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هدفهای راهبردی برای سالهای 2016 تا 2018 
»راهبرد برنامه رعایت ضوابط اعضای فدراسیون بین المللی حسابداران: 2016 تا 2018« )راهبرد سالهای 2016 تا 2018( همسو با راهبرد 
فدراســیون تهیه شده است، تا از هماهنگی با جهت گیری و اولویتهای ســازمان اطمینان حاصل شود. راهبرد سالهای 2016 تا 2018 در 
ســال 2015 برای مشورتخواهی عمومی در یک دوره 60 روزه منتشر شــد. هفتادویک پاسخ دریافت شد که همگی به اجماع از هدفهای 
راهبردی برای ســالهای 2016 تا 2018 پشــتیبانی کرده بودند. هیئت نظارت بر منافع عمومی1 در تاریخ 7 سپتامبر 2015 تأیید کرد که 

راهبرد سالهای 2016 تا 2018 مطابق با فرایند انجام کار و با توجه مناسب به منافع عمومی تهیه شده است.
هدفها، نوآوریها و پروژه های راهبردی تدوین شده برای سالهای 2016 تا 2018، تغییر در محور برنامه رعایت ضوابط اعضای فدراسیون 
)برنامه( را نشان می داد. در حالی که 10 سال اول موجودیت برنامه متمرکز بر جمع آوری اطالعات و توسعه طرحهای اقدام در قالب بیانیه 

تعهدهای عضویت2 بود، اکنون برنامه بر موارد زیر تمرکز دارد:
• ارتقای نظارت بر رعایت الزامهای عضویت از جانب سازمانهای عضو، شامل بیانیه تعهدهای عضویت و تقویت چارچوب اجرای برنامه؛
• ارتقای گزارشگری درباره وضعیت به کارگیری استانداردهای بین المللی، اطمینان دهی کیفیت3 و سامانه های رسیدگی و انضباطی4؛ و

• افزایش پشتیبانی از تالشهای سازمانهای عضو و مراجع ملی برای به کارگیری و استقرار.

برنامه رعایت ضوابط اعضای فدراسیون بین المللی حسابداران- توسعه برنامه کاری ساالنه
کارکنان بخش کیفیت و توسعه5، به طور هماهنگ با رویکرد استقرار راهبرد فدراسیون بین المللی حسابداران، با مشورت و نظارت شورای 

مشورتی رعایت ضوابط (CAP)، برنامه کار ساالنه برای استقرار راهبرد سالهای 2016 تا 2018 را تهیه می کنند.
کارکنان بخش کیفیت و توسعه در تهیه برنامه کاری ساالنه به منظور پیشبرد هدفهای راهبردی، به وسیله سه عامل هدایت می شوند:

• تمرکز بیشتر بر موضوعها و نوآوریهایی که مربوط بودن برنامه را حفظ کرده و راهبرد فدراسیون را پیش می برد؛
• همکاری با دیگر گروه ها و ذینفعان فدراسیون، زمانی که دانش و تجربه آنان ممکن است به دستیابی به هدفهای برنامه کمک کند؛ و

• حفظ میزان استفاده از منابع در سطح کنونی.
برنامه کاری ســاالنه، با در نظر گرفتن بازخوردهای دریافتی از ســازمانهای عضو فدراســیون بین المللی حســابداران، ســازمانهای 

برنامه رعایت ضوابط اعضای فدراسیون بین المللی حسابداران

برنامه کاری سال 2018 
ترجمه: معصومه امیـری   

فدراسیون بین المللی حسابداران 
4



13
97

ر   
 تی

 9
5 

ره 
ما

ش

فدراسیون بین المللی حسابداران 

زمان بندیاقدامهانوآوری راهبردی

الف( ارتقای نظارت بر رعایت الزامهای عضویت از جانب سازمانهای عضو؛ شامل بیانیه تعهدهای عضویت و تقویت چارچوب اجرای برنامه

برنامه رعایت  حفظ یکپارچگی 
ضابطه اعضا

• ارائــه گزارش وضعیت به کارگیــری و تکمیل بیانیه تعهدهای عضویــت، به هیئت مدیره 
سه ماهه چهارمفدراسیون بین المللی حسابداران و هیئت نظارت بر منافع همگانی

ابزار  و  فرایند  یکپارچگی  حفظ 
خودارزیابی

• بازنگری شکل بندی طرح اقدامهای بیانیه تعهدهای عضویت، کشف توان درونی استفاده 
سه ماهه اول تا سه ماهه چهارماز دیگر ابزار برای جمع آوری و گزارشگری داده ها

• توســعه رهنمود اضافی برای سازمانهای عضو، به منظور کمک در هدایت خودارزیابی در 
مقابل استانداردهای بین المللی، مانند ابزار ارزیابی استاندارد بین المللی آموزشی

سه ماهه اول تا سه ماهه چهارم

سه ماهه اول تا سه ماهه چهارم• بازنگری نتیجه استقرار چارچوب اجرایی جدیداستقرار چارچوب اجرا

ب( ارتقای گزارشگری درباره وضعیت به کارگیری استانداردهای بین المللی، اطمینان دهی کیفیت و سامانه های رسیدگی و انضباطی

بهبود سودمندی و در دسترس 
بودن اطالعــات برنامه رعایت 

ضابطه اعضا

سه ماهه اول تا سه ماهه چهارم• تهیه و انتشار گزارشها و نشریه هایی درباره به کارگیری استانداردهای بین المللی

سه ماهه اول تا سه ماهه چهارم• تهیه گزارشهایی درباره وضعیت به کارگیری برای هیئتهای مستقل تدوینگر استانداردها

رعایت  برنامه  ارتباطات  بهبود 
ضابطه اعضا

• حفظ و به روزرســانی برنامه رعایت ضابطه اعضا و صفحه های اینترنتی نمایه سازمانهای 
سه ماهه اول تا سه ماهه چهارمعضو و کشورها به طور مستمر 

• آگاهی بخشــی دربــاره عملکرد برنامــه رعایت ضابطــه اعضای فدراســیون بین المللی 
حســابداران از طریق بخش برنامــه رعایت ضابطه اعضا در مرکز اطالع رســانی اینترنتی 

فدراسیون، خبرنامه ها، رسانه های اجتماعی و دیگر ابزار ارتباطات
سه ماهه اول تا سه ماهه چهارم

• توسعه و انتشار رهنمود اضافی برای سازمانهای عضو به منظور پشتیبانی از تالشهایشان 
سه ماهه دوم تا سه ماهه چهارمدر جهت به کارگیری و استقرار

• آگاهی بخشــی دربــاره فعالیتهای ســازمانهای عضو برای تکمیــل بیانیه های تعهدهای 
عضویــت از طریق بخش برنامــه رعایت ضابطه اعضــا در مرکز اطالع رســانی اینترنتی 

فدراسیون، خبرنامه ها، رسانه های اجتماعی و دیگر ابزار ارتباطات
سه ماهه اول تا سه ماهه چهارم

ج( افزایش پشتیبانی از تالشهای سازمانهای عضو و مراجع ملی برای به کارگیری و استقرار

ســازمانهای  به  اطالع رسانی 
عضــو فدراســیون بین المللی 

حسابداران

• هدایــت فعالیتهای اطالع رســانی بر مبنای 1- تحلیل وضعیت تکمیــل بیانیه تعهدهای 
عضویت و 2- درخواستهای مطرح شده از جانب سازمانهای عضو و دیگر ذینفعان

سه ماهه اول تا سه ماهه چهارم

• توسعه و هدایت کارگاه ها و سمینارهای اینترنتی به منظور فراهم کردن پشتیبانی در فرایند 
به کارگیری و اســتقرار اســتانداردهای بین المللی و همچنین در دستیابی به رعایت ضوابط 

بیانیه های تعهدهای عضویت
سه ماهه اول تا سه ماهه چهارم

برنامه کاری 2018
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منطقه ای7، گروه های حســابداری8 و دیگر ذینفعان که طی فرایند مشورتخواهی درباره راهبرد در سال 2015 جمع آوری شده و همچنین 
بازخوردهایی که به طور مستمر دریافت می شود، توسعه می یابند.

برنامه کاری ســاالنه برای شناســایی و توافق درباره شــاخصهای عملکردی مهم9 با هیئت مدیره فدراسیون بین المللی حســابداران، استفاده 
می شــوند. کارکنان بخش کیفیت و توســعه، گزارشــهایی درباره میزان پیشــرفت در زمینه نوآوریهای مهم در هرکدام از نشستهای شورای مشورتی 
رعایت ضوابط، تهیه می کنند. زمانبندی ها و نیاز به منابع برای نوآوریهای جدید، شــامل آنچه در برنامه کاری 2018 اعالم شده، به طور مشخص تر 
و به طور مرتب به اطالع شــورای مشــورتی رعایت ضوابط خواهد رســید. هرگونه تغییر ضروری در نوآوریها یا زمانبندی های برنامه ریزی شده نیز با 
شــورای مشورتی رعایت ضوابط در میان گذاشته خواهد شد. شورای مشورتی رعایت ضوابط به طور ساالنه و همسو با مقررات شورا، درباره وضعیت 
استقرار برنامه کاری ساالنه و پیشرفت حاصل شده در دستیابی به هدفهای راهبردی، به هیئت مدیره فدراسیون بین المللی حسابداران و هیئت نظارت 

بر منافع همگانی، گزارش می دهد.
کارکنان بخش کیفیت و توســعه همچنین مسئول چندین فعالیت مهم برای پشتیبانی از برنامه رعایت ضوابط، فعالیتهای شورای مشورتی رعایت 
ضوابط و دیگر فرایندهای مربوط به عضویت فدراســیون نیز هســتند. این فعالیتهای مهم به طور مســتمر در خالل دوره ساالنه انجام خواهند شد و 

مشورتخواهی از شورای مشورتی رعایت ضوابط، در زمان الزم انجام خواهد شد. این فعالیتهای مهم، شامل موارد زیر است:
• بازنگری طرحهای اقدام بیانیه تعهدهای عضویت برای انتشار و تهیه گزارشهای پیشخوان9؛

• دیده بانی خطرهای رعایت ضوابط عضویت و پیشنهاد اقدامهای اجرایی به هیئت مدیره فدراسیون در زمان الزم؛
• ارزیابی درخواستهای عضویت برای پیشنهادهای پذیرش به هیئت مدیره فدراسیون بین المللی حسابداران؛

فدراسیون بین المللی حسابداران 

زمان بندیاقدامهانوآوری راهبردی

همــکاری با دیگــر حوزه های 
فعالیتهای فدراسیون بین المللی 
مستقل  هیئتهای  حسابداران، 
 ،(SSBs) تدوینگر استانداردها

شرکا و ذینفعان

• تقدیم اطالعات و دانش به رهبری فدراســیون، دیگر حوزه های فدراســیون و هیئتهای 
سه ماهه اول تا سه ماهه چهارممستقل تدوینگر استانداردها، برای تسهیل استقرار راهبردهای اطالع رسانی مربوط آنها

• مشورت با هیئتهای مستقل تدوینگر استانداردها برای کسب اطمینان از اینکه روش شناسی 
ارزیابی روزامد است و فرصتهای موجود برای همکاری، از جمله به اشتراک گذاری اطالعات 

با گزارشهای پیشخوان مربوط به چالشها و موفقیتها در به کارگیری را شناسایی می کند
سه ماهه اول تا سه ماهه چهارم

• همکاری با کمیته ها و دیگر حوزه های فدراسیون مانند ظرفیت سازی سازمانهای حرفه ای 
حســابداری، نهاد پشتیبانی از حرفه حسابداری جهانی (GAP-S)، ارائه و نمایندگی 
جهانی و هیئت حسابداران حرفه ای شاغل در کسب وکار (PAIB) و دیگر موارد، برای 

اهرم کردن عالقمندیها و تالشهای تکمیلی برای کمک به سازمانهای عضو

سه ماهه اول تا سه ماهه چهارم

• شناســایی فرصتهایی برای کار با سازمانهای توسعه به منظور تبادل اطالعات و همکاری 
در زمینه رویدادهایی که بر مســائل مربوط به بیانیه تعهدهای عضویت متمرکز هستند، یا 
نوآوریهای دیگر مانند بازنگری هم ارز گزارشــها درباره مشــاهده استانداردها و آیین بانک 
جهانی، پروژه گزارشــها درباره مشاهده اســتانداردها و آیین بانک جهانی شماره 2 و دیگر 

نوآوریها

سه ماهه اول تا سه ماهه چهارم

• همکاری با ســازمانهای منطقه ای و گروه های حســابداری برای رســیدگی به چالشهای 
سه ماهه اول تا سه ماهه چهارممنطقه ای شامل در نظر داشتن کارگاه ها و نشستهای مشترک

• همکاری با دیگر ســازمانها مانند ســازمان تجارت جهانی6 (WTO)، در هنگامی که 
سه ماهه اول تا سه ماهه چهارمفرصت مناسب پیش بیاید

6



13
97

ر   
 تی

 9
5 

ره 
ما

ش

• رسیدگی به شکایتهای دریافتی مربوط به سازمانهای عضو؛
• ارتباط گرفتن با سازمانهای منطقه ای و گروه های حسابداری در زمینه مسائل مربوط به استقرار برنامه رعایت ضوابط؛

• فراهم کردن اطالعات، دانش و پشتیبانی برای رهبری فدراسیون برای موارد سخنرانی، اطالع رسانی، رویدادها و دیگر موضوعها؛
• پشتیبانی از چهار نشست شورای مشورتی رعایت ضوابط در طول سال؛ شامل تهیه اسناد دستور کار و ارتباط با ذینفعان داخلی و خارجی؛ و

• گزارشدهی به هیئت مدیره فدراسیون و هیئت نظارت بر منافع همگانی درباره موضوعهای مربوط به استقرار راهبرد.

نقطه تمرکز فعالیتهای سال 2018 
نقطه تمرکز سال 2018 شامل موارد زیر خواهد بود:

• اســتقرار چارچوب اجرای ارتقایافته: کارکنان به دیده بانی از ســطح تکمیل بیانیه تعهدهای عضویت سازمانهای عضو فدراسیون بین المللی 
حســابداران، با هدف فراهم کردن پشتیبانی برای آن دسته از سازمانهای حرفه ای حسابداری که با چالشهایی در مسیر انجام تعهدهای خود نسبت 
به فدراسیون روبه رو هستند، از طریق توسعه رهنمود اضافی، فعالیتهای اطالع رسانی و وصل کردن آنها به جامعه اهداکنندگان و دیگر منابع، ادامه 

می دهند.
• تحلیل پیشرفته و گزارشگری ارتقایافته درباره وضعیت به کارگیری و تکمیل بیانیه تعهدهای عضویت: کارکنان به تهیه گزارشهای 
پیشــخوان به عنوان بخشــی از فرایند به روزرســانی طرح اقدام بیانیه تعهدهای عضویت ادامه می دهند. گزارشــهای پیشخوان همچنان به 
اطالع رســانی درباره سازمانهای عضو و صفحه های اینترنتی نمایه کشورها و به کارگیری ساالنه و گزارش تکمیل بیانیه تعهدهای عضویت، 
ادامه می دهند. تمرکز بیشتری بر تولید تحلیل از داده های جمع آوری شده از طریق برنامه و ارتقای فعالیتهای ارتباط خارجی برنامه، معطوف 

خواهد شد.
• بازنگری ابزار برنامه رعایت ضوابط: کارکنان به بازنگری شــکل بندی طرح اقدام بیانیه تعهدهای عضویت و کشف توان درونی استفاده 

از دیگر ابزار برای جمع آوری و گزارشگری داده ها خواهند پرداخت.

پانوشتها:
1- Public Interest Oversight Board (PIOB)
2- Statement of Membership Obligations (SMO)
3- Quality Assurance (QA) 
4- Investigative and Disciplinary (I&D)
5- Quality & Development (Q&D)
6- World Trade Organization (WTO)
7- Regional Organizations (ROs) 
8- Accountancy Groupings (AGs)
9- Key Performance Indicators (KPIs) 
10- Dashboard Reports (DBRs)

منبع:
IFAC Member Compliance Program: 2018 Work Program, www.ifac.org, 2018
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