)للمحاسددددب 
( الندداواء عددن األود تدداو ولريدد  ا دد ا  احل ددومي 3و 2واملتوسدد ل احلجددض ) ا دداوا  امل ددتوي  

__________ 

(38) http://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/smes-finance  تب/أ  دد    4)ُاجددا  ليددا يف
 (ط2016

(39) http://www.ifrs.org/ifrs-for-smes/pages/ifrs-for-smes.aspx  (ط2016 وز/يوليا  29)ُاجا  ليا يف 
(40) https://www.ifac.org/publications-resources/guide-using-international-standards-auditing-audits-

small-and-medium-sized-en  (ط2016 وز/يوليا  29)ُاجا  ليا يف 
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 ط وعدد وءىل علددس علددو، واددعت عدددء بلدددان أدىمددل  بدد غ م يفددل حبيددو تشددمل(41)الدددويل العامددل
 طايفل واسعل من الشركا   ل امل جلل واملؤس ا  الن لء واملتوس ل احلجضط

ي تقددااير املؤس ددا  الندد لء واملتوسدد ل عدددق ومثددل حتددديا   دددوء تشددمل اددرواء ت قيددف مُ  -71
احلجدددض بشدددأن مزايدددا اإلبددد غ عدددايل اجلدددووء، ؛نواددداىل ليمدددا يتعلددد  باحلندددول علدددس التمويدددل وتنميدددل 

 س عمليا  مراجعل احل ابا  باعتبااقا عب اىل  وااياىل بالن دبل  س املؤس دا  للنىر املشااياط كما أن 
 الن لء واملتوس ل احلجض تأ لاىل علس  عمال تليا  ااد انيمت ال واإلدفاع يف قذا الق اعط

واددددا معددددايل مناسددددبل لتعريددددف املؤس ددددا  الندددد لء واملتوسدددد ل أن   س علددددوويسدددداف  -72
ف  أو  جدض العمليددا ، يعتمدد اعتمداواىل  ددديداىل علدس ا نداي  احملدددوء احلجدض، م دل عدددو املدو 
 ل قتناوا  املعنيلط

 خاتمة -ثالثاا  
املتعلقدل باملمااسدا  اجليددء يف الدال اادد للتوجي ا  قذس الواقل استعراااىل عاماىل تسمنت  -73

بالتعاون مدا الفريد  أعدقا األود تاو توجي ا  انيمت ال واإلدفاع من أجل  ب غ عايل اجلووء، وقي 
انيستشااي املعين بقسايا ااد انيمت ال واإلدفاعط كما للت الواقل القسدايا الريي ديل الد  أُ دل  يف 

مدنقأ أل دراض املناقشدا  الد  سدتجري يف الددواء ال ال دل توجي ي املناقشا  املتعلقل ب عداو مشروع 
 باملعايل الدوليل للمحاسبل واإلب غط وال     لفري  ا  ا  احل ومي الدويل العامل املعين

  داز الندي ل الن اييدل للو يقدل التوجي يدل، قدد ير د  علدس ومن أجدل م داعدء األود تداو  -74
 املندوبون يف النىر يف امل ايل التاليل ب يل التداول بشأهناو

قددل توجددد مبدداور توجي يددل أ؛ددرا أو عنااددر أساسدديل أ؛ددرا ينب ددي تناو ددا يف  )أ( 
توجي ددا  املتعلقددل باملمااسددا  اجليدددء يف الددال ااددد انيمت ددال واإلدفدداع مددن أجددل  بدد غ السددياق 

 عايل اجلووء؟
مددددا قددددي ترتيبددددا  تددددولل املددددوااو والتمويددددل ال زمددددل لسددددمان ال فددددا ء يف  دشددددا   )ب( 
تليل ااد انيمت ال واإلدفاع وون امل ا  باستق ليت ا، ؛نوااىل يف أقل البلدان مندواىل الد   و عمال

 تفتقر  س املوااو؟
تليددا   مددا قددي التحددديا  احملدددوء الدد  ينب ددي أ؛ددذقا يف انيعتبدداا لدددا  عمددال )ئ( 

بالق دداع العددا   مددا يتعلدد  بتقدددمي املعلومددا   ددل املاليددل والتقددااير ا ااددلااددد انيمت ددال واإلدفدداع لي
واملؤس دددا  النددد لء واملتوسددد ل احلجدددض؟ وقدددل ينب دددي أن يشددد ل اإلبددد غ ا ددداص باملؤس دددا  

 البال ل الن ر جز اىل منا؟

__________ 

(41) UNCTAD/ITE/TEB/2003/5 وUNCTAD/ITE/TEB/2003/6ط 
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ما قي املمااسا  اجليدء والتحديا  الريي ديل يف الدال بندا  القدداا  الد  ينب دي  )و( 
 علو ما يتعل  باملوااو البشريل؟ ااد انيمت ال واإلدفاع، وا يفعمليا  النىر لي ا لسمان لعاليل 

كيددف ر ددن للمنتددديا  العامليددل م ددل لريدد  ا دد ا  احل ددومي الدددويل العامددل أن  )ه( 
ت ددد ض  سددد اماىل  ادددالياىل يف دشدددر املمااسدددا  اجليددددء يف تنفيدددذ عمليدددا  اادددد انيمت دددال واإلدفددداع، 

 دتقاليل؟سيما يف البلدان الناميل والبلدان ال   ر اقتناواهتا ور لل ا وني



TD/B/C.II/ISAR/77 

GE.16-13675 22 

 المرفق األو 

 المعني برلد االمتثا  واإلحفامعضاء الفريق االستشاري أ  
 املؤس ل الو يفل انيسض العايلي انيسض
مدددددير  وااء اإلبدددد غ املتعلدددد  بالشددددركا   أيب  ماايو

 والبحوث
Gather 

 دددددددريو  وااي،  وااء ال ياسدددددددل العامددددددددل  باادز ويفيد
 وانيتناني  وم ؤوليل الشركا 

Deloitte LLP 

املنىمدددددددددل الدوليدددددددددل للجددددددددددان األوااق  ايي  ق ض املاليل واإلوااء برالو جودا ان
 املاليل

 منرف التنميل ال ازيلي دايبل املدير اإلوااي للرقابل وا كوستا بوا ر  لاديل
 Deloitte LLP مدير املؤس ل ال وي ريل ويا   ا ستيوا
الددددددددويل ملنىمدددددددل مراجعدددددددي املنتددددددددا  ايي  األمادل ووليل  ماات  

 احل ابا  امل تقل 
 ااب ل احملاسب  القادودي  املعتمدين كبل انيستشااي ، الت وير التنىيمي  ستمان برو 
املؤس دددددددددل ال وي دددددددددريل للمحاسدددددددددبل  بوالي وا وعسو اجملل  التنفيذي ي ل ايتو

 (Swiss GAAP FER)واإلب غ 

 للمحاسب  القادودي مع د سن الواء  الريي   ي جلاا
 جامعل بام غ برولي واء، احملاسبل الدوليل تيلي بل يت
اجمللددددددددد  الددددددددددويل ملعدددددددددايل مراجعدددددددددل  عسو الل  اإلوااء  رابوس ي ماايو

 احل ابا  والسمان
 وزااء املاليل يف أوكراديا ايي ل أكاوريل اإلوااء املاليل أليماد و تيتيادا
منىمدددل التعددداون والتنميدددل يف امليددددان   ؤون الشركا ايي   عبل  تيزك ون مات 

 انيقتناوي
 ااب ل احملاسب  القادودي  املعتمدين مدير  وااء ااد املمااسا  ؛ان  اس علي

 انيحتاو الدويل للمحاسب  مديرء  وااء انيس،اتيجيا  والتنميل ني  ليندا
دايدددددددددد  ايددددددددددي  و دددددددددددء اإلوااء العامددددددددددل  ليدوا لاللي

املددايل، احتدداو ا دددما  املاليددل  ل سددتقراا
 وأسواق اأ  املال

 املفوايل األواوبيل

 وزااء املاليل يف أوكراديا داي  املدير، أكاوريل اإلوااء املاليل لولن  ا ور ليو 
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 املؤس ل الو يفل انيسض العايلي انيسض
 جامعل كود واويا بولي وا ما نان ميشيل 
 املايل يف ديجلياالل  اإلب غ  األم  التنفيذي وامل ؤول التنفيذي األول أوبازي جيض
 الل  اإلب غ املايل يف ديجليا  وااء التفتيق والراد أوساوي تايت 
 انيحتاو الدويل للمحاسب  مدير  وااء ال ياسا  والتنىيض بفلو راث  ااي
 KPR Associates مدير ناام كوا 

 وزااء املاليل يف انيحتاو الروسي ايي   وااء  نيدرن ليودد

 Law Square  ا  سزلران ويفيد

 جامعل  رب أس،اليا برولي واء تااكا تن

 الل  الرقابل للمنلحل العامل عسو اجملل  لان قول كاال
 دينمااب ل احملاسب  القادودي  املعت استشااي للمشاايا ا اال والق ماي ل

 



TD/B/C.II/ISAR/77 

GE.16-13675 24 

 المرفق الثاحي

ة التعذوير المحاسذبي  مذع اسذتخدا  مؤ ذرا  مثا  على حتاةج تعبيذق أدا  
 رلد االمتثا  واإلحفام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 اإلب غ املايل وال شف عن البيادا  املاليل  1-ألف

 مراجعل احل ابا   2-ألف

 اإلب غ املتعل  بالقسايا البي يل وانيجتماعيل واإلواايل  3-ألف

مت لبدددددددددددددددا  اإلبددددددددددددددد غ املتعلددددددددددددددد    4-ألدددددددددددددددف
 ، و دفاعقا، وااد التنفيذ وانيمت البالشركا 

  اداا ال،ا؛ي  ملراجعي احل ابا   5-ألف

  وكمل الشركا   6-ألف

 األ؛ قيا   7-ألف

التحقيدددد  واإلجددددرا ا    8-ألددددف
 التأويبيل وسبل ال عن

 اجلواد  املؤس يل -املايل معايل اإلب غ   1-با 

 اجلواد  املؤس يل -معايل مراجعل احل ابا    2-با 

 اجلواد  املؤس يل -ااد انيمت ال واإلدفاع   4-با 

اإلبدددددددددد غ املتعلدددددددددد  بالقسددددددددددايا البي يدددددددددددل   3-بددددددددددا 
 اجلواد  املؤس يل -وانيجتماعيل واإلواايل 

تنىيض مراجعل   5-با 
اجلواد   -احل ابا  

 املؤس يل

 التن ي   6-با 

 اجلواد  املؤس يل -األ؛ قيا    7-با 

 اجلواد  املؤس يل -م نل احملاسبل   8-با 

 التعليض والتداي  امل نيان  1-جيض

 امل ااا  امل نيل والتعليض العا   2-جيض

 القداا  وال فا ا  احملاسبيل تقييض  3-جيض

 مت لبا  ا  ء العمليل  4-جيض

 الت وا امل ين امل تمر  5-جيض

تدددوالر م دددتوا تعليمدددي متقدددد  وتدددداي    6-جددديض
 متخن  بعد الت وير امل ين األويل

 اإلب غامل ؤولون عن التنىيض و لقض من اجل ا  يف سل لل   7-جيض

 بفنيي احملاسبل املت لبا  املتعلقل  8-جيض
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 مجلس التجارة والتنمية
 والتنمية لجنة االستثمار والمشاريع

 فريق الخبراء الحكومي الدولي العامل المعني
 بالمعايير الدولية للمحاسبة واإلبالغ

 الدورة الثالثة والثالثون
 2016تشرين األول/أكتوبر  6-4جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت  3البند 

التنفيذذذذع العملذذذذي لرلذذذذد امتثذذذذا  ومحفذذذذام متعلبذذذذا  المحاسذذذذبة ومرا عذذذذة   
 مبالغ عالي الجودةالحسابا  من أ ل 

 تصويب  

 في الزاوية الُيمنى أعلى الصفحة األولى  
 6-4"جنيتتف، بضبتتا   " 2016تشتترين األول/أكتتتوبر  7-6"جنيتتف،  يُستتتضاع عتتن عبتتا   

 ".2016تشرين األول/أكتوبر 
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