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 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، . بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريلدواعي 

  جلنة الربنامج وامليزانية
  الدورة السادسة والعشرون

  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٨- ٧فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقت٦البند 

  املعايري احملاسبية

  جملس التنمية الصناعية 
 الدورة الثامنة والثالثون

  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٦- ٢٤فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقت) د (٢البند 
     ري احملاسبيةاملعاي

      املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام    
      تقرير مرحلي مقّدم من األمانة    

ــام م      ــؤمتر الع ــّرر امل ــةً   ١٤-م/١٢-ع عمــال مبق ــة صــيغةً حديث ــّدم هــذه الوثيق  عــن ، تق
ــة    ــة يف الوثيق ــات املقدَّم ــايري احملاســ    GC.13/10املعلوم ــدو املع ــاد اليوني ــة باعتم ــغ اللجن بية ، وتبلِّ

 .، حسبما كان خمططاً له٢٠١٠يناير /الدولية للقطاع العام اعتباراً من كانون الثاين
    

  احملتويات
الصفحة الفقرات 

  ٢  ١................................................................................مقّدمة -أوال
  ٢  ١٨-٢......................................اعتماد اليونيدو املعايَري احملاسبية الدولية للقطاع العام  -ثانيا
  ٧  ٣٣-١٩..................................................................املهام املرتقب إجنازها -ثالثا
  ١١  ٣٩-٣٤....................شروع اعتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام على نطاق املنظومةم -رابعا
  ١٣  ٤٠................................................................................. امتةخ -خامسا
  ١٣  ٤١.......................................................اإلجراء املطلوب من اللجنة اختاذه -سادسا

  املرفق
  ١٤..................................................................................تعريف املصطلحات 
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    مقّدمة  -أوال  
در عن املـؤمتر العـام، والغـرض         الصا ١٤-م/١٢- امتثاالً للمقّرر م ع     مقدمة هذه الوثيقة   -١

املقصود منها أن تؤكّد للجنة أن اليونيـدو قـد اعتمـدت املعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام،                      
وتـسلّط الوثيقـة الـضوء علـى     . ، حـسبما كـان خمططـاً لـه       ٢٠١٠ينـاير   /اعتباراً مـن كـانون الثـاين      

 إجنازهـا بـشأن إعـداد البيانـات املاليـة           املهام املنَجزة لدى اليونيدو، وكذلك علـى املهـام املرتقـب          
وُتقـدَّم فيهـا أيـضاً      . ٢٠١٠األوىل اليت متتِثل هلذه املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العـام عـن عـام               

معلومات عن العمل املتواصل بشأن مشروع اعتماد املعايري احملاسبية الدوليـة للقطـاع العـام علـى                 
  .نطاق منظومة األمم املتحدة

    
    اعتماد اليويندو املعايَري احملاسبية الدولية للقطاع العام   -اثاني  

 /باشرت اليونيدو تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام اعتباراً من كـانون الثـاين               -٢
، وأصبحت جاهزة جلمع البيانات وفقـاً ملقتـضيات هـذه املعـايري احملاسـبية الدوليـة                 ٢٠١٠يناير  

ــة    وقــد د .للقطــاع العــام خلــت العمليــات اإلجرائيــة اجلديــدة املمتِثلــة للمعــايري احملاســبية الدولي
، عنـدما فُتحـت الـدفاتر       ٢٠١٠ينـاير   / كـانون الثـاين    ١١للقطاع العام مرحلة إنتـاج بياناهتـا يف         

 اجملموعـة األوىل مـن البيانـات املاليـة املمتِثلـة            إنتاجوسوف يتم   . احملاسبّية لفترة السنتني اجلديدة   
  .٢٠١٠ احملاسبية الدولية للقطاع العام خبصوص عام للمعايري

وقد مت وضع جمموعـة كاملـة مـن الـسياسات العامـة احملاسـبية بـشأن كـل هـذه املعـايري                     -٣
ويدعم هذه السياسات العامة عدد من األمنـاط التفـصيلية          . ذات األمهية الوثيقة الصلة باليونيدو    

يــة اخلاصــة باألعمــال علــى نطــاق املنظمــة  اخلاصــة بانــسياب مــسار العمــل والعمليــات اإلجرائ 
وألن املنهجية احملاسبية لـدى اليونيـدو ال تـزال تـستند إىل أسـاس نقـدي معـدَّل، فقـد                     . بأمجعها

كان من الالزم القيام بقدر كبري من العمل من أجل اسـتحداث آليـة تـسهيلية للوفـاء يف وقـت                     
يــة واإلدارة واإلبــالغ بالتقــارير املاليــة  واحــد معــاً مبقتــضيات اإلبــالغ بالتقــارير اخلاصــة بامليزان  

وأُجري تـدريب موّسـع     ). اإلبالغ املزدوج (باالستناد إىل املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام        
علــى املعــايري احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام واملبــادئ اخلاصــة هبــا وعلــى العمليــات اإلجرائيــة  

. وظفني يف املقـّر ويف املكاتـب امليدانيـة علـى حـد سـواء              احملاسبية اجلديدة يف النظـام اخلـاص بـامل        
وُحرص على إجراء حوار بّناء متواصل مع مراجع احلسابات اخلارجي، وكذلك على التمـاس               
وتلقّــي وجهــات نظــره بــشأن وضــع سياســات عامــة رئيــسية متتثــل للمعــايري احملاســبية الدوليــة    
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الثة عـشرة، علـى تعـديالت أّوليـة أساسـية علـى             ووافق املؤمتر العام، يف دورته الث     . للقطاع العام 
  ).١٢-م/١٣-حسبما يشري إليه مقّرر املؤمتر العام م ع(نظام اليونيدو املايل 

ــاًء علــى أفــضل        -٤ ــدو بن ــة للقطــاع العــام لــدى اليوني وإن اعتمــاد املعــايري احملاســبية الدولي
فية املاليـة لـدى املنظمـة مـن     املمارسات املعتـرف هبـا دوليـاً مـن شـأنه أن حيـّسن املـساءلة والـشفا             

وألول مــرة، ســوف ُتثَبــت املمتلكــات واملــصانع  . خــالل حتــسني إعــداد تقــارير اإلبــالغ املاليــة 
واملعــّدات واملخزونــات واملوجــودات غــري امللموســة، يف البيانــات املاليــة، ّممــا يــؤدي إىل حتــسني  

 -تعلــق باســتحقاقات املــوظفني كمــا إن اإلثبــات التــام لتكــاليف املنظمــة فيمــا ي . اإلدارة املاليــة
ومنها مثالً اإلجازات السنوية والتأمني الـصحي بعـد انتـهاء اخلدمـة وبـدل انتـهاء اخلدمـة وِمـَنح          

وأما يف البيانـات املاليـة،      .  سوف يؤدي إىل حتسني إثبات التزامات املنظمة       -اإلعادة إىل الوطن    
ملـسلَّمة، ال حـني دفـع املبـالغ النقديـة           فإن إثبات النفقات حني تكّبدها، أي السلع أو اخلدمات ا         

اخلاصة بذلك أو حني االرتباط بـدفعها، سـوف يـؤّدي إىل اإلبـالغ بالتقـارير عـن التكـاليف يف           
وهـذه الطريقـة ُيـشار إليهـا بأهنـا أسـلوب احملاسـبة التامـة                . الفترة اليت حدث فيهـا النـشاط املعـين        

  .م احملرز ومعامل اإلجناز البارزةص عن التقّدوُيعرض أدناه ملّخ. على أساس االستحقاق
    

    النظام املايل    
، وُعرضـت علـى جلنـة       ٢٠٠٩جرت مراجعة مؤقتة للنظام املايل لدى اليونيدو يف عام            -٥

الربنامج وامليزانية إّبـان دورهتـا اخلامـسة والعـشرين وعلـى جملـس التنميـة الـصناعية إّبـان دورتـه                      
 وقد اعتمد املؤمتر العام، يف دورته الثالثة عشرة، الـيت           ).IDB.36/11الوثيقة  (السادسة والثالثني   

، التعــديالت املؤقتــة علــى نظــام اليونيــدو املــايل الــيت  ٢٠٠٩ديــسمرب /ُعقــدت يف كــانون األول
حـسبما يـشري إليـه     (اعُتربت ضرورية مـن أجـل اعتمـاد املعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام                   

  ).١٢-م/١٣-مقرر املؤمتر العام م ع
    

 نشر الدليل العملي اخلاص باملعايري - اجملموعة الكاملة من السياسات العامة املوضوعة     
    احملاسبية الدولية للقطاع العام

إن وجود أساس راسخ من السياسات العامة املمتِثلة للمعايري احملاسبية الدولية للقطـاع               -٦
وقـد وضـعت اليونيـدو سياسـات      . ةالعام وسيلة أساسـية العتمـاد هـذه املعـايري احملاسـبية الدوليـ             

وأعـّد فـرع الـشؤون      . عامة ممتِثلة هلذه املعـايري بـشأن كـل املعـايري الوثيقـة الـصلة منـها باملنظمـة                  
املالية دليالً عملياً بشأن السياسات العامة القائمة على املعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام،                  

ري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام، مث ُنـشر وُعّمـم              املعـاي  واستعرضته فرقة العمـل املعنيـة بتطبيـق       



IDB.38/5 
PBC.26/5 

 

4 V.10-54716 

 

فربايـر  / شـباط  ١١إلكترونياً على مجيع موظفي اليونيدو، إىل جانب نشرة املدير العـام املؤّرخـة              
٢٠١٠) UNIDO/DGB(M).114.(  

حيتوي الـدليل العملـي بـشأن الـسياسات العامـة القائمـة علـى املعـايري احملاسـبية الدوليـة              -٧
 ملحوظـة بـشأن الـسياسات العامـة، تـشمل      ١٩علـى  ) IPSAS Policy Manual(م للقطـاع العـا  

 معيــاراً وثيــق الــصلة باليونيــدو مــن املعــايري احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام ومعيــاراً ١٨أساســاً 
ومـن ضـمن    . بشأن املوجـودات غـري امللموسـة      ) ٣٨املعيار  ( واحداً من املعايري احملاسبية الدولية    

ــايري   ــذه املع ــار        ه ــدو، املعي ــأثري يف اليوني ــا أكــرب ت ــيت هل ــام، ال ــة للقطــاع الع  ١٢احملاســبية الدولي
اإليـــرادات مـــن  (٢٣واملعيـــار ) املمتلكـــات واملـــصانع واملعـــدات (١٧واملعيـــار ) املخزونـــات(

وقـد متّ وضـع صـيغ       ). استحقاقات املوظفني  (٢٥واملعيار  ) غري التبادلية ) الصفقات(املعامالت  
ت العامــة والعمليــات اإلجرائيــة مــن أجــل امتثــال اليونيــدو للمعــايري احملاســبية تفــصيلية للــسياسا

ــني         ــشتركة ب ــة م ــة فرعي ــة عامل ــذلك أفرق ــسية، وقامــت ب ــايري الرئي ــة خبــصوص هــذه املع الدولي
الوحدات التنظيميـة بتوجيـه إرشـادي عـام مـن الفريـق العامـل املعـين باملعـايري احملاسـبية الدوليـة                       

وكـان هلـذا    . ة العمل املعنية بتطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العـام         للقطاع العام ومن فرق   
اجلهد املشترك بني الوحدات التنظيمية إسهام بالغ الداللـة يف اسـتحداث منـّصة عمـل منهجيـة                  
راسخة من أجل السياسات العامة والعمليات اإلجرائيـة وأمنـاط انـسياب مـسار العمـل املمتِثلـة              

 .بية الدولية للقطاع العامللمعايري احملاس
    

    عرض البيانات املالية    
ُوضــعت سياســات عامــة متتثــل للمعــايري احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام بــشأن املعــايري   -٨

عـرض البيانـات    (١الرئيسية ذات الـصلة بالبيانـات املاليـة، ومنـها مـثالً املعيـار احملاسـيب الـدويل           
، وُنشرت يف الدليل العملي بـشأن       )بيانات التدفّقات النقدية   (٢ واملعيار احملاسيب الدويل  ) املالية

كمــا ُوضــعت صــيغة . الــسياسات العامــة القائمــة علــى املعــايري احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام 
  .بنيوية ُمحكَمة وكاملة لنماذج بيانات مالية، وُعرضت يف مرفق الدليل العملي املذكور

ة كاملـة بأصـناف املمتلكـات واملـصانع واملعـّدات وفئاهتـا             وأُدرجت أيضاً يف الدليل قائم      -٩
ط الضوء على ، وكذلك أدرج فيه جدول بياين يسلّ)أعمارها النافعة(الفرعية وإعمار صالحيتها  

  .االختالفات بني املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة واملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام
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احلسابات املعدَّلة ) جداول(ة وتقارير اإلبالغ املزدوج وخمططات العمليات اإلجرائي    
    املمتِثلة للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

مت تصميم عمليـات إجرائيـة حماسـبية جديـدة، ُيـوىل فيهـا االعتبـار الواجـب ملقتـضيات                      -١٠
 املالية، يف إطار هـذه املعـايري        ومن اجملاالت احلامسة األمهية واملؤثّرة على النظم      . اإلبالغ املزدوج 

احملاســبية الدوليــة، املطلــب الــذي يقتــضي اســتيعاب البيانــات الالزمــة للوفــاء مبتطلّبــات تقــارير   
وألن منهجية امليزنة اخلاصة باليونيدو ال تزال تقوم علـى أسـاس            . اإلبالغ العملياتية واملالية معاً   

نظمـات ضـمن نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة،            نقدي معدَّل، وفقا للنهج الذي تّتبعـه أكثريـة امل         
فــإن التقــارير ذات الــصلة بــأداء امليزانيــة ســوف تظــل قائمــة علــى األســاس احلــايل، يف حــني أن 

وقـد  . البيانات املالية سوف تقوم على هنج اإلبالغ على أساس االستحقاق الكامـل يف احملاسـبة    
مـن أجـل اسـتيعاب البيانـات يف هـذه      ") Agresso 5.5.3"الرباجميـة أغريـّسو   (ُعـّدل النظـام املـايل    

االزدواجيــة يف املعــامالت وذلــك بتحديــد العمليــات اإلجرائيــة احملاســبية املناســبة، والــيت تلّبــي    
كمـا  . املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ومتطلبات اإلبالغ اخلاصة بامليزنة علـى حـد سـواء              

احلــسابات احلــايل ضــمن  ) جــدول (مت صــوغ وتنفيــذ التعــديالت اخلاصــة بــذلك علــى خمطــط   
  ".أغريّسو"العام يف الرباجمية ) ستاذألادفتر (السجل احملاسيب 

    
    نشر تعليمات جديدة بشأن العمليات اإلجرائية احملاسبية    

 تعليمــات جديــدة بــشأن العمليــات اإلجرائيــة  ٢٠١٠ينــاير /صــدرت يف كــانون الثــاين  -١١
احلسابات البياين اخلاص بذلك ومـداخيل التـدفّق        ) جدول (احملاسبية املطّبقة حديثاً، تقّدم خمطط    

ــة    ــة خمتلف ــات إجرائي ــشأن عــّدة عملي ــات   . احملاســبية ب ــشمل هــذه التعليمــات اخلاصــة بالعملي وت
اإلجرائيــة عــّدة قيــود بيانــات ومنــها بيانــات املمتلكــات واملــصانع واملعــّدات، واملوجــودات غــري 

ــرادات،    ــات اإلي ــات، وإثب ــة، واملخزون ــي     امللموس ــد؛ وه ــة األم ــوظفني الطويل ــتحقاقات امل  واس
  .عمليات إجرائية أساسية العتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام لدى اليونيدو

    
    احلوار املتواصل مع مراجع احلسابات اخلارجي    

التخطــيط املبكّــر واحلــوار املتواصــل مــع مراجــع احلــسابات اخلــارجي مهــا معــاً عامــل      -١٢
ظّمـت  وقـد ن . بية الدوليـة للقطـاع العـام   مان االنتقال املنظّم إىل تطبيق املعايري احملاسـ أساسي لض 

اليونيدو هذه املرحلة، مث باشرت العمل مع مراجع احلـسابات اخلـارجي، باعتبـار ذلـك أولويـة                  
ــها   ٢٠٠٩ و٢٠٠٨خــالل عــامي   ــايري كل ــذ هــذه املع ــة تنفي ــد ثبــت أن هــذا  .  طــوال عملي وق

وكانت ُتلتمس وجهات نظـر مراجـع احلـسابات اخلـارجي، ومتّ االتفـاق              . األسلوب قّيم للغاية  
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على التوصيات واملسّوغات ذات الصلة بالسياسة العامة، بشأن تفسري املعايري احملاسـبية الدوليـة              
طريقـة احلـساب األّويل بقيمـة املمتلكـات واملـصانع           : الرئيسية فيما خيّص اليونيدو، مبا يف ذلـك       

) الـصفقات (ات العامة بشأن إثبات اإليرادات فيما خيّص املعـامالت املاليـة            واملعّدات؛ والسياس 
غري التبادلّية؛ واستخدام مصدر األموال باعتبـاره قطـاع خـدمات كأسـاس لإلبـالغ القطـاعي؛                 
وتعريف األطراف ذات الصلة واملوظفني الرئيـسيني العـاملني يف اإلدارة؛ واالسـتمرار يف اّتبـاع                

يرادات تكاليف الدعم يف امليزانية العملياتية؛ وطريقـة حـساب قيمـة        طريقة حساب وختصيص إ   
  .املخزونات اخلاصة خبدمات إدارة املباين

    
ومكتب املساعدة اخلاص باملعايري " أغريّسو"إنشاء اخلط الساخن لالتصال بنظام براجمية     

    احملاسبية الدولية للقطاع العام
 كمـا   )Agresso" (أغريـّسو "نظام براجميـة     خط ساخن لالتصال ب    ٢٠٠٩أنشئ يف عام      -١٣

ينـاير  /أُنشئ مكتب مساعدة خـاص باملعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام، يف كـانون الثـاين                   
، مدعَّم مبـوظفني رئيـسيني مـن الفريـق املخـّصص هلـذه املعـايري املـشترك بـني الوحـدات                      ٢٠١٠

ــدعم املتواصــل للمــوظفني    ــوفري ال ــة، مــن أجــل ضــمان ت ــذ املعــايري   التنظيمي  املعنــيني بــشأن تنفي
  .احملاسبية الدولية للقطاع العام

    
    التدريب    

 إن وضــع اســتراتيجية تــدريب فّعالــة عامــل أساســي لتيــسري االنتقــال علــى حنــو ســلس   -١٤
وتتــضّمن اســتراتيجية اليونيــدو   . ومــنظّم إىل تطبيــق املعــايري احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام      

التدريب اخلاص بالتوعيـة، الـذي      ) أ: (ايري ثالثة مكّونات رئيسية، وهي    للتدريب على هذه املع   
التـدريب املفـاهيمي،    ) ب(مقّدمـة عـن املعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام؛               /ر حملة عامة  يوفّ

الذي يشتمل على املفاهيم الرئيسية يف هذه املعايري، واملعايري اليت هلا أكرب تـأثري علـى اليونيـدو؛                  
، وهـذا املكـّون لـه أمهيـة حامسـة يف التـدريب              "5.5.3أغريـّسو   "نظام براجمية   / التدريب نظم) ج(

وقـد اشـترك فـرع الـشؤون        . على العمليات اإلجرائية الـيت متتثـل هلـذه املعـايري احملاسـبية الدوليـة              
املالية وفرع إدارة املوارد البـشرية ووحـدة إدارة املعلومـات واالتـصاالت يف وضـع اسـتراتيجية                  

ب شــاملة لليونيــدو، ووافقــت عليهــا فرقــة العمــل املعنيــة بتطبيــق املعــايري احملاســبية الدوليــة تــدري
  .للقطاع العام

، ٢٠١٠ينــاير / وكــانون الثــاين٢٠٠٩نــوفمرب /واســُتكمل يف الفتــرة بــني تــشرين الثــاين   -١٥
دو، علـى   تدريب موظفي اليونيدو يف املقر وكـذلك يف املكاتـب امليدانيـة، مبـن فـيهم ممثّلـو اليونيـ                   
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ــام، وعلــى التغــيريات يف العمليــات          ــبية الدوليــة للقطــاع الع ــاهيم الرئيــسية يف املعــايري احملاس املف
وقـد اسـتند ذلـك التـدريب إىل مـواد التـدريب الـيت              ". أغريـّسو "اإلجرائية اخلاصـة بنظـام براجميـة        

 للقطـاع العـام، مث طّورهتـا     تلقّتها اليونيدو من فريق األمم املتحدة املعين باملعـايري احملاسـبية الدوليـة            
وُعقدت ست حلقات دراسية حول هـذه املعـايري احملاسـبية الدوليـة، ُخّصـصت               . على حنو إضايف  

، مـن أجـل زيـادة التوعيـة         ٢٠١٠ينـاير   /جلميع املوظفني املعنيني والفروع الفنية، يف كانون الثاين       
  ".أغريّسو"نظام براجمية بشأن هذه املعايري، وكذلك من أجل عرض بيان إيضاحي للتغريات يف 

وقــد . وال تــزال أنــشطة التــدريب جاريــة، وســوف ُتلّبــى بانتظــام أّي طلبــات جديــدة     -١٦
 عّدة حلقات عمل ودورات تدريبيـة       ٢٠١٠مارس  /فرباير وآذار /ُعقدت، أثناء الفترة من شباط    

ّدم علــى واقُتــرح تــوفري مزيــد مــن التــدريب املتقــ ". أغريــّسو"حــول الــتغريات يف ميــزان براجميــة  
  .٢٠١٠يونيه /املفاهيم احملاسبية اليت متتثل هلذه املعايري احملاسبية الدولية للموظفني يف حزيران

 وقد ُوضعت على اإلنترنت كل املواد التدريبية املتوافرة بشأن املعايري احملاسبية الدوليـة               -١٧
، وذلك لكي يكـون الوصـول       العمليات اإلجرائية /للقطاع العام، املفاهيمية منها واملتعلقة بالنظم     

كما مت تطوير مواد التعلم اإللكتروين اخلاصـة بـالنظم األساسـية            . إليها متاحاً بسهولة للموظفني   
ينـاير  /للمعايري احملاسبية الدولية للقطـاع العـام، ووضـعت أيـضاً علـى اإلنترنـت يف كـانون الثـاين                   

صاً العــاملني منــهم يف ، لكــي يكــون الوصــول إليهــا متاحــاً بــسهولة للمــوظفني، وخــصو٢٠١٠
  .املكاتب امليدانية التابعة لليونيدو

، كــان معــّدل تنفيــذ امليزانيــة اخلاصــة يف     ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول٣١وحــىت   -١٨
وسـوف ُيقـّدم   .  يف املائـة ٩٤األنشطة املعنية بتطبيق هذه املعايري احملاسبية الدولية قـد وصـل إىل        

نيـة اخلاصـة هبـذه املعـايري إىل اللجنـة إّبـان دورهتـا الـسابعة             تقرير هنائي عن استخدام مـوارد امليزا      
  .٢٠١١والعشرين يف عام 

    
    املهام املرتقب إجنازها  -ثالثا  

سوف يتم إنتاج اجملموعة األوىل من البيانات املالية املمتِثلة هلذه املعايري احملاسـبية الدوليـة                 -١٩
 املعطيـات واملعلومـات الدقيقـة مـن     ، والعمل جـار بتقـّدم علـى ضـمان اسـتيعاب       ٢٠١٠عن عام   

. خالل الرصد الدائم للعمليـات اإلجرائيـة وأمنـاط انـسياب العمـل املمتِثلـة هلـذه املعـايري احملاسـبية                    
 ينـصّب علـى حـساب األرصـدة االفتتاحيـة املمتِثلـة هلـذه املعـايري                 ٢٠١٠والتركيز املباشر يف عام     

ني االّتساق يف الصيغ الشكلّية للبيانـات املاليـة         ، وحتس ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١احملاسبية حىت   
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اخلاصــة بنهايــة الــسنة، واملــذكّرات والتقــارير، وإجــراء سلــسلة اختبــارات هلــا مــن أجــل إعــداد     
  .اجملموعة األوىل من بيانات اليونيدو املالية املمتِثلة للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

    
    إنشاء األرصدة االفتتاحية    

األرصــدة االفتتاحيــة اخلاضــعة للمعــايري احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام يلــزم إنــشاؤها    -٢٠
ومراجعتها حسابياً ألن موثوقية ودقة املبالغ املالية املبلَّغ عنها يف البيانـات املاليـة اخلاصـة بنهايـة                  

  .السنة إمنا تعتمدان على دقة األرصدة االفتتاحية نفسها
، حتـّول حمـور التركيـز يف العمـل     ٢٠٠٩-٢٠٠٨ات فترة الـسنتني  باستكمال إقفال حساب    -٢١

 / كـانون الثـاين    ١إىل إنشاء أرصدة افتتاحية متتِثل للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام اعتبـار مـن               
 مبوجـب املعـايري    ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١وأمـا األرصـدة االفتتاحيـة حـىت         . ٢٠١٠يناير  

وأُدخلــت أيــضاً يف نظــام االختبــار . مــم املتحــدة فقــد ُحمِّلــت يف نظــام اختبــاراحملاســبية ملنظومــة األ
املُدخالت احملاسبية املقّيـدة مبقتـضى املعـايري احملاسـبية الدوليـة مـن أجـل إثبـات املمتلكـات واملـصانع            

  .واملعدات واملوجودات غري امللموسة واملخزونات للمرة األوىل على هذا النحو
كتـواري القـائم علـى اخلـربة التأمينيـة للخـصوم املتعلقـة              إليانات التقيـيم ا   وقد متّ تلقّي ب     -٢٢

ــازة الــسنوية          ــوطن واإلج ــادة إىل ال ــتحقاقات اإلع ــة واس ــهاء اخلدم ــد انت ــصحي عن ــأمني ال بالت
ــستحقّة حــىت   ــسمرب /نون األول كــا٣١امل ــسجيل األرصــدة     ٢٠٠٩دي ــى ت ــار عل ــل ج ، والعم

وسـوف ُتـستكمل   . االفتتاحية اخلاصة باستحقاقات املـوظفني الطويلـة األمـد يف نظـام االختبـار            
  .بعد ذلك املُدخالت احملاسبية الالزمة االستحقاقات اخلاصة باألرصدة االفتتاحية وغريها

 املـصفّاة مـن أجـل حتديـد االلتزامـات املنجـَزة             وقد اسـُتكمل اسـتعراض لاللتزامـات غـري          -٢٣
وسوف يسهم القيـام هبـذه العمليـة    . ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ولكْن مل ُتسدَّد بعد حىت     

ولدى استكمال إنشاء األرصدة االفتتاحيـة املمتِثلـة        . يف إنشاء األرصدة االفتتاحية لالستحقاقات    
 نظــام االختبــار، وبعــد القيــام بالتــدقيقات التقييميــة   للمعــايري احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام يف 

  .العمليايت" أغريّسو"املناسبة، سوف ُيعاد استنساخ هذه األرصدة يف نظام الرباجمية 
    

    رصد العمليات اإلجرائية املمتِثلة للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام    
ــشأة حــديثاً الــيت مت     -٢٤ ــة املن ــة   ختــضع العمليــات اإلجرائي تثــل هلــذه املعــايري احملاســبية الدولي

الستعراض منتظم يف مجيع األوقات مـن ِقبـل أفرقـة مـشتركة بـني الوحـدات التنظيميـة أُنـشئت              
وجيـري القيـام بتـدقيقات كاملـة للعمليـة اإلجرائيـة مبراحلـها كلـها مـن                  . هلذا الغـرض خَصيـصاً    
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ــدى       ــة م ــك ملراقب ــها وذل ــاملوجودات إىل رمسلت ــات اخلاصــة ب ــوظيفي يف  الطلب ــة األداء ال سالس
النظم من حيث املمارسة العملية، فيما بعد تطبيق املعـايري احملاسـبية الدوليـة             /العمليات اإلجرائية 

ــام    ــام يف ع ــات       . ٢٠١٠للقطــاع الع ــة جــرد املخزون ــسار عملي ــام رصــد م ــا جيــري بانتظ كم
النظـام والعمليـات   وكذلك حتديد املسائل الطارئة وما يقابلها من التعديالت الـيت ُتـدخل علـى              

وجيري أيضاً إدخال حتسينات على العمليات اإلجرائيـة اخلاصـة باسـتيعاب البيانـات              . اإلجرائية
املمتِثلــة هلــذه املعــايري احملاســبية يف مجيــع اجملــاالت حيثمــا تقتــضي الــضرورة مــن أجــل تــسهيل      

  .العمليات التنفيذية
    

    مركز فيينا الدويلمعاملة املباين املتشاركة واخلدمات املشتركة يف     
ُنوقشت مسألة املعاملة احملاسـبية املمتِثلـة للمعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام فيمـا             -٢٥

خيّص املباين املتشاركة يف مركز فيينا الدويل، مع املنظمات القائمة يف هذا املركـز ومـع األمانـة                  
ــة الدوليــة للطاقــة  واخلــبري االستــشاري، الــذي  ) نيويــورك(العامــة لألمــم املتحــدة   ــه الوكال عّينت

وقــد ُعقــد اجتماعــان . الذريــة، بغيــة التوّصــل إىل ممارســة حماســبية مــشتركة يف هــذا اخلــصوص 
مث ورد الحقاً التقريـر النـهائي مـن اخلـبري           . رمسيان بشأن هذا املوضوع مع كل األطراف املعنية       

  .رجي يف االطّالع عليهأبريل، وأُشرك مراجع حسابات اليونيدو اخلا/االستشاري يف نيسان
وجتري حاليـاً مناقـشة موضـوع املعاملـة احملاسـبية املـشتركة بـشأن اخلـدمات املـشتركة                     -٢٦

اليت تديرها اليونيدو، أي دائرة خـدمات املبـاين، وصـندوق اإلصـالحات والتبـديالت الرئيـسية                 
ستــشارياً هلــذا وخــدمات املطــاعم، مــع املنظمــات القائمــة يف املركــز، وعّينــت اليونيــدو خــبرياً ا

وقــد ورد منــه تقريــر مؤقــت، ومــن املتوقــع صــدور التقريــر النــهائي حبلــول هنايــة           . الغــرض
  .٢٠١٠يونيه /حزيران

    
     العمل اجلاري قُدماً- األحكام االنتقالية     

اغتنمــت اليونيــدو الفرصــة املتاحــة للعمــل باألحكــام االنتقاليــة املــسموح هبــا مبقتــضى      -٢٧
دولية للقطاع العام، وذلك فيما يقتصر على اجملاالت اليت ُتعترب معقّـدة بـصفة      املعايري احملاسبية ال  

خاصة، وبعد التشاور مع مراجع احلسابات اخلارجي، ومنها مـثالً موجـودات التعـاون الـتقين،                
ومعاملة مباين مركز فيينا الدويل، ومعاملة إثبات اإليرادات من املـشاريع الـسابقة لتطبيـق هـذه                 

ومن املخطط القيام باستعراض تام لتحديد وإنشاء آليات الرقابة علـى           . اسبية الدولية املعايري احمل 
موجــودات التعــاون الــتقين، وذلــك علــى مــدى فتــرة انتقاليــة تــستغرق مخــس ســنوات مبقتــضى 

وسـوف ُتطّبـق   ). املمتلكـات واملـصانع واملعـدات     ( من هذه املعايري احملاسـبية الدوليـة         ١٧املعيار  
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أشّد صرامة ملراقبة استالم املوجودات بشأن املقتنيات اجلديـدة، وكـذلك بـشأن             تدرجيياً آليات   
  .حتديد موجودات التعاون التقين القائمة والتحقّق منها

وقــد قــّررت كــل منظمــة مــن املنظمــات القائمــة يف مركــز فيينــا الــدويل تنفيــذ املعــايري     -٢٨
ــة    ــوترية خمتلف ــة للقطــاع العــام ب ــدو إىل االســتفادة مــن فرصــة   وعمــدت ال. احملاســبية الدولي يوني

 مـن هـذه املعـايري احملاسـبية الدوليـة بـشأن             ١٧األحكام االنتقاليـة املـسموح هبـا مبقتـضى املعيـار            
وكمـا ورد   . فيما خيص مباين مركز فيينا الدويل     " املباين"اإلثبات ألول مرة لصنف املوجودات      

 املنظمــات القائمــة يف مركــز فيينــا اإلبــالغ عنــه يف الفقــرة الــسابقة، جيــري حاليــاً التــشاور بــني 
الدويل، مبا فيها األمانة العامة لألمم املتحدة، بغية التوّصل إىل ممارسـة حماسـبية مـشتركة بـشأن                  

  .مباين مركز فيينا الدويل
ويف حني جتري اآلن عملية التسجيل اليت متتثل هلذه املعايري احملاسبية الدوليـة التفاقـات                 -٢٩

، وذلـك بـسبب التعقّـد الـذي يّتـسم           ٢٠١٠ينـاير   / كانون الثاين  ١راً من   التمويل الطوعي اعتبا  
به التحليل التام ملئات املشاريع اجلارية اليت تضطلع هبا اليونيدو واليت تتعلق بكـثري مـن اتفاقـات     
التمويــل املختلفــة، قــررت اليونيــدو أن تــستخدم األحكــام االنتقاليــة الــيت تــستغرق فتــرة ثــالث 

اإليــرادات مــن ( مــن هــذه املعــايري احملاســبية الدوليــة ٢٣ مبقتــضى املعيــار ســنوات املــسموح هبــا
والعمل جار قُدماً على وضـع قائمـة جـرد صـحيح            ). غري التبادلّية ) الصفقات(املعامالت املالية   

  .باالتفاقات الراهنة واإليرادات ذات الصلة اليت حتتاج إىل تثبيت خالل الفترة االنتقالية
    

     البيانات املالية املمتِثلة للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام- ر عمليات االختبا    
 إلعـداد البيانـات     ٢٠١٠سلـسلتني مـن عمليـات االختبـار يف عـام             من املخطط إجـراء     -٣٠

ولتحقيـق هـذا الغـرض، متّ وضـع صـيغة شـكلية             . املالية اليت متتثل هلذه املعـايري احملاسـبية الدوليـة         
والعمـل جـار   . الية واستكمال رسم خمطط احلسابات املتعلقة بالبيانات املالية    مناسبة للبيانات امل  

 بـشأن  مناقـشة كمـا جتـري   . حالياً على وضع الصيغة الشكلية للملحوظات على البيانات املالية    
مقتــرح هبــذا اخلــصوص مــع مراجــع احلــسابات اخلــارجي لكــي يقــوم بــإجراء اختبــار المتثــال     

ومــن املتــوّخى أن يــؤدي القيــام هبــذه . ن أجــل عمليــة االختبــار الثانيــةالبيانــات املاليــة املعــدَّة مــ
العملية إىل حتديد وتسوية املسائل احملّتملة قبل هناية السنة، وكـذلك إىل حتـسني كـبري يف نوعيـة              

  .٢٠١٠اجملموعة األوىل من البيانات املالية املمتِثلة هلذه املعايري احملاسبية الدولية عن عام 
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    النظام املايل والقواعد املاليةاستعراض     
الـذي اسـُتكمل يف     ) IDB.36/11الوثيقـة   ( املؤقـت لنظـام اليونيـدو املـايل          الستعراضابعد    -٣١
 ٢٠٠٩ديـسمرب   /املؤمتر العام خالل دورته الثالثة عشر يف كـانون األول          ووافق عليه    ٢٠٠٩عام  

اض شـامل لنظـام اليونيـدو املـايل     ، جيري حالياً خبطوات متقدمة اسـتعر     )١٢-م/١٣-املقّرر م ع  (
وقواعدها املالية، على حنو يضع يف احلـسبان مقتـضيات معـايري ومبـادئ املعـايري احملاسـبية الدوليـة              

  .٢٠١١للقطاع العام بكاملها، ومن املزمع تقدميه إىل أجهزة تقرير السياسات العامة يف عام 
وقـد متّ   . لى إعـداد بيانـات ماليـة سـنوية        وتنّص املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ع        -٣٢

االتفاق علـى سياسـة عامـة لإلبـالغ املـايل ُتتََّبـع بـشأن املراجعـات احلـسابية الـسنوية وذلـك يف                        
ــد يف           ــذي ُعق ــم، ال ــة األم ــاق منظوم ــى نط ــبية عل ــايري احملاس ــة باملع ــل املعني ــة العم ــاع فرق اجتم

  :٢٠٠٧يونيه /حزيران
ــأن جملـــس اإلدارة هـــ "     ــة   وإذ تعتـــرف بـ ــة مراجعـ ــّدد وتـــرية عمليـ و الـــذي حيـ

احلسابات، ُيوصى بأن تقوم املنظمات مبراجعة حسابات بياناهتا املالية السنوية يف كـل             
عام، عندما تبدأ بعرض البيانات املالية املمتِثلة للمعايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام                

)CEB/2004/HLCM/FB/7(."  
، اتفقـت أجهـزة     IDB.36/11الة إىل الوثيقة املرجعية      وعلى ضوء ما ورد أعاله وباإلح       -٣٣

تقرير السياسات العامة يف اليونيدو، علـى سـبيل االسـتثناء، علـى أن ُيـضطّلَع مبراجعـة حـسابية                    
، وهـو العـام األول لالمتثـال للمعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام، وذلـك                    ٢٠١٠عن عام   

مث يف وقـت الحـق، وردت      . تعاب مراجعـة احلـسابات    ضمن حدود امليزانية احلالية فيما خيّص أ      
ووفقـا لـذلك، سـوف جيـري تقيـيم، يف           . موافقة مراجع احلسابات اخلارجي على هذه التوصية      

ية علـى عمليـات مراجعـة احلـسابات         ، وعرض مـسألة إضـفاء الـسمة املؤسـس         السنوات الالحقة 
ــدين احلــاليني مــن النظــام املــايل     ــسنوية أو اســتبقاء البن ــد(ال ــد ٧-١٠ البن ، إىل )١٠-١١ والبن

جانب أي تعديالت أخرى ذات صلة هبـذه املعـايري احملاسـبية الدوليـة، حـسبما تقتـضي احلـال،                    
  .٢٠١١إىل أجهزة تقرير السياسات العامة يف اليونيدو يف عام 

    
مشروع اعتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام على نطاق   -رابعا  

    منظومة األمم املتحدة
ــة للقطــاع العــام،       -٣٤ ــة باملعــايري احملاســبية الدولي واصــلت فرقــة عمــل األمــم املتحــدة املعني

املدّعمة مبوظفي مشروع تطبيق هذه املعايري احملاسبية الدولية من األمانة العامـة لألمـم املتحـدة،                
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ــبية           ــايري احملاس ــذه املع ــذ ه ــن أجــل تنفي ــم املتحــدة م ــة األم ــاق منظوم ــى نط ــدعم عل ــدمي ال . تق
اليونيدو، بصفتها عضواً يف فرقة العمل واللجنـة التوجيهيـة املعنيـتني باملعـايري احملاسـبية الدوليـة         و

للقطاع العـام، تـسهم بانتظـام يف وضـع الـسياسات العامـة بـشأن تطبيـق هـذه املعـايري احملاسـبية                        
رقــة الدوليــة، وحتــرص علــى التطــّرق إىل املــسائل احملــّددة اخلاصــة باملنظمــة خــالل اجتماعــات ف 

وإن املنـصة املنهاجيـة اخلاصـة       . العمل املعنية باملعايري احملاسبية على نطاق منظومة األمم املتحـدة         
بالسياسات العامة بشأن تطبيق هذه املعايري احملاسـبية الدوليـة علـى نطـاق منظومـة األمـم كلـها                    

اً يقـوم   تسعى إىل بلوغ مـستوى عـال مـن االّتـساق عـرب املنظومـة كلـها، وتـوفّر أساسـاً راسـخ                      
  .عليه تنفيذ هذه املعايري احملاسبية الدولية

، اسُتعرضت ورقـات توجيهيـة جديـدة،        ٢٠٠٩وخالل اجتماعات فرقة العمل يف عام         -٣٥
وُحّدد عدد من السياسات العامة اليت متتثل للمعايري احملاسبية الدولية، وتسمح باملرونة لكل مـن               

 مع احلفاظ يف الوقت نفسه علـى املواءمـة بـني            املنظمات مبفردها، إن ُوجدت مسوِّغات لذلك،     
وقـد  . السياسات العامة يف هذا الصدد فيمـا بـني املنظمـات املنـضوية يف منظومـة األمـم املتحـدة                   

ُنوقشت ثانية مسألة املواءمة بني السياسات العامة احملاسبية وإدارة تنّوعها على نطـاق املنظومـة،               
  .٢٠١٠مايو / أيار١٢ته بالفيديو يف خالل اجتماع فرقة العمل الذي جرت مداوال

، الـضوء   ٢٠١٠ و ٢٠٠٩وقد سلّطت اجتماعات فرقة العمل، اليت ُعقـدت يف عـامي              -٣٦
علــى التطــّور اإلجيــايب الــذي حــدث يف ارتفــاع مــستوى التفاعــل يف فريــق مراجعــي احلــسابات 

ات ثنائيـة مـع   ومت التشديد على أمهية قيـام كـلٍ مـن فُـرادى املنظمـات بعقـد مناقـش               . اخلارجيني
 وهي ممارسـة تتقّيـد هبـا اليونيـدو طـوال مرحلـة اعتمـاد املعـايري              -مراجعي حساباهتا اخلارجيني    

  .احملاسبية الدولية للقطاع العام بكاملها
وُخّصص قدر كبري من الوقت خالل اجتماعات فرقة العمـل مـن أجـل مناقـشة مـسائل                    -٣٧

يما بني املنظمات واستراتيجيات التنفيذ املرحلي      تنفيذية راهنة، وخصوصاً التشارك يف اخلربات ف      
  .٢٠١٠لتلك املنظمات اليت ختطط العتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام فيما بعد عام 

وقد ُشّدد يف اجتماعات فرقة العمل على أمهية تـدريب املـوظفني علـى تطبيـق املبـادئ                    -٣٨
واستكملت فرقـة األمـم     .  احملاسبية الدولية للقطاع العام    والعمليات اإلجرائية اليت متتثل للمعايري    

املتحدة املعنية هبذه املعايري احملاسبية الدوليـة إعـداَد املـواد التدريبيـة اخلاصـة بتطبيـق هـذه املعـايري              
على نطاق منظومة األمـم املتحـدة، وذلـك بالتعـاون خارجيـاً مـع شـركة استـشارية، وأُتيحـت                     

ــش    ــات يف ت ــواد للمنظم ــك امل ــاينتل ــوفمرب /رين الث ــصل    . ٢٠٠٩ن ــاله وصــف مف ــد ورد أع وق
  .للتدريب على تطبيق هذه املعايري احملاسبية الدولية يف اليونيدو
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وتواصــل املنظمــات املنــضوية يف منظومــة األمــم املتحــدة إحــراز تقــدم صــوب اعتمــاد     -٣٩
 هــذه املعــايري وقــد اعتمــدت إحــدى املنظمــات مبكّــراً. املعــايري احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام

ــاراً مــن عــام    ــة اعتب  واعتمــدت مثــاين منظمــات فقــط، مــن ضــمنها   )١(.٢٠٠٨احملاســبية الدولي
ــستهدف يف عــام       ــول املوعــد امل ــايري احملاســبية حبل ــدو، هــذه املع ــة  . ٢٠١٠اليوني ومــن بــني بقي

 ،٢٠١١بأهنـا ختطـط العتمـاد هـذه املعـايري يف عـام         منـها   املنظمات الثالثة عشرة، أبلغت أربـع       
تنفيــذ  وإن حــاالت التــأّخر يف )٢(.٢٠١٤ وواحــدة منــها يف عــام  ٢٠١٢ومثــان منــها يف عــام  

لتخطيط املوارد املؤسسية، وبطء التقّدم يف إجناز خطط االتـصاالت والتـدريب،     النظم اجلديدة   
وكذلك عدم استكمال عمليـات اسـتعراض تـأثري كـل مـن هـذه املعـايري مبفردهـا، هـي عوامـل                    

يات الرئيسية اليت تواجهها بعـض منظمـات منظومـة األمـم املتحـدة يف تطبيـق                 متثّل بعض التحدّ  
  .املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

    
    امتةخ  -خامسا  

إن اعتمــاد املعــايري احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام، باالســتناد إىل أفــضل املمارســات      -٤٠
 يف هنج احملاسـبة املاليـة واإلبـالغ عـن الـشؤون املاليـة           املقبولة دولياً، يسهم يف إحداث تغيري هام      

. لدى اليونيدو، ّمما يـؤدي إىل تعزيـز الـشفافية واملـساءلة والقابليـة إىل املقارنـة يف بياناهتـا املاليـة                     
ومن مث فإن استمرار االلتزام والدعم من جانب املوظفني على كـل املـستويات، واحلـوار البّنـاء                  

ارجي، مــن شــأهنما أن يــسهما بقــدر كــبري يف مواصــلة النجــاح يف   مــع مراجــع احلــسابات اخلــ 
تطبيــق املعــايري احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام، ويف حتقيــق الغايــة املنــشودة يف تلقــي رأي غــري   
مشوب بالتحفّظ يف املراجعة احلسابية بشأن اجملموعة األوىل من بيانات اليونيدو املاليـة املمتِثلـة               

  .٢٠١٠الدولية للقطاع العام عن عام للمعايري احملاسبية 
    

     املطلوب من اللجنة اختاذهاإلجراء  -سادسا  
  .لعلّ اللجنة ترغب يف أن حتيط علماً باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة  -٤١

───────────────── 
  .برنامج األغذية العاملي  )1(  
  )2(  CEB/2009/HLCM/8.  
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   املرفق
    تعريف املصطلحات    

ين منـها    املوارد اليت يسيطر عليها كيـان مـا نتيجـة أحـداث سـابقة وُيتوقّـع أن جيـ                   - املوجودات
  .هذا الكيان يف املستقبل فوائد اقتصادية أو إمكانيات توفري خدمات

وميكـن أن تكـون هـذه       .  قائمة باحلسابات تستخدمها منظمـة مـا       - احلسابات) جدول(خمطط  
ــة أو   ــة رقمي ــةأالقائم ــة جبدي ــةأ أو رقمي ــة للحــسابات     . جبدي ــة التركيبي ــساعد البني ــي أن ت وينبغ

ويكـون كـل سـجل حـساب إمسـي فريـداً         .  يف إدراج الصفقات املعّينـة     وعناوينها على االّتساق  
وُترّتــب القائمــة منطيــاً حبــسب الترتيــب املعتــاد يف ورود احلــسابات يف البيانــات املاليــة،   . بذاتــه

  .حبيث تلي حسابات كشوف األرصدة يف امليزانية حساباُت الربح واخلسارة
املاليـــة الســـتيعاب البيانـــات الالزمـــة للوفـــاء  ميثّـــل التعـــديالت يف الـــنظم - اإلبـــالغ املـــزدوج

مبقتضيات اإلبالغ العمليايت واإلبالغ املـايل معـاً، حينمـا يكـون هنالـك اخـتالف بـني األسـاس                    
اإلبــالغ عنــها، وإعــداد البيانــات املاليــة واإلبــالغ عنــها علــى  /الــذي يقــوم عليــه إعــداد امليزانيــة

عمليـات اإلجرائيـة املاليـة تبعـاً لـذلك مـن أجـل              وقد ُعـدِّل النظـام املـايل وال       . أساس االستحقاق 
  ).املعامالت املالية(استيعاب هذه االزدواجية يف الصفقات 

 هي مجيع أشكال العوض الذي مينحه كيـان مـا مقابـل خدمـة يقـدِّمها       -  استحقاقات املوظفني 
  .املوظفون

بة يــتّم بنــاًء عليــه  يعــين أساســاً ُيــستَند إليــه يف احملاســ- أســاس االســتحقاق/االســتحقاق الكامــل
ــصفقات   ــات ال ــة (إثب ــامالت املالي ــا ) املع ــا    وغريه ــة حــال وقوعه ــات احلادث ــيس (مــن العملي ول

ولذلك فإن املعامالت املاليـة والعمليـات       ). فحسب عند تلقّي أو دفع مبالغ نقدية أو ما يعادهلا         
.  بالفكرة اليت تتعلـق هبـا      احلادثة ُتسجَّل يف السجالت احملاسبية وُتثَبت يف البيانات املالية اخلاصة         

والعناصــر الــيت ُتثَبــت يف إطــار احملاســبة علــى أســاس االســتحقاق الكامــل هــي املوجــودات           
  .قيمة رأس املال واإليرادات واملصروفات/واملوجودات الصافية) اخلصوم(وااللتزامات 

  : املوجود غري امللموس هو- املوجودات غري امللموسة
  تحديد وغري ذي ِقوام مادي؛موجود غري نقدي قابل لل  )أ(  
ــا نتيجــة حــدث ســابق       )ب(   ــان م ــسيطرة كي مــن الــصعب إثبــات  (مــورد خيــضع ل

  ؛)السيطرة يف غياب احلقوق القانونية
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إمكانيات خدميـة   /مورد ُيتوقّع أن يؤّدي يف املستقبل إىل تدفّق فوائد اقتصادية           )ج(  
  .على الكيان
  : هي موجودات- املخزونات

   أو؛ة اإلنتاجو إمدادات الستهالكها يف عمليعلى شكل مواد أ  )أ(  
  على شكل مواد أو إمدادات الستهالكها أو توزيعها يف تقدمي خدمات؛ أو  )ب(  
  حمتفظ هبا من أجل توزيعها يف جمرى العمليات العادي؛ أو  )ج(  
  .يف عملية اإلنتاج من أجل البيع أو التوزيع  )د(  

ففـي  . ختتلـف عـن صـفقات املبادلـة       ) ت ماليـة  معـامال ( هـي صـفقات      - الصفقات غري التبادلية  
صفقة غري تبادلية، إمـا يتلقـى كيـان مـا قيمـة مـن كيـان آخـر دون أن يعطيـه يف املقابـل وعلـى                       
الفور قيمة مكافئة على وجه التقريب، أو يعطي كيانا آخر قيمة دون أن يتلقى منـه يف املقابـل                   

  .وعلى الفور قيمة مكافئة على وجه التقريب
  : هي موجودات ملموسة-  واملصانع واملعداتاملمتلكات
مملوكة لالستخدام يف إنتاج سلع وخدمات أو توفريمها، أو للتـأجري للغـري، أو       )أ(  

  ألغراض إدارية؛
  .متوقع استخدامها على مدى أكثر من فترة إبالغ واحدة  )ب(  
ة إىل الـداخل طيلـة    هي إمجايل الفوائـد االقتـصادية أو اإلمكانيـات اخلدميـة املتدفقـ      - اإليرادات

قيمـة رأس املـال،     /فترة اإلبالغ حـني تـؤدي تلـك التـدفقات إىل زيـادات يف صـايف املوجـودات                 
  .غري الزيادات املتصلة مبسامهات املالكني

  . املدة اليت ُيتوقّع أن يستخدم الكيان خالهلا موجودات معّينة- عمر الصالحية
 


