
 
 

 التحقیق والتأدیب  – (SMO6) 6لبیان إلتزام العضویة رقم   تقییم ذاتي استناًدا إلى المتطلبات الرئیسیة
 

التحقیق والتأدیب ألولئك  ب  الخاصةاآللیات    ناحیةیحدد متطلبات المنظمات األعضاء في اإلتحاد من    (I&D)بالتحقیق والتأدیب     والمعني  IFACالخاص باإلتحاد الدولي للمحاسبین    (SMO6)  6بیان إلتزام العضویة رقم    إن
إطار العمل والتوجیھ اإلضافي فیما یتعلق بثالثة جوانب    (SMO6)  6بیان إلتزام العضویة رقم  . یحدد حفاظ علیھاوال  االتحاد الدولي للمحاسبین  الخاصة بأعضاءلتزامات المھنیین الذین یفشلون في ممارسة المعاییر المھنیة واإل 

، والجمھور ألنھ یحافظ على  PAOsفي مصلحة المحاسبین المحترفین، ومنظمات المحاسبة المھنیة   یصبیعمل بشكل جید  شامل تحقیق وتأدیبنظام وجود  إنواالستئناف.  والتأدیب: التحقیق التحقیق والتأدیبرئیسیة لعملیة  
 المعاییر األخالقیة واللوائح المھنیة. ب اإللتزاماإلخفاق في حاالت  لمنظمة المحاسبة المھنیة أو سلطة الترخیص بالتعامل مع یسمح قوي   تحقیق وتأدیبنظام   كما أنثقة الجمھور في المھنة والخدمات المھنیة. 
تظھر    أن  أن تفي أو  یتعیّن علیھابصفتھا منظمات أعضاء في االتحاد الدولي للمحاسبین،  ولكن  ،  التحقیق والتأدیبجوانب    كافةبشكل مباشر في    IFAC  االتحاد الدولي للمحاسبین   قد ال تشارك جمیع المنظمات األعضاء في

یجب أن یكون أعضاء االتحاد الدولي للمحاسبین من أصحاب المصلحة  و.  للتحقیق والتأدیبإنشاء أو دعم إنشاء وتشغیل نظام    PAOs  ، والذي یتطلب من منظمات المحاسبة المھنیة6  رقم   ببیان التزام العضویة  للوفاء   خطًطا
 في والیاتھم القضائیة.  ونتائجھاوالمستدامة   الجاریة اإلنفاذعملیات على المطلعین 

بیان إلتزام    جب على المنظمة العضو تحدید مجموعة اإلجراءات المناسبة واتخاذھا لتلبیة متطلباتتوبسلطة أو سلطة مشتركة إلنشاء مثل ھذا النظام، ی   IFAC  االتحاد الدولي للمحاسبین  عندما ال تتمتع المنظمة العضو في
لتنفیذ تدریب إضافي    التحقیق والتأدیببنتائج إجراءات    المعنییناالتصال بالمسؤولین  ؛  (SMO6)  6إلتزام العضویة رقم    لبیانالممارسات الفضلى    (على سبیل المثال، مناصرة المسؤولین عن تنفیذ  (SMO6)  6العضویة رقم  

 . )الحاجةأو عقوبات أخرى حسب 

 في ما یلي:  PAOsتھدف القائمة المرجعیة التالیة إلى مساعدة منظمات المحاسبة المھنیة 

 6إلتزام العضویة رقم    بیان  استناًدا إلىالقضائیة    ا في والیاتھ  التحقیق والتأدیبلنظام    تسھیل إجراء تقییم رفیع المستوى  (SMO6)  حسب    الثغرات عالمي، بھدف وضع خرائط طریق لسد  ي  معیارمقیاس  ك
 في والیتھا القضائیة؛ مما یزید من ثقة الجمھورالضرورة، 

 6بیان إلتزام العضویة رقم  زیادة الوعي حول (SMO6) المصلحة، ومساعدتھم في فھم كیفیة إدراج متطلبات  أصحاب  لدى  ومتطلباتھSMO 6   ؛  التحقیق والتأدیب   نظمفي 

   من قبل مجلس الرقابة العامة أو الحكومة أو أي وكالة تنظیمیة أخرى.  إنفاذ التحقیق والتأدیبتم فیھا یفي الوالیات القضائیة التي  والتواصل بشكل منفتح تشجیع التعاون 

 

  IFAC  المنظمات األعضاء في االتحاد الدولي للمحاسبین  ویتعیّن علىذات الصلة.  المھنیة  معاییر  المتطلبات    وال تغطي جمیع  (SMO6)  6رقم    بیان إلتزام العضویة  الواردة في  المفّصلةلمتطلبات  ھي مكّمل ل  المرجعیّةقائمة  ال  ھذه
على بوابة المعرفة العالمیة لالتحاد   بالتحقیق والتأدیب صلة   على قصص نجاح من منظمات المحاسبة المھنیة ذات االطالعلمنظمات األعضاء ا ن. بإمكاالمعاییر الدولیةو SMOsبیانات إلتزامات العضویة  على االطالع مباشرةً 

 . تطویر مھنة المحاسبة تحت عنوانالدولي للمحاسبین 

https://www.ifac.org/about-ifac/membership/member-organizations-and-country-profiles/ifac-statements-membership
https://www.ifac.org/about-ifac/membership/member-organizations-and-country-profiles/ifac-statements-membership
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/developing-accountancy-profession/publications/statements-membership-obligations-smos-1-7-revised
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/developing-accountancy-profession/publications/statements-membership-obligations-smos-1-7-revised
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/developing-accountancy-profession/publications/statements-membership-obligations-smos-1-7-revised
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/developing-accountancy-profession/publications/statements-membership-obligations-smos-1-7-revised
https://eis.international-standards.org/standards/iaasb/2020
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/developing-accountancy-profession/publications/statements-membership-obligations-smos-1-7-revised


 
 

 مالحظات إضافیة / توضیحیة  جزئی�ا  ال نعم (SMO6) 6بیان إلتزام العضویة رقم 

 نطاق النظام 
 . ھو قید التشغیلالنظام  و واالستئناف لمھنة المحاسبة.  والتأدیبیوجد نظام للتحقیق 

 
   

  المعلومات حول أنواع سوء السلوك التي قد تؤدي إلى إجراءات التحقیق متاحة للجمھور. 
   

 الشروع في اإلجراءات 
 . 1"القائم على المعلومات"  النھجالنھج "القائم على الشكاوى" وتم اعتماد كل من ی

 
   

     تم إنشاء ارتباط بنتائج مراجعات ضمان الجودة. 

 عملیة التحقیق 
  توجد لجنة أو ھیئة مماثلة إلجراء التحقیقات.  

 
   

تضارب  أعضاء اللجنة مستقلون عن موضوع التحقیق واألطراف األخرى ذات الصلة (ال یوجد  
 في المصالح).

 
   

 2التأدیبعملیة 
  / لجنة  بشأن  القرارات  الالتخاذ    ة منفصل  ةتأدیبی  ھیئةتوجد  المحالةتأدیبیة  لجنة    القضایا  من 

 التحقیق. 

 
   

  ھم من المحاسبین وغیر المحاسبین.   ةتأدیبیال  الھیئةلجنة / أعضاء ال
   

استقاللیة   المحكمة  (عدم    موضوع عن  تظھر  الصلة  ذات  األخرى  واألطراف  وجود  التحقیق 
 .المصالح)في تضارب  

 
   

 
التحقیقي والتأدیبي للھیئة المسؤولة ببدء التحقیق (حتى عندما ال تكون  للجمھور، وذلك من خالل السماح للذراع  حمایة المزید من ال، بل ھو عملیة إضافیة تقّدم النھج القائم على المعلومات لیس بدیًال للنھج القائم على الشكاوى  1

 تشیر إلى إمكانیة حدوث سوء سلوك.   ةمعلومات من مصادر موثوق في حال ورودھناك شكوى) 
اتھامات مھنیة. التوازن بین الخبرة المھنیة والحكم الخارجي یعزز الموضوعیة ولھذا السبب یجب أن تضم  یجب إنشاء لجنة أو ھیئة مسؤولة عن المسائل التأدیبیة للنظر في القضایا التي قررت فیھا لجنة التحقیق توجیھ   2

 . آٍن معًافي كل من لجنة التحقیق ولجنة التأدیب في  ًوااللجنة التأدیبیة محاسبین وغیر محاسبین. ال یجوز ألي شخص أن یكون عض 



 
 

 مالحظات إضافیة / توضیحیة  جزئی�ا  ال نعم (SMO6) 6بیان إلتزام العضویة رقم 

 العقوبات 
یسمح النظام التأدیبي بفرض مجموعة واسعة من العقوبات. ومن األھمیة بمكان أن ندرج على 

وإزالتھا؛ و(ج)   ممارسة المھنة خسارة التسمیة المھنیة؛ (ب) تقیید حقوق  (أ)  وجھ الخصوص  
 االستبعاد من العضویة. 

 

   

 حقوق التمثیل واالستئناف 
 لجنة التأدیب ولجنة التحقیق. توجد ھیئة استئناف ثالثة منفصلة عن كل من 

 
   

 3العملیات اإلداریة
 . القضایامن جمیع   لالنتھاءتم تحدید اإلطار الزمني المستھدف  

 
   

واإلجراءات ذات    والتأدیبالتحقیق  إجراءات  لرصد التقدم المحرز في    متابعةوضع آلیات  تم  
 الصلة. 

 
   

     التأدیبیة. لتحقیقات والعملیات ل تم إنشاء سجالت 

 اعتبارات المصلحة العامة 
الوالیة   في  وتأدیب  تحقیق  نظام  بوجود  درایة  على  الجمھور  أن  من  للتأكد  األنشطة  دعم  یتم 

 القضائیة. 
 

   

 4تم إنشاء عملیة للمراجعة المستقلة للشكاوى التي لم یكن ھناك متابعة بشأنھا.
 

   

 
یجب أن یبدأ  أمكن. عادة، أي إطار زمني  حیثما تلك األھداف إلى تحقیق ویجب أن تسعى بشكل كامل لمعالجة جمیع القضایا محدد أھداف ذات إطار زمني والتأدیبالتحقیق یجب أن یكون لدى المنظمة المسؤولة عن نظام  3

ضائیة على وجھ السرعة، واتخاذ جمیع اإلجراءات الالزمة في المرحلة المناسبة. التأخیرات غیر الضروریة  معالجة جمیع التحقیقات والمالحقات الق  المتابعة تضمن آلیات وفي تاریخ تلقي المعلومات الكافیة لتبریر التحقیق. 
مھمة لرصد التقدم المحرز في   المتابعةتعد آلیات و. كان من الممكن إثباتھا قضیة یضر بوالمدعى علیھم على حد سواء ویمكن أن  للمدعین  منصفغیر ذلك یكون   وقد. بشكل فعّالتأدیب الالتحقیق و سیر أعمال یمكن أن تھدد

 في الوقت المناسب لتقلیل التأخیر.  اتخاذ اإلجراءاتوللحث على التحقیقات والمالحقات القضائیة، 
المعلومات المتاحة وتحدید ما إذا كانت لجنة التحقیق قد توصلت إلى قرار معقول بناًء على  الھدف من عملیة المراجعة المستقلة ھذه (أي عندما یتم التحقیق في األمر وبعد ذلك ال یتم إحالتھ إلى لجنة تأدیبیة) ھو دراسة  4

ن والعدالة الطبیعیة وتخدم  وجود عملیة مراجعة مستقلة وفعالة أمر ضروري إلثبات أن عملیات التحقیق تعترف بحقوق اإلنسا إال أن. نظام التحقیق والتأدیبالھیئة المسؤولة عن  تحّددھا معلومات كاملة. تفاصیل العملیة 
 المشاركین في عملیة التحقیق والتأدیب، ولكن أیًضا لسمعة الھیئة المسؤولة والمھنة على المستویین الوطني والدولي.  وغیرھم منھذا مھم لیس فقط للمدعى علیھ، والمدعي، والمصلحة العامة بشكل فعال. 
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  .نتائج إجراءات التحقیق واإلجراءات التأدیبیة للجمھور  تتم إتاحة
   

 مع الھیئات الخارجیة   التواصل
بشأن    للتواصلمناسبة    آلیةھناك   الخارجیة  الھیئات  جرائم  حاالت  مع  في  المحتمل  التورط 

 خطیرة.  ومخالفات
 

   

 المراجعة المنتظمة للتطبیق والفعالیة 
  ویتم تنفیذ اإلجراءات التصحیحیة.  تطبیق النظام وفعالیتھیتم إجراء مراجعات منتظمة لمدى  

   

 

 


