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 بيان صحفي

 

التابع لسوق أبوظبي  محّسن لمدققي الحساباتالعمل الإطار 

 العالمي يدخل حيز التنفيذ

عن دخول  : أعلن سوق أبوظبي العالمي2021ديسمبر  19، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

يأتي ذلك بعد و. 2021ديسمبر  1مدققي الحسابات حيز التنفيذ بالكامل اعتباًرا من ل المحسنإطار العمل 

ستقوم ، حيث في أغسطس من هذا العام على إطار العمل سوق أبوظبي العالميموافقة مجلس إدارة 

 باإلشراف على إطار العمل وتنفيذه.سوق أبوظبي العالمي سلطة التسجيل لدى 

الدولي التكافؤ  ضمان منها ألسباب عدةحسابات الإطار عمل مدققي  العالمي سوق أبوظبيعزز وقد 

وحماية عمليات التدقيق جودة ، وتعزيز سوق أبوظبي العالميمن جانب  الرقابة على التدقيقمجال في 

 .لديه وبيئة األعمال سوق أبوظبي العالميفي ينعكس على مستوى الثقة  بما، المستثمرين

 ما يلي: التابع لسوق أبوظبي العالمي،حسابات الرئيسية في إطار عمل مدققي تشمل التغييرات ال

ير ايالمع ههذ على جميع المدققين ومديري التدقيق استيفاء يتوجب: مكثفةمعايير تسجيل  •

ايير المهنية ، واالمتثال للمعكفاءتهمما يؤكد  المدققينإبراز شمل يالذي  ، والتسجيلقبل 

 .مهني مناسبتأمين تعويض  حيازةالحصول على  إلى جانب، واألخالقية الدولية

 العاملين ضمن سوق أبوظبي العالميحسابات ال: سيتعين على مدققي تصاريح إضافية •

ومديري التدقيق الذين يرغبون في قبول مهام التدقيق للشركات العامة والمؤسسات المالية 

هم ئاستيفا بعد أبوظبي العالميسوق لدى  من سلطة التسجيلالحصول على تصريح إضافي 

 متطلبات األهلية.المعايير ولل

عن  ةمسؤول سوق أبوظبي العالميسلطة التسجيل لدى كون ست: معززة رقابية صالحيات •

حيث تتبنى . في سوق أبوظبي العالميجودة التدقيق  و دققينالمالمراقبة واإلشراف على 

سنويًا قائًما على المخاطر في تقييماتها الميدانية والمكتبية وتنشر تقريًرا  سلطة التسجيل نهجاً 

  عن أنشطتها التشغيلية.

ي الحسابات الحاليين ترتيبات انتقالية لمدقق سوق أبوظبي العالمي المدققين فييوفر إطار عمل و

سوق أبوظبي في ق الحاليين ومديري التدقي نمدققيلتسمح الفترة االنتقالية ل، حيث المعترف بهم

 .للمدققديسمبر حتى تاريخ التجديد الحالي  1بإعادة التسجيل بموجب إطار العمل الجديد من العالمي 

الوقت  وإتاحةالمدققين ومديري التدقيق الحاليين إعادة التسجيل مبكًرا  يدعو سوق أبوظبي العالمي

 في سلطة التسجيلمن المحتمل أن تستغرق عملية التسجيل ، حيث التسجيلإعادة الكافي لعملية 

تقديم الطلب إلى التسجيل.  تاريخ الحاليين والمحتملين أربعة أسابيع على األقل من دققينالملكل من 

في خطتهم لضمان عدم  بأخذ هذه النقطة في عين االعتبارمتقدمين لل سوق أبوظبي العالمييدعو و

 قيق المقدمة للعمالء.في خدمات التد اي ثغرهوجود 

سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي ذي لـ، الرئيس التنفيظاهر بن ظاهر المهيريوقال 

 ة متكاملةقضائي كسلطة سوق أبوظبي العالميمكانة  منالمحّسن  المدققين: "يعزز إطار عمل العالمي

البيانات المالية وال بد أن أشير إلى أن . األعمالثقة  ويعززحماية المستثمرين يضمن حيث أنه ة، ومستدام

 المالي. القطاع ضمنوبيئة العمل سالمة األسواق المالية لاألساسي  عاملالبجودة عالية هي المدققة 

دوًرا رئيسيًا في ضمان موثوقية التقارير المالية والتي بدورها تسمح  ونيلعبن يالمدقق وال شك بأن

نمو األعمال  زيادةعلى المحسن سيساعد اإلطار الجديد ، حيث المناسبهقرارات المستثمرين باتخاذ لل

 ". سوق أبوظبي العالميسمعة تعزيز و الشركاء االستراتيجينوحماية 

 على: سلطة التسجيلفريق المراقبة في التواصل مع ، يرجى أية استفساراتفي حال وجود 



 

2 
 

Monitoring@adgm.com 

 -انتهى-

 
 


