
اإلجــراءات القانونيــة الواجبة وإجــراءات العمل 
الخاصــة بمجلــس مراجعــة المعاييــر التابــع 

لمجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة



يعتمــد مجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة، ومجلــس مراجعــة املعاييــر واملجالــس املرتبطــة بــه مثــل: مجلــس تقييــم 
املنشــآت االقتصاديــة، ومجلــس األدوات املاليــة، ومجلــس األصــول امللموســة، عنــد إصــدار معاييــر التقييــم 
ــل  ــن تفاصي ــد م ــر املزي ــس املعايي ــح مجل ــن لوائ ــادة اخلامســة م ــة، وتناقــش امل ــل اآلتي ــة إجــراءات العم الدولي

الصالحيــات واملهــام العامــة ملجلــس املراجعــة ومجالــس األصــول.

وُتــدد مســائل اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة يف الفقــرات مــن 1 إلــى 30 مــن هــذه الوثيقــة، وال تصــدر 
التعديــالت علــى معاييــر التقييــم الدوليــة إال بعــد أن تؤكــد هيئــة الرقابــة علــى اإلجــراءات القانونيــة أن 

اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة متبعــة وتراعــي املصلحــة العامــة، ويكــون قرارهــا نهائًيــا. 

أّمــا إجــراءات العمــل، املبينــة يف قســم منفصــل مــن هــذه الوثيقــة، فهــي خطــوات معتَمــدة مــن مجلــس مراجعــة 
املعاييــر ومجالــس األصــول لتســهيل ســير اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة الالزمــة، ولكنهــا ليســت جــزًءا مــن هــذه 
اإلجــراءات. وميكــن تعديــل إجــراءات العمــل عنــد تطبيقهــا لتعكــس الظــروف الواقعــة أو اســتجابة للتغييــرات 
حســب مــا تقتضيــه الضــرورة. ويف حــال أدخــل خبــراء معاييــر التقييــم الدوليــة تغييــرات كبيــرة علــى إجــراءات 

العمــل؛ تُبلَّــغ هيئــة الرقابــة علــى اإلجــراءات القانونيــة بهــذه التغييــرات، واألســاس الــذي تقــوم عليــه.
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اإلجراءات القانونية الواجبة

أحكام عامة
ــى  ــن اجتماعــات مجلــس مراجعــة املعاييــر ومجلــس األصــول جلســات عامــة ملناقشــة املشــروع واملوافقــة عل 1. تتضمَّ

ــة. )املرجــع: الفقــرة أ1(.  إصــدار معاييــر التقييــم الدولي

2. تُنَشــر أوراق جــدول  أعمــال االجتمــاع، وتشــمل أوراق املشــاورات وأوراق املناقشــة ومســودات العــرض لالجتماعــات 
ة ملجلــس مراجعــة املعاييــر ومجالــس األصــول ومحاضــر االجتماعــات العامــة الســابقة ملجلــس مراجعــة  ــدَّ العامــة املُع
املعاييــر ومجالــس األصــول؛ علــى املوقــع اإللكترونــي ملجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة قبــل انعقــاد كل اجتمــاع مــن 

اجتماعــات مجلــس مراجعــة املعاييــر ومجالــس األصــول. )املرجــع: الفقــرة أ2-أ4(.

3. تُعــد اللغــة اإلجنليزيــة هــي لغــة العمــل الرســمية ملجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة، فتعقــد بهــا االجتماعــات، وتكــون 
أوراق جــدول األعمــال باللغــة ذاتهــا.

حتديد املشروع وترتيب أولوياته
4. يحــدد مجلــس مراجعــة املعاييــر ومجالــس األصــول املشــاريع اجلديــدة احملتملــة بعــد التشــاور حــول جــدول األعمــال 
وأبحــاث فريــق البحــث العلمــي وتوصياتــه، وكذلــك التعليقــات املســتلمة يف أوراق النقــاش أو مقتــرح مقــدم مــن املنتــدى 
االستشــاري واملجموعــات االستشــارية وواضعــي معاييــر التقييــم واقتراحــات االجتمــاع املطروحــة. ومــن أجــل تيســير 
ــرات  ــى فت ــك عل ــر ومجالــس األصــول اســتراتيجيَة وبرنامــٍج للعمــل، وذل ــة املعايي ــس مراجع ــة، يضــع مجل هــذه العملي

دوريــة، ويعتمدونهــا بعــد التشــاور املالئــم. )املرجــع: الفقــرة أ5-أ7(.

5. يستشــير مجلــس مراجعــة املعاييــر ومجالــس األصــول هيئــة الرقابــة علــى اإلجــراءات القانونيــة  عنــد إعــداد برنامــج 
العمــل حــول اتبــاع اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة يف وضــع اســتراتيجية مجلــس مراجعــة املعاييــر وبرنامــج عملــه مــع 
مراعــاة املصلحــة العامــة. ويناقــش مجلــس مراجعــة املعاييــر ومجالــس األصــول ســنوًيا برنامــج العمــل للعــام املقبــل مــع 

هيئــة الرقابــة علــى اإلجــراءات القانونيــة.

بدء املشروع
6. يُعــّد مقتــرح البــدء يف مشــروع جديــد )جــدول أعمــال لالستشــارات أو أوراق للمناقشــات أو مســودات العــرض مثــاًل( 
بنــاء علــى األبحــاث واالستشــارات مــع مراعــاة التكاليــف واملنفعــة املرجــوة للنــاجت املتوقــع مــن ذلــك املشــروع. وتشــمل 
هــذه العمليــة احلصــول علــى املشــورة والتعقيــب مــن املنتــدى االستشــاري، وذلــك لتحديــد األمــور ذات الصلــة باملشــروع.
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 تطوير معايير التقييم الدولية املقترحة
7. ينبغــي ملجلــس مراجعــة املعاييــر إســناد مســؤولية املشــروع )أي إعــداد جــدول أعمــال لالستشــارات أو أوراق 

للمناقشــات أو مســودات العــرض مثــاًل( إلــى أحــد مجالــس األصــول. )املرجــع: الفقــرة أ9-أ12(.

ــدى عــام أو اجتمــاع، وإمــا يف إصــدار ورقــة  ــر ومجالــس األصــول إمــا يف عقــد منت 8. ينظــر مجلــس مراجعــة املعايي
استشــارية أو إنشــاء مجموعــات عمــل قــد تشــمل أخصائيــن خارجيــن، وذلــك ملشــاركة وجهــات النظــر يف األمــر املعنــي. 
وميكــن اتخــاذ القــرار باملضــي يف إحــدى هــذه اخلطــوات يف أي مرحلــة قبــل املراجعــات أو بعدهــا إلــى حــن إصــدار 
ــة للعامــة. ويُنَظــر يف التعليقــات املســتلمة مــن أي منتــدى عــام أو اجتمــاع أو ورقــة استشــارية  ــم الدولي ــر التقيي معايي

بالطريقــة نفســها التــي يُنظــر بهــا يف التعليقــات املســتلمة ملســودة العــرض. )املرجــع: الفقــرة أ13-أ14(.

9. عندمــا يتأكــد مجلــس األصــول مــن جاهزيــة املســودة املقترحــة للنشــر يقدمهــا إلــى مجلــس مراجعــة املعاييــر. 
)املرجــع: الفقــرة أ15(.

10. يصــوِّت مجلــس مراجعــة املعاييــر العتمــاد استشــارات جــدول األعمــال أو أوراق املناقشــة أو مســودات العــرض أو 
املراجعــات الفنيــة أو التعديــالت املكتملــة أو اإلضافــات املقترحــة علــى معاييــر التقييــم الدوليــة، وذلــك طبًقــا للّوائــح. 
وعنــد التصويــت إلصــدار استشــارات جــدول األعمــال أو أوراق املناقشــة أو مســودات العــرض أو املراجعــات الفنيــة يف 
معاييــر التقييــم الدوليــة، يجــب أن يكــون عضــو املجلــس راضًيــا ومتأكــًدا مــن أن املســودة ســتقدم رأي مقبــول أو إضافــة 

أو مراجعــة مقبولــة ملعاييــر التقييــم الدوليــة.

نشر املسودة للعموم
11. تُصــدر استشــارات جــدول األعمــال وأوراق املناقشــة ومســودات العــرض واملراجعــات الفنيــة للحصــول علــى مرئيات 
العمــوم. وتوضــع املســودة علــى موقــع مجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة، بحيــث ميكــن للعمــوم الوصــول إليهــا دون رســوم. 

)املرجــع: الفقرة أ17-أ18(.

12. ال تقــل مــدة عــرض املســودة يف العــادة عــن 30 يوًمــا وال تزيــد عــن 90 يوًمــا، كمــا تخضــع العتمــاد هيئــة الرقابــة 
علــى اإلجــراءات القانونيــة. )املرجــع: الفقــرة أ19(.

13. تُعــد آراء املســتجيبن ألي مســودة مــن الســجالت العامــة، وتُنشــر علــى موقــع مجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة يف 
نهايــة مــدة العــرض، وميكــن الرجــوع إليهــا -بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر- يف وثيقــة خالصــة التغييــرات. )املرجــع: 

الفقــرة أ20(.
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اعتبار آراء املستجيبني على املسودة 
14. لتســهيل عمليــة النقــاش ملجلــس مراجعــة املعاييــر، يقــدم مجلــس األصــول -كجــزء مــن أوراق جــدول األعمــال 
العــام للمجلــس- االســتجابات املتلّقــاة ومعهــا تليــل يوجــز املســائل املهمــة املطروحــة مــن جانــب املســتجيبن، ويوضــح 

موضعهــا املقتــرح، ويشــرح أســباب قبــول التغييــرات املوصــى بهــا أو رفضهــا. )املرجــع: الفقــرة أ21-أ22(.

15. يتعــرف أعضــاء مجلــس مراجعــة املعاييــر ومراجعــة األصــول علــى املســائل املطروحــة يف خطابــات التعليــق 
ــى  ــن عل ــون قادري ــث يكون ــة، بحي الستشــارات جــدول األعمــال وأوراق املناقشــة ومســودات العــرض واملراجعــات الفني
اتخــاذ قــرارات مســتنيرة عنــد إكمــال أي مراجعــة علــى معاييــر التقييــم الدوليــة. ويناقــش مجلــس مراجعــة املعاييــر 
أو مجالــس األصــول األمــور املهمــة املطروحــة يف خطابــات التعليــق املتلقــاة ومعهــا القــرارات املســجلة يف محضــر 

اجتماعهــم. )املرجــع: الفقــرة أ23-أ24(.

16. يف االجتمــاع الــذي يناقــش فيــه مجلــس مراجعــة املعاييــر األمــور املهمــة املطروحــة يف خطابــات التعليــق املتلقــاة، 
ــاك أي مســألة أثارهــا املســتجيبون، ومعهــا املســائل التــي يــرى مجلــس  يُســأل أعضــاء املجلــس عــن مــا إذا كانــت هن

األصــول أنــه كان ينبغــي ملجلــس املراجعــة أو مجلــس األصــول مناقشــتها.

 املنتدى االستشاري ملجلس معايير التقييم الدولية 
17. يكــون مجلــس مراجعــة املعاييــر املســؤول عــن التشــاور مــع املنتــدى االستشــاري بشــأن تديــد املشــروعات املقــرر 
إجنازهــا مــن جانــب مجلــس مراجعــة املعاييــر ومجالــس األصــول مــع ترتيــب أولوياتهــا. وعلــى وجــه التحديــد، يكــون 
التشــاور مــع املنتــدى االستشــاري بصفــة ســنوية بشــأن اســتراتيجية مجلــس مراجعــة املعاييــر ومجالــس األصــول 

ــه، ومــن ذلــك أولويــات املشــروعات وأي تغييــر فيهــا، مــن أجــل املســاعدة يف إثبــات مالءمتهــا. وبرنامــج عمل

ــاء وضــع معاييــر التقييــم   18. إن مجلــس مراجعــة املعاييــر مســؤول أيًضــا عــن التشــاور مــع املنتــدى االستشــاري أثن
ــًدا، ويكــون التشــاور مــع املنتــدى بشــأن: )املرجــع: الفقــرة أ25(. ــة وإكمالهــا. وتدي الدولي

مقترحات بدء مشروعات جديدة.	 
مسائل مهمة تتعلق بوضع معيار من معايير التقييم الدولية.	 
مســائل مهمــة مطروحــة يف خطابــات التعليــق علــى مســودات العــرض وردود مجلــس مراجعــة املعاييــر ذات 	 

الصلــة.

ــاه مجلــس مراجعــة  ــر يف املجلــس مســؤولون عــن لفــت انتب ــر وموظــف خبي 19. يكــون رئيــس مجلــس مراجعــة املعايي
ــس  ــس مجل ــغ رئي ــدى. ويبل ــع املنت ــاة مــن خــالل التشــاور م ــة املتلق ــات املهم ــى التعليق ــس األصــول إل ــر أو مجال املعايي
مراجعــة املعاييــر واملوظــف اخلبيــر املنتــدى عــن نتائــج نقــاش مجلــس مراجعــة املعاييــر أو مجالــس األصــول بشــأن تلــك 

التعليقــات.
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اعتماد معايير التقييم الدولية واعتبار احلاجة إلعادة الطرح
ــدم  ــه يق ــاد، فإن ــة لالعتم ــم الدولي ــر التقيي ــة ملعايي ــة النســخة النهائي ــس األصــول مــن جاهزي ــد مجل ــا يتأك 20. عندم

ــر. ــة املعايي ــس مراجع ــى مجل ــح إل ــوى املنق احملت

21. يكــون موظــف خبيــر يف مجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة مســؤواًل عــن تقــدمي املشــورة ملجلــس مراجعــة املعاييــر 
حــول مــا إذا اتُّبعــت اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة، مــع املراعــاة املناســبة للمصلحــة العامــة قبــل اعتمــاد نشــر املعاييــر. 

)املرجــع: الفقــرة أ26-أ27(.

22. يصــوت مجلــس مراجعــة املعاييــر علــى اعتمــاد احملتــوى النهائــي ملعيــار التقييــم الدولــي، وذلــك وفًقــا للّوائــح. ويعــد 
اعتمــاد احملتــوى النهائــي ألي معيــار تقييــم دولــي اعتمــاًدا إلصــداره بصفتــه معيــار تقييــم دولــي نهائّيًــا، مــا لــم يصــوت 

مجلــس مراجعــة املعاييــر فيمــا بعــد علــى إعــادة طرحهــا للعمــوم حســب املذكــور أدنــاه. )املرجــع: الفقــرة أ28-أ30(.

23. بعــد اعتمــاد احملتــوى النهائــي ألي معيــار تقييــم دولــي، يصــوت مجلــس مراجعــة املعاييــر علــى التغييــرات يف الوثيقة 
ــود  ــا لبن ــا للعمــوم. ويجــب التصويــت طبًق ــى إعــادة طرحه ــاج إل ــة أو ال ومــا إذا كانــت تت الصــادرة إذا كانــت جوهري
ل األســاس الــذي بُنيــت عليــه قــرارات  اختصــاص مجلــس مراجعــة املعاييــر بــأن إعــادة طرحهــا للعمــوم ضروريــة. ويُســجَّ
ــه مناقشــة  ــذي جــرت في ــس ال ــا للعمــوم يف محضــر اجتمــاع املجل ــر بخصــوص إعــادة طرحه ــة املعايي ــس مراجع مجل

املشــروع ذي الصلــة. )املرجــع: الفقــرة أ32-31(.

24. عنــد إعــادة إصــدار نســخة العمــوم، يجــب أن تشــمل خالصــة التغييــرات وتفســيرها مــع معلومــات كافيــة تســهل 
فهــم التغييــرات املدخلــة نتيجــة لإلصــدار الســابق.

25. يحــدد مجلــس مراجعــة املعاييــر تاريًخــا لســريان تطبيــق النســخة النهائيــة مــن معاييــر التقييــم الدوليــة ، وهــذا 
التاريــخ ال يقــل عــن ســتة أشــهر مــن تاريــخ النشــر. )املرجــع: الفقــرة أ33(.

26. يصــدر مجلــس مراجعــة املعاييــر وثيقــة منفصلــة تبــّن أســاس االســتنتاج فيمــا يخــص التعليقــات املســتلمة مــن أي 
مســودة وذلــك يف معاييــر التقييــم الدوليــة أو املراجعــات النهائيــة عليــه. )املرجــع: الفقــرة أ34(.

سحب أحد معايير التقييم الدولية   
27. يصــوت مجلــس مراجعــة املعاييــر علــى ســحب أحــد معاييــر التقييــم الدوليــة نتيجــة إصــدار معيــار جديــد أو منقــح 

يتضمــن موضــوع معيــار التقييــم الدولــي القائــم أو يحــل محلــه، أو أي ســبب آخــر طبًقــا للوائــح.
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إصدار معايير التقييم الدولية النهائية
28. يكــون املوظــف اخلبيــر يف فريــق مجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة مســؤواًل عــن إخبــار هيئــة الرقابــة علــى اإلجراءات 
القانونيــة بشــأن اخلطــوات الــالزم اتخاذهــا للوفــاء مبتطلبــات العنايــة الواجبــة لــدى مجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة، 
وتكــون مســؤولة عــن تقــدمي املشــورة ملجلــس مراجعــة املعاييــر بشــأن اتبــاع اإلجــراءات القانونيــة مــع مراعــاة املصلحــة 

العامــة عنــد وضــع معاييــر التقييــم النهائيــة. )املرجــع: الفقــرة أ36-35(.

29. قبــل إصــدار معاييــر التقييــم الدوليــة النهائيــة، علــى املســؤول يف فريــق مجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة احلصــول 
ــة الواجبــة مــن  ــاع اإلجــراءات القانوني ــة الواجبــة مــن حيــث اتب ــى اإلجــراءات القانوني ــة عل ــة الرقاب ــى موافقــة هيئ عل
عدمــه مــع مراعــاة املصلحــة العامــة. وقــد تشــتمل هــذه العمليــة علــى اتخــاذ مجلــس مراجعــة املعاييــر املزيــد مــن 
اخلطــوات املناســبة الالزمــة حــال إبــداء هيئــة الرقابــة اســتنتاًجا ســلبًيا بشــأن اتبــاع اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة. 

ــرة أ37(. )املرجــع: الفق

جوانب اإلجراءات القانونية الواجبة
30. إذا طرحــت مســألة بشــأن االلتــزام باإلجــراءات القانونيــة الواجبــة وبشــكل رســمي أمــام هيئــة الرقابــة )بخــالف 
ــم  املســائل التــي هــي وال شــك غيــر مقنعــة أو مفتعلــة(، ســواء مــن أطــراف خارجيــة أو غيرهــا فــإن هيئــة الرقابــة تقيِّ
ــال  ــة حي ــة الرقاب ــرار هيئ ــغ الطــرف اخلارجــي الطــارح لألمــر بق ــرار املناســب. ويبلّ هــذا األمــر، وتســعى التخــاذ الق
هــذا األمــر. ويُعلــن عــن نتائــج التحقيقــات يف االنتهــاكات املزعومــة لإلجــراءات القانونيــة الواجبــة يف اجتمــاع ملجلــس 

مراجعــة املعاييــر يكــون مفتوًحــا للعامــة. )املرجــع: الفقــرة أ38(.

إجراءات العمل

أحكام عامة
مجلس مراجعة املعايير واجتماعاته )املرجع: الفقرة 1(.

أ1. يكــون بــث اجللســة العامــة ملجلــس مراجعــة املعاييــر واالجتماعــات الواقعيــة ملجالــس األصــول علــى اإلنترنــت أو 
تُســجل وتفــظ يف أرشــيف موقــع مجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة.

 أوراق جدول أعمال االجتماع )املرجع: الفقرة 2(.

ــة، وعــادة ال  ــم الدولي ــر التقيي ــس معايي ــع مجل ــى موق ــام احلضــوري عل ــاع الع ــال االجتم أ2. تُنشــر أوراق جــدول أعم
ــس األصــول.  ــر ومجال ــة املعايي ــس مراجع ــة ملجل ــى االجتماعــات العام ــا بالنســبة إل يتأخــر النشــر عــن أســبوع مقدًم
وتُنشــر مســودة محضــر االجتمــاع العــام علــى موقــع مجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة بعــد كل اجتمــاع واقعــي ملجلــس 

ــس األصــول. ــر ومجال ــة املعايي مراجع

أ3. ُتَفــظ أوراق جــدول أعمــال االجتمــاع العــام علــى موقــع مجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة ملــدة ثــالث ســنوات علــى 
األقــل مــن تاريــخ االجتمــاع  احلضــوري. أمــا احملاضــر النهائيــة فيحتفــظ بهــا علــى املوقــع إلــى أجــل غيــر مســمى.

ثة وأبرز نقاط االجتماع العام على املوقع بعد كل اجتماع عام. أ4. تُنَشر ملخصات املشروعات احملدَّ
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حتديد املشروع وترتيب أولوياته )املرجع: الفقرة 4(.

أ5. تشــمل استشــارات جــدول أعمــال املجلــس علــى اســتطالع رســمي ألصحــاب املصلحــة الرئيســين للحصــول علــى 
آرائهــم بشــأن املســائل التــي يــَرون أنــه ينبغــي ملجلــس مراجعــة املعاييــر ومجالــس األصــول تناولهــا يف املســتقبل القريــب.

أ6. يشــمل وضــع االســتراتيجية ملجلــس مراجعــة املعاييــر ومجالــس األصــول وبرنامــج عملــه علــى إصــدار استشــارات 
جــدول األعمــال حتــى يعلــق عليهــا العامــة، وتوضــع علــى موقــع مجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة بحيــث ميكــن االطــالع 
ــا. ينظــر مجلــس معاييــر  ــا وال يزيــد عــن 90 يوًم عليهــا دون رســوم، وعــادة مــا يكــون ذلــك فيمــا ال يقــل عــن 30 يوًم
التقييــم الدوليــة يف نتائــج االستشــارات العامــة لــدى صياغــة اســتراتيجية منقحــة وجــدول أعمــال منقــح -حســب 

احلاجــة-.

أ7. ال يُتوقع أن تكون املراجعات واالستشارات االستراتيجية ملجلس معايير التقييم الدولية على أساس سنوي.

بدء املشروع
مقترحات املشروعات )املرجع: الفقرة 6(.

أ8. يُعــد مجلــس مراجعــة املعاييــر ومجالــس األصــول مقترحــات املشــروعات ويحــددون أهــداف املشــروع ويشــرحون 
كيــف تخــدم أهــداف املشــروع املصلحــة العامــة يف حــال تققهــا.

 تطوير معايير التقييم الدولية املقترحة
قوة عمل املشروع )املرجع: الفقرة 7(.

أ9. يشــمل مقتــرح املشــروع أي تكليــف مقتــرح باملســؤولية عــن املشــروع يُســند إلــى مجلــس مراجعــة املعاييــر أو مجالــس 
األصــول. فهــو يتنــاول - عنــد اللــزوم- مجــاالت اختصــاص معينــة أو متثيــاًل جغرافًيــا معيًنــا يطلبــه مجالــس األصــول.

 أ10.يحــدد مجلــس مراجعــة املعاييــر املســائل ويقتــرح التوصيــات مبــا هــو ذي صلــة مبعيــار التقييــم الدولــي املقتــرح. 
تُبنــى هــذه املقترحــات علــى البحــث والتشــاور، ومــن ذلــك إجــراء األبحــاث وإنشــاء مجموعــات عمــل قــد تشــمل 
أخصائيــن خارجيــن ؛والتشــاور مــع املنتــدى االستشــاري ملجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة وممارســي املهــن واجلهــات 
ــم  ــر التقيي ــة واملقّيمــن، وغيرهــم مــن األطــراف املهتمــة، وكذلــك مراجعــة معايي ــر الوطني ــة وواضعــي املعايي التنظيمي

ــة أو األطــراف األخــرى. ــم الدولي ــر التقيي ــس معايي وأفضــل اإلرشــادات الصــادرة عــن اجلهــات األعضــاء مبجل

أ11. تشــمل األوراق التــي تقدمهــا مجالــس األصــول ملجلــس مراجعــة املعاييــر علــى التأكيــد بعــدم وجــود أمــور جوهريــة 
أخــرى ممــا متــت مناقشــته واالتفــاق عليــه مــن جانــب مجالــس األصــول فيمــا يتعلــق علــى وجــه التحديــد بقــرار اســتبعاد 

أمــر جوهــري مــن مســودة معيــار التقييــم الدولــي املقتــرح.

أ12. ميكــن أن ينفــذ مجلــس مراجعــة املعاييــر ومجلــس األصــول املشــروعات بالتعــاون مــع واضعــي املعاييــر احملليــة أو 
املنظمــات األخــرى التــي لهــا خبــرة يف املجــال. ويف حــال تقــرر تنفيــذ املشــروع بشــكل مشــترك، يتــرأس املجموعــة أحــد 
أعضــاء مجلــس مراجعــة املعاييــر أو مجلــس األصــول. وحيثمــا يكــون هــذا عملًيــا، يكــون تنفيــذ املشــروعات املشــتركة 

مــع جهــة أو أكثــر مــن واضعــي املعاييــر الوطنيــة أو املنظمــات الوطنيــة مــن عــدة بلــدان.

املنتدى العام أو االجتماع أو ورقة االستشارة )املرجع: الفقرة 8(.
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أ13. عنــد اتخــاذ القــرار بشــأن احلاجــة إلــى عقــد منتــدى عــام أو اجتمــاع أو إصــدار ورقــة استشــارات؛ ينظــر مجلــس 
مراجعــة املعاييــر أو مجلــس األصــول فيمــا إذا كان موضــوع املعيــار ومســتوى االهتمــام يف إطــار املهنــة أو خارجــه ويف 
ــة حتــى متضــي مناقشــات  ــى معلومــات إضافي ــة وجــود اختــالف جوهــري يف وجهــات النظــر ويف احلاجــة إل احتمالي

املجلــس قدًمــا، أو مــا إذا كان هنــاك ســبب آخــر يشــير إلــى املزيــد مــن التشــاور أو توســيع دائرتــه.

أ15. تُلخــص نتائــج املنتــدى العــام أو االجتمــاع أو ورقــة االستشــارات الصــادرة وتُرفــع إلــى مجلــس مراجعــة املعاييــر 
-كجــزء مــن أوراق جــدول األعمــال العــام للمجلــس- بغــرض تيســير مناقشــات املجلــس بشــأن األمــر املعنــي.

مسودة معايير التقييم الدولية املقترحة )املرجع: الفقرة 9(.

أ16. يعــي مجلــس مراجعــة املعاييــر ومجالــس األصــول أهميــة التنســيق املالئــم مــع بقيــة أصحــاب املصلحــة مثــل منتــدى 
مجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة. ويســارع مجلــس مراجعــة املعاييــر ومجالــس األصــول يف رفــع أي تعديــل مقتــرح علــى 
أيٍّ مــن معاييــر التقييــم الدوليــة إلــى املجالــس واللجــان األخــرى التــي ميثلهــا املنتــدى ممــا يكــون لــه تداعيــات بالنســبة 

إلــى هــذه املجالــس واللجــان.

اعتماد مسودة معايير التقييم الدولية )املرجع: الفقرة 10(.

أ17. يحدد مجلس مراجعة املعايير تاريخ سريان مقترح لتطبيق قاعدة اإلعالن كجزء من مسودة العرض.

نشر املسودة للعموم
إصدار املسودة )املرجع: الفقرة 11(.

أ18. يُعلــن عــن إصــدار املســودة علــى نطــاق واســع إلــى: اجلهــات التنظيميــة وغيرهــا مــن املنظمــات املهتمــة مبعاييــر 
التقييــم الدوليــة الصــادرة عــن مجلــس مراجعــة املعاييــر، وإلــى املؤسســات الصحفيــة. وينظــر مجلــس مراجعــة املعاييــر 

فيمــا إذا كانــت هنــاك مجموعــات إضافيــة مــن أصحــاب املصلحــة الذيــن ينبغــي لفــت انتباههــم إلــى اإلعــالن.

أ19. قــد توّجــه املذكــرة التفســيرية املســتجيبن، ومنهــم ممثلــون عــن مؤسســات الــدول كالــدول الناميــة واملؤسســات 
الصغيــرة واملتوســطة أو القطــاع العــام، وذلــك إلــى جوانــب مســودة معاييــر التقييــم الدوليــة املطلــوب تقــدمي تعليقــات 

معينــة بشــأنها.

مدة اإلصدار )املرجع: الفقرة 12(.

أ20. رغــم أن مــدة اإلصــدار اخلاصــة بــأي مســودة ملعاييــر التقييــم الدوليــة ال تقــل عــن 30 يوًمــا وال تزيــد عــن 90 يوًمــا، 
فإنــه يجــوز تديــد مــدة أقصــر أو أطــول رهــن موافقــة هيئــة الرقابــة. كمــا يجــوز تديــد مــدة أطــول مثــاًل عندمــا تكــون 
هنــاك تغييــرات معقــدة أو منتشــرة قــد تؤثــر يف التنفيــذ أو عنــد إفســاح املجــال للتشــاور علــى نطــاق أوســع. ويجــوز 
تديــد مــدة أقصــر مثــاًل عندمــا تقتضــي املصلحــة العامــة البــت يف أمــر مــا بســرعة، فعندئــذ تكــون مــدة اإلصــدار 
بســيطة أو قصيــرة نوًعــا مــا، أو عندمــا يقــرر مجلــس مراجعــة املعاييــر ومجالــس األصــول إعــادة إصــدار جــزء أو كامــل 

مســودة املعاييــر.

التعليقات املتلقاة )املرجع: الفقرة 13(.
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ــا يف  ــس األصــول إليه ــر ومجل ــة املعايي ــس مراجع ــرض رجــوع أعضــاء مجل ــق بغ ــات التعلي ــاح املســودة وخطاب أ21. تت
ــا. ــرر مناقشــة املشــروع فيه االجتماعــات املق

اعتبار  تعليقات املستجيبني ملسودة العموم
التعليقات على املسودة )املرجع: الفقرة 14(.

أ22. يراجــع املديــرون الفنيــون االســتجابات والتعليقــات واالقتراحــات املتلقــاة يف فتــرة عــرض املســودة ويراجعونهــا مــع 
مجلــس مراجعــة املعاييــر أو مجالــس األصــول حســب مــا ينطبــق.

أ23. تتــوي أوراق جــدول أعمــال املشــروع علــى ملخــص بالقــرارات املهمــة املتخــذة مــن جانــب مجلــس مراجعــة املعاييــر 
ــات  ــة املطروحــة يف خطاب ــك إدراجــه يف املســائل املهم ــن ذل ــة باملشــروع، وم ــور املتعلق ــس األصــول بشــأن األم ومجال

التعليــق.

املناقشات بشأن األمور الهامة )املرجع: الفقرة 15(.

أ24. ال يدخــل مجلــس مراجعــة املعاييــر ومجالــس األصــول يف جــدال مــع املســتجيبن بشــأن أحــد خطابــات التعليــق. 
ولفريــق العمــل أن يقــرر مناقشــة خطــاب تعليــق مــع املســتجيب طلًبــا للتوضيــح بشــأن أمــر مــا.

التفاعل مع املنتدى االستشاري ملجلس معايير التقييم الدولية
وضع أحد معايير التقييم الدولية )املرجع: الفقرة 18(.

ــار للتقييــم الدولــي بهــدف إتاحــة  أ25. جتــري مناقشــة املقترحــات مــع املنتــدى يف املراحــل الرئيســية مــن وضــع معي
الفرصــة جلمــع املرئيــات. كذلــك تُتــاح الفرصــة أمــام املنتــدى لتقــدمي األمــور لنظــر مجلــس مراجعــة املعاييــر ومجالــس 

ــن النقــاط املهمــة الناجتــة عــن مناقشــات املنتــدى يف محضــر اجتماعــات املنتــدى. األصــول. وتُضمَّ

ــة، و-إذا  ــم الدولي ــر التقيي ــس معايي ــدى مجل ــن ل ــن الفني ــر واملديري ــة املعايي ــس مراجع ــي مجل ــى أحــد ممثل أ26. يتول
أمكــن- أحــد ممثلــي مجالــس األصــول )الرئيــس يف العــادة( تقــدمي تديثــات دوريــة إلــى املنتــدى. اإلفــادة )املرجــع: 

الفقــرة 19(.

اعتماد أحد معايير التقييم الدولية ومراعاة احلاجة إلى إعادة طرحها للعموم
االمتثال لإلجراءات القانونية الواجبة )املرجع: الفقرة 21(.

أ27. يقــدم كبــار األعضــاء يف فريــق العمــل تقريــًرا مكتوًبــا مــن هيئــة الرقابــة يف أوراق جــدول أعمــال االجتمــاع موضًحــا 
أســاس البــت حــول اتبــاع اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة بخصــوص اإلجــراءات حتــى تاريــخ االجتمــاع. ويف حــال تقــدمي 
ــر إلــى مســؤول  ــى التقري ــرد عل ــام لل ــة 7 أي ــه يكــون أمــام الهيئ ــة عبــر البريــد اإللكترونــي فإن ــة الرقاب ــر إلــى هيئ تقري
فريــق العمــل، إمــا بقبــول النتائــج، وإمــا بتســليط الضــوء علــى األمــور التــي تراهــا الهيئــة بحاجــة إلــى مراجعــة قبــل 

نشــر املعيــار.
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أ28. كذلــك يرفــع كبيــر أعضــاء فريــق العمــل تقاريــره إلــى مجلــس مراجعــة املعاييــر فيمــا إذا كان هيئــة الرقابــة تراعــي 
ل  اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة يف االجتمــاع الــذي يُعتَمــد فيــه اإلعــالن الدولــي النهائــي مــن أجــل اإلصــدار. ويُســجَّ

فحــوى هــذا التقريــر يف احملضــر.

االعتماد )املرجع: الفقرة 22(.

أ29. يتطلــب اعتمــاد نشــر معاييــر التقييــم الدوليــة موافقــة مجلــس مراجعــة املعاييــر وقبلــه -إذا كان األمــر ذا صلــة 
بأصــل معــن- موافقــة مجلــس األصــول املعنــي. ومُيــرر التصويــت العتمــاد نشــر املعيــار بأغلبيــة مجمــل أعضــاء مجلــس 
ر  مراجعــة املعاييــر، وإذا كان األمــر ذا صلــة بأصــل معــن، فيجــب أن يصــوت أغلبيــة مجلــس األصــول املعنــي. وإذا تعــذَّ
علــى أحــد أعضــاء املجلــس حضــور االجتمــاع، فعليــه تقــدمي إنابــة يف التصويــت قبــل االجتمــاع إلــى مســؤول مبجلــس 

معاييــر التقييــم الدوليــة.

ل نتائــج التصويــت ومنهــا األصــوات املعارضــة وأســباب املعارضــة بشــأن اعتمــاد احملتــوى ألي مســودة   أ30. تُســجَّ
ُمســجلَة يف محضــر االجتمــاع.

إعادة طرح للعموم )املرجع: الفقرة 23(.

ــدم تليــل مقــارن موجــز إلــى مجلــس مراجعــة املعاييــر. ويعــرض هــذا  أ31. عندمــا متــر أي مســودة بــأي تغييــر، يُق
ــة. ــم الدولي ــر التقيي ــة ملعايي ــل بقــدر اإلمــكان الفــارق بــن املســودة والنســخة النهائي التحلي

ــس األصــول أو  ــر أو مجال ــة املعايي ــس مراجع ــس -بالتشــاور مــع رئيــس مجل ــق العمــل باملجل أ32. يشــير مســؤول فري
ــى مجلــس مراجعــة املعاييــر بشــأن حاجــة إعــادة طــرح مســودة املعاييــر مــن عدمهــا. كليهمــا - عل

أ33. مــن املواقــف التــي يجــب فيهــا اتخــاذ قــرار بإعــادة الطــرح: تغييــًرا جوهرّيًــا يف مقتــرح ناشــئ عــن أمــور لــم 
تُطــرح يف املســودة بحيــث لــم يتــاح ألصحــاب املصلحــة إبــداء أراءهــم ملجلــس مراجعــة املعاييــر أو مجلــس األصــول قبــل 
الوصــول الــى قــرار نهائــي، أو حــدوث تغييــر جوهــري ناشــئ عــن أمــور لــم يناقشــها مجلــس مراجعــة املعاييــر أو مجالــس 

األصــول، أو حــدوث تغييــر جوهــري يف مــادة املعاييــر املقترحــة.

تاريخ السريان )املرجع: الفقرة 25(.

أ34. عنــد تديــد تاريــخ تطبيــق أحــد معاييــر التقييــم الدوليــة، يُقــدر مجلــس مراجعــة املعاييــر املــدة التــي متثــل احلــد 
األدنــى املعقــول، وهــي 6 أشــهر قبــل النشــر مــن أجــل التنفيــذ الفعلــي، ومــن ذلــك احلاجــة إلــى ترجمتهــا إلــى لغــة الــدول 

التــي تعتمــد علــى املعاييــر.

أساس االستنتاج )املرجع: الفقرة 26(.
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ــم وثيقــة أســاس وخالصــة التغييــرات علــى مجلــس مراجعــة املعاييــر ومجالــس األصــول طلًبــا للتعليــق، وتُصــدر  أ35. تُعمَّ
بعــد موافقــة رئيــس املجلــس ومســؤول فريــق العمــل بــه. وال يخضــع إصــدار هــذه الوثيقــة إلــى تصويــت مجلــس مراجعــة 
املعاييــر، وهــي ال متثــل جــزًءا مــن معاييــر التقييــم الدوليــة، كمــا ال تعــد ملزمــة. ويُحتفــظ بهــا إلــى أجــل غيــر مســمى 

علــى موقــع مجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة.

إصدار أحد معايير التقييم الدولية النهائية
االمتثال لإلجراءات القانونية الواجبة )املرجع: الفقرة 28(.

ــّن  ــر يب ــة املعايي ــس مراجع ــع مجل ــده م ــا يع ــًرا مكتوًب ــة تقري ــة الرقاب ــس لهيئ ــل باملجل ــق العم ــدم مســؤول فري أ36. يق
ــه. ــن عدم ــة م ــة الواجب ــاع اإلجــراءات القانوني أســاس االســتنتاج بشــأن اتب

اإلعالن النهائي )املرجع: الفقرة 29(.

ــة الرقابــة بعــد مراجعتهــا تطبيــق اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة يف  أ37. بعــد مراعــاة املالحظــات املســتلمة مــن هيئ
وضــع معاييــر  النهائيــة يف أول اجتمــاع لهــا بعــد تلقــي تقريــر املســؤول ؛ تٌنشــر النســخة النهائيــة ملعاييــر التقييــم الدوليــة 
ــى موقــع  ــك عل ــى املســودة، وذل ــى التعليقــات عل ــاًدا عل ــرات اعتم ــة تشــرح أســاس التغيي ــا وثيقــة منفصل ــة له مصاحب

مجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة.

أمور تتعلق باإلجراءات القانونية الواجبة )املرجع: الفقرة 30(.

أ38. يصدر مجلس مراجعة املعايير تقريًرا سنوًيا عما إذا كان اتبع اإلجراءات القانونية الواجبة خالل السنة.




