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ما هي قائمة مدققي الحسابات المعتمدين؟

هــي قائمــة مدققــي الحســابات المعتمديــن لتقديــم خدمــات تدقيــق البيانــات الماليــة للجهــات الخاضعــة لرقابــة الجهــاز 
وذلــك وفقــًا للمــادة رقــم )3( مــن قواعــد تعييــن مدققــي الحســابات الصــادرة بموجــب قــرار رئيــس جهــاز أبوظبــي للمحاســبة 

رقــم )53( لســنة 2020.

لماذا قام الجهاز بإعداد قائمة مدققي الحسابات المعتمدين؟

يقــوم الجهــاز بإعــداد قائمــة مدققــي الحســابات المعتمديــن بهــدف االرتقــاء بجــودة أعمــال التدقيــق المقدمــة للجهــات 
الخاضعــة لرقابــة الجهــاز حيــث تتضمــن القائمــة مدققــي الحســابات الذيــن قامــوا باســتيفاء مؤشــرات الجودة واالســتقاللية 

والســرية المحــددة فــي قواعــد تعييــن مدققــي الحســابات الصــادرة عــن الجهــاز.

ما هي اآللية لإلدراج بقائمة مدققي الحسابات المعتمدين؟

لتتمكــن شــركات مدققــي الحســابات مــن اإلدراج ضمــن قائمــة مدققــي الحســابات المعتمديــن يجــب عليهــا التســجيل فــي 
ــر  منصــة قائمــة مدققــي الحســابات الخاصــة بالجهــاز مــن خــالل الرابــط علــى موقــع الجهــاز واســتيفاء متطلبــات ومعايي

التقييــم. )الرابــط للمنصــة(

كيف ومتى يتم تحديث قائمة مدققي الحسابات المعتمدين؟

يتــم مراجعــة وتدقيــق جميــع الطلبــات المســتكملة وفقــًا لمعاييــر تقييــم محــددة تــم تطويرهــا وفقــًا لقواعــد تعييــن مدققــي 
الحســابات ومعاييــر تدقيــق البيانــات الماليــة الصــادرة مــن الجهــاز للتأكــد مــن اكتمــال البيانــات المقدمة وصحتها وتناســقها 

ومــدى اســتيفائها لشــروط االدراج بالقائمــة كمــا يتــم األخــذ فــي االعتبــار نتائــج إجــراءات الرقابــة المنفــذة مــن الجهــاز. 

يتــم تحديــث القائمــة مــرة كل 3 أشــهر ونشــرها علــى الموقــع اإللكترونــي الرســمي للجهــاز وعلــى شــركات مدققــي الحســابات 
المدرجــة أو الراغبــة فــي أن يتــم إدراجهــا تحديــث بياناتهــا أو تقديــم طلباتهــا علــى المنصــة خــالل الفتــرة المحــددة لذلــك.

يراعــي اإلطــار الزمنــي لنشــر القائمــة عمليــة تعييــن مدقــق الحســابات فــي الجهــات الخاضعــة ســواء كان ذلــك مــن خــالل 
إعــادة التعييــن أو طــرح مناقصــة مــع تمكيــن الجهــاز مــن اتخــاذ إجــراءات المســاءلة اتجــاه شــركات مدققــي الحســابات غيــر 

الملتزمــة باللوائــح والنظــم ذات الصلــة.

ما هي البيانات المطلوبة للتسجيل في منصة مدققي الحسابات؟

إلتمــام التســجيل تقــوم شــركات مدققــي الحســابات باتبــاع خطــوات التســجيل لرفــع الطلــب للجهــاز بعــد تقديــم البيانــات 
التاليــة:  

البيانــات العامــة والتــي تتضمــن البيانــات الخاصــة بالتواصــل وتفاصيــل الموظــف المســؤول عــن المكتــب المســجل . 	
ــة التابعــة لهــا فــي حــال كان مصنــف كفــرع، أو ممثــل للمكتــب العالمــي  وعالقــة المكتــب بشــركة التدقيــق العالمي

لشــركة مدقــق الحســابات وبيانــات التواصــل مــع المكتــب العالمــي.

البيانــات التنظيميــة للمكتــب المســجل والتــي تتضمــن بيانــات التســجيل والترخيــص فــي وزارة االقتصــاد لدولــة . 2
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ودائــرة التنميــة االقتصاديــة – أبوظبــي، باإلضافــة إلــى اللوائــح والسياســات واإلجــراءات 

المعتمــدة والتــي تشــمل مــا يلــي: 

المتطلبات القانونية والتنظيمية وفقًا لقانون تنظيم مهنة تدقيق الحسابات رقم 2	 لسنة 4	20 بدولة 	 
اإلمارات العربية المتحدة.

االمتثال بالمعايير الدولية للتدقيق )ISA( الصادرة عن مجلس معايير التدقيق الدولي )IAASB( التابع لالتحاد 	 
.)IFAC( الدولي للمحاسبين

االمتثال بمعايير رقابة الجودة )ISQC( والتحديثات الصادرة عن مجلس معايير التدقيق الدولي )IAASB( في هذا 	 
الشأن.
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 	.)IESBA Code of Ethics( االمتثال بقواعد وأخالقيات مهنة مدققي الحسابات الدولية

التطوير المهني المستمر لموظفي الشركات.	 

حماية البيانات والمعلومات الخاصة بالعمالء.	 

بيانات الموظفين والتي تتضمن بيانات متعلقة بالشــركاء بشــركات مدققي الحســابات وموظفيهم وشــهاداتهم . 3
المهنيــة وعــدد ســنوات الخبــرة بمهنــة التدقيق ونســب التوطيــن بالمكتب.

المســجل . 4 الحســابات  مدقــق  دخــل شــركة  حــول مصــادر  الضروريــة  البيانــات  تتضمــن  والتــي  العمــاء:  بيانــات 
وتعاقــدات الشــركة مــع الجهــات الخاضعــة لرقابــة الجهــاز والمجهــود الفعلــي المنصــرف علــى المهــام المنفــذة 

التدقيــق ومخاطــر االســتقاللية. الخاضعــة لضمــان مراقبــة مؤشــرات جــودة  للجهــات 

نمــوذج إخــاء المســؤولية: يجــب تقديــم هــذا النمــوذج للتأكــد مما إذا كانت الشــركات أو أي من شــركائها وموظفيها . 5
متــورط فــي نزاعــات قانونيــة أو خاضعــة إلجــراءات تأديبيــة نتيجــة ارتــكاب أي مخالفــة ســواء داخــل أو خــارج الدولــة خــالل 

الســنوات الخمس الماضية.

اإلقــرار بصحــة المعلومــات: التعهــد بــأن تكــون جميــع المعلومــات المقدمــة مكتملــة وصحيحــة ودقيقــة ويقــوم . 	
الشــخص المخــول بالتوقيــع بالنيابــة عــن شــركة مدقــق الحســابات بتوقيــع وتقديــم إقــرار بصحــة ودقــة المعلومــات 

التــي تــم إدخالهــا علــى المنصــة.

ما هي معايير التقييم المستخدمة لمراجعة طلبات التسجيل المقدمة؟

تــم تحديــد آليــة الحتســاب النقــاط مبنيــة علــى أســاس تصنيــف الشــروط )شــروط أساســية وشــروط تطويريــة( يتــم بموجبــه 
تحديــد النقــاط لــكل شــركة بنــاء علــى المعلومــات المدخلــة ونتائــج عمليــة تقييــم هــذه المعلومــات.

الشــروط األساســية - وهــي التــي يجــب علــى شــركة مدقــق الحســابات اســتيفائها قبــل اإلدراج بالقائمــة والمرتبطــة . 	
بمــا يلــي:

االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية.	 

استقاللية مدقق الحسابات.	 

التزام مدقق الحسابات بمعايير التدقيق الدولية.	 

التزام مدقق الحسابات بمعايير رقابة الجودة. 	 

إجراءات المحافظة على سرية وخصوصية بيانات العمالء	 

مالئمة أعداد الموظفين وخبرتهم.	 

ــر مســتوى جــودة أداء شــركات مدققــي الحســابات ويمكــن أن يتــم . 2 الشــروط التطويريــة - والتــي تهــدف إلــى تطوي
ــة المحــددة مثــل ســاعات  ــرة الزمني ــى اإلدراج بالقائمــة خــالل الفت ــر عل ــة محــددة وال تؤث ــرة زمني اســتيفائها خــالل فت

التعليــم المســتمر واســتكمال بعــض بيانــات العمــالء.

ماذا يتم بعد تقديم الطلبات وإتمام عملية المراجعة والتقييم من قبل الجهاز؟

يتم تصنيف طلبات شركات مدققي الحسابات في المنصة وفقًا لآلتي 

اعتماد: في هذه الحالة تكون الشركات قد حصلت على االعتماد بناًء على نتيجة التقييم والمراجعة، لتصبح 	 
بذلك مدرجة في قائمة مدققي الحسابات المعتمدين. 

اعتماد مؤقت: في حال لم تقدم الشركات جميع المعلومات والبيانات المرتبطة بالشروط التطويرية، وبالتالي، 	 
تدرج مؤقتًا في القائمة إلى أن تكمل جميع البنود المعلقة.

الرفض: في هذه الحالة يتم رفض الشركات التي لم تستوف الشروط والمعايير الالزمة لقبولها في القائمة. 	 
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ماذا لو ُرفض طلب االنضمام إلى قائمة مدققي الحسابات المعتمدين من الجهاز؟

في حال ُرفض الطلب:

يتم إخطار المعنيين في شركات مدققي الحسابات بأسباب الرفض.	 

يجوز لشركات مدققي الحسابات تقديم طلبات جديدة لطلب اإلدراج في القائمة بعد معالجة أسباب الرفض 	 
وتعديلها.

مــاذا لــو تــم رفــض شــركة مدقــق الحســابات مــع أن الشــركة كانــت مدرجــة فــي اإلصــدارات الســابقة 
مــن القائمــة؟

عندمــا يتــم رفــض طلــب شــركة مدقــق الحســابات لــإدراج فــي قائمــة مدققــي الحســابات المعتمديــن، يتــم حــذف الشــركة 
مــن ضمــن القائمــة وال يجــوز لهــا التعاقــد مــع الجهــات الخاضعــة لرقابــة الجهــاز لتوفيــر خدمــات التدقيــق المالــي لهــا.

فــي حالــة التعاقــدات الســابقة للشــركة التــي يتــم حذفهــا مــن قائمــة مدققي الحســابات المعتمدين، يقوم مدقق الحســابات 
باســتكمال مهــام التدقيــق الجاريــة وإخطــار الجهــات الخاضعــة بعــدم قبــول أو البــدء بمهــام أخــرى أو الدخــول فــي أي 

تعاقــدات جديــدة أو اســتقبال عــروض لخدمــات تدقيــق البيانــات الماليــة مــن أي مــن الجهــات الخاضعــة لرقابــة الجهــاز.

يقــوم الجهــاز بالتواصــل مــع شــركة مدقــق الحســابات إلبالغــه بأســباب الرفــض مــع احتفــاظ الجهــاز بالحــق التخــاذ اإلجراءات 
الالزمــة للرقابــة علــى أعمــال شــركة مدقــق الحســابات المتعاقــد عليهــا قبــل تاريــخ الرفض. 

باإلضافــة إلــى قائمــة مدققــي الحســابات المعتمديــن، كيــف يســاهم الجهــاز فــي رفــع جــودة خدمــات 
التدقيــق المالــي؟

باإلضافة إلى الرقابة على البيانات في منصة قائمة مدققي الحسابات يقوم الجهاز باآلتي:

إصدار اللوائح والقواعد التي تركز على جودة خدمات التدقيق المالي المقدمة للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.	 

إجراء تفتيش دوري على مكاتب التدقيق المدرجة بالقائمة للتحقق من حوكمة مكتب التدقيق وتقييم مدى 	 
التزامه بالقواعد والمعايير الصادرة عن الجهاز بما في ذلك فعالية إجراءات مراقبة الجودة على مهام التدقيق 

التي ينفذها مدقق الحسابات على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.

تنظيم ورش فنية دورية لشركات مدققي الحسابات المدرجة في قائمة مدققي الحسابات المعتمدين 	 
لمناقشة اإلصدارات الحديثة للمعايير، التحديات وأفضل الممارسات,

ماهي اللوائح والقواعد التي قام الجهاز بإصدارها بشأن تدقيق البيانات المالية؟

قام الجهاز بإصدار اللوائح والقواعد التالية:

قواعد تعيين مدققي الحسابات 	 

معايير تدقيق البيانات المالية 	 

)رابط القواعد والمعايير(

ماذا تفعل شركة مدقق الحسابات في حال وجود أسئلة أو استفسارات أخرى؟

فــي حــال وجــود أســئلة أو استفســارات أخــرى، يرجــى التواصــل مــع مكتــب شــؤون التدقيــق والرقابــة العامــة علــى البريــد 
)AuditAffairsOffice@adaa.gov.ae( التالــي  اإللكترونــي 
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