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 . االجتماعاتإىلائق م بإحضار نسخهم من الوثيرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، . بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريلدواعي 

  الربنامج وامليزانيةجلنة 
  السابعة والعشرونالدورة 
  ٢٠١١ مايو/ أيار١٣- ١١ فيينا،
   من جدول األعمال املؤقت١١البند 

 املعايري احملاسبية

  جملس التنمية الصناعية 
  التاسعة والثالثونالدورة 

  ٢٠١١يونيه / حزيران٢٤- ٢٢فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقت) ز (٤البند 

          اسبيةاملعايري احمل
      املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام    
      تقرير مرحلي مقّدم من األمانة    

املعـايري احملاسـبية   : اختـصاراً ( اعتماد اليونيدو املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام        بعد   
، ١٤-م/١٢- عر املـؤمتر العـام م    ، وعمـالً مبقـرَّ    ٢٠١٠ينـاير   /اعتباراً من كانون الثاين   ) الدولية
 اليونيـدو حتـضرياً إلصـدار أول بيانـات ماليـة      يفط هذه الوثيقة الـضوء علـى املهـام املنجـزة         تسلّ

وُتقـدَّم فيهـا أيـضاً       .، وعلـى املهـام املقبلـة      ٢٠١٠عـام   عـن    املعايري احملاسبية الدوليـة      لتلكممتثلة  
ــايري احملاســبية الدو ب اخلــاصمــشروع للمعلومــات عــن العمــل املتواصــل    ــة املع ــشمل  لي ــذي ي ال

 . كلهامنظومة األمم املتحدة
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   مقّدمة -أوال 
 /لمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام اعتبـاراً مـن كـانون الثـاين            لاعتماد اليونيدو    بعد  -١

ط هذه الوثيقة الضوء علـى املهـام املنجـزة          ، تسلِّ ١٤-م/١٢-ر م ع   باملقرَّ ، وعمالً ٢٠١٠يناير  
وتقـدم الوثيقـة    . ٢٠١٠عـام   عـن    املعايري   لتلكحتضرياً إلصدار أول جمموعة بيانات مالية ممتثلة        

م لعدد حمـدود مـن األحكـام االنتقاليـة           بالتنفيذ املنظّ  فيما يتعلق أيضاً معلومات عن املهام املقبلة      
 إثــر للقواعــد املاليــة ة شــاملمراجعــةهبــا املعــايري احملاســبية الدوليــة وكــذلك بــإجراء  مح الــيت تــس
اخلــاص مــشروع لل أيــضاً معلومــات عــن العمــل املتواصــل الوثيقــةم وُتقــد.  املعــايريتلــكاعتمــاد 

وتـرد التعـديالت املقتـرح      . كلـها   منظومـة األمـم املتحـدة      الذي يـشمل  املعايري احملاسبية الدولية    ب
  .(IDB.39/6-PBC.27/6) ا على النظام املايل يف وثيقة منفصلةإدخاهل

    
    زة املهام املنَج– معايري احملاسبية الدوليةلاعتماد اليونيدو ل  -ثانيا 

هـي  ، و ٢٠١٠ينـاير   /اعتمدت اليونيدو املعايري احملاسبية الدولية اعتباراً مـن كـانون الثـاين             -٢
 كـانون  ٣١الـسنة املنتهيـة يف   عـن  ملعايري لتلك اية ممتثلة إعداد أول جمموعة بيانات مال    تقوم حالياً ب  

  .وعرض ملا حتقق من إجنازات كربىللتقدم احملرز أدناه ملخص ويرد . ٢٠١٠ديسمرب /األول
    

   عمليات جتريبية وإجراءممتثلة للمعايري احملاسبية الدولية ابتدائية إنشاء أرصدة   
ممتثلة للمعايري احملاسبية الدوليـة اعتبـاراً   دائية بتا على إنشاء أرصدة ٢٠١٠ يف عام   ُركّز  -٣

 علـى األرصـدة اخلتاميـة املمتثلـة         كـربى ، وإدخـال تعـديالت      ٢٠١٠ينـاير   / كانون الثـاين   ١من  
وإقـرارات  ات  للمعايري احملاسبية ملنظومة األمـم املتحـدة يف جمـاالت املمتلكـات واملـصانع واملعـدَّ               

   هامـاً،  هـذه اخلطـوة إجنـازاً        ومتثـل . شطة املـشتركة   املستخدمني وجتميع األن   ومستحقات الدخل
 صــحة تتوقفــان علــى  وصــحََّتها املدرجــة يف البيانــات املاليــة لنهايــة الــسنةاملبــالغ  موثوقيــةَنَّإإذ 

 .االبتدائيةاألرصدة 

 إلعـــداد بيانـــات ماليـــة ممتثلـــة عمليتـــان جتريبيتـــانجنـــزت بنجـــاح ، أ٢٠١٠ُعـــام ويف   -٤
، ٢٠١٠يونيــه /يف حزيــران للحــساباتلــيِّن قفــال إجتربــة  توليــة، فأجريــللمعــايري احملاســبية الد

إلعـداد بيانـات    عمليـة جتريبيـة مكتملـة        بالتعاون مع مراجـع احلـسابات اخلـارجي          كما أجريت 
لبيانـات  حدث ل اسـتُ و. ٢٠١٠سـبتمرب   / أيلـول  ٣٠املنتهيـة يف    التـسعة   شهر  األمالية مؤقتة لفترة    

. تثل للمعـايري احملاسـبية الدوليـة       شكل منوذجي خاص باليونيدو مي     امللحقة هبا ظات  واملالية وامللح 
الـيت  لبيانـات املاليـة     امـدى امتثـال     على  للتعرف   اأجرى مراجع احلسابات اخلارجي اختبار    قد  و
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 وجيــري جتــسيد. ٢٠١٠ســبتمرب / أيلــول٣٠للبيانــات املاليــة املؤقتــة للفتــرة املنتهيــة يف  عــدت أُ
ــة  مالحظــات مراجــع احلــسابات اخلــار  ــة عــام جي يف إعــداد البيانــات املالي وقــد  .٢٠١٠لنهاي

تـساعد  أن  هلـا   ع  توقَّـ تملة وحلها قبل هناية السنة، ويُ     احملشاكل  أفضت هذه العملية إىل استبانة امل     
 .٢٠١٠عام عن حتسني كبري لنوعية أول بيانات مالية ممتثلة للمعايري احملاسبية الدولية على 

ــق ب     -٥ ــل املتعل ــز العم ــد أُجن ــة وق ــاز  رمسل ــات احتي ــدات  عملي ــصانع واملع  ،املمتلكــات وامل
أمــا  .املقــر وإدارة املبــاين وخــدمات املطــاعم، فيمــا خيــص البيــعالتــصريف و عمليــاتوكــذلك 

 .٢٠١٠لعـام    ياز املمتلكـات واملـصانع واملعـدات يف املكاتـب امليدانيـة           تحارمسلة  املتعلق ب العمل  
 وكـذلك   ،املمتلكـات واملـصانع واملعـدات     ة ب صـحة العمليـات اخلاصـ      مـن    اًالتحقق مادي جرى  و
ــاتب ــام ،املخزون ــضاً العمــ جنــزوأُ .٢٠١٠ لع ــق أي ــد القيمــة  ل املتعل ــة  بتحدي ــات وملخزاخلتامي ن

التعــديالت منيطــة املخزونــات، مبــا يف ذلــك  ودفتــر األســتاذ العــام قيــود املطابقــة بــني  و٢٠١٠
  .باالستحقاقاخلاصة 

   
بالعمليات احملاسبية اخلاصة احملاسبية الدولية والتعليمات املعايري بشأن  ايتدليل السياسال  

   ملعايريتلك ااملمتثلة ل
بيـان تفـصيلي خبطـوات      مدعومـة ب  حدثت جمموعة كاملة من الـسياسات احملاسـبية،         اسُت  -٦

 ،مجيـع املعـايري ذات الـصلة باليونيـدو        فيما خيص   تسيري األعمال على نطاق املنظمة،      وإجراءات  
املعـايري احملاسـبية     بـشأن    دليـل سياسـايت   قد ُنشر   و .ة دائم مراجعةموضع  موعة  تزال هذه اجمل   وال

  صــيغة٢٠١١فربايــر /يف شــباط، مث نــشرت ٢٠١٠ينــاير /يف كــانون الثــاينألول مــرة الدوليــة 
املكتـسبة   ة اخلـرب  طفيفـة علـى ضـوء     ية  ات أدرجـت فيهـا تعـديالت سياسـ        )١(الـدليل  لـذلك ة  منقح
 عـام   أثنـاء سابات اخلارجي بشأن تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية        مراجع احل املقدمة من    شورةوامل

ــذ فيــه    ٢٠١٠ ــو أول عــام تنف ــك، وه بالعمليــات اخلاصــة صــدرت التعليمــات  أُو . املعــايريتل
منتظمــة  ، وهــي ختــضع ملراجعــة٢٠١٠ينــاير /ملعــايري يف كــانون الثــاينتلــك ااحملاســبية املمتثلــة ل

 .الضرورةحسب ث وُتحدَّ
    

    مركز فيينا الدويلالعمومية يفواخلدمات املتقاَسمة  املباين معاملة  
احملاســبية املمتِثلــة للمعــايري احملاســبية العمليــات معاملــة لكيفيــة مطولــة أجريــت مناقــشة   -٧

يف املركـز  الكائنـة   يف مركـز فيينـا الـدويل، مـع املنظمـات            املتقاَسـمة  فيمـا خيـّص املبـاين        ،الدولية
───────────────── 

  .(UNIDO Extranet) يدو اخلارجيةمتاحة على شبكة اليون  )1(  
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خـبري استـشاري عّينتـه الوكالـة الدوليـة للطاقـة         مـع   و) نيويـورك (املتحـدة   واألمانة العامة لألمـم     
م إىل ّدـ وقُــ٢٠١٠أبريــل / التقريــر النــهائي مــن اخلــبري االستــشاري يف نيــسان وقــد َورد.الذريــة

 علـى   تُّفـق ا ،وبعـد سلـسلة مـن املـشاورات        . لالطالع عليه  ليونيدواحلسابات  راجع اخلارجي   امل
 ،خاضـعة ملراقبـة مـشتركة     مركـز فيينـا الـدويل بوصـفها عمليـات            يف   العموميـة معاملة اخلدمات   

ونظـراً لتبـاين وتـرية تنفيـذ املعـايري احملاسـبية الدوليـة يف          .وفقاً ألحكـام املعـايري احملاسـبية الدوليـة        
احملاسـبية  العمليـات   معاملـة   بكيفيـة    املشاورات املتعلقـة     ، فإنَّ ركزامل يف   الكائنةاملنظمات  خمتلف  

 .جاريةملباين مركز فيينا الدويل ال تزال املشتركة 
   

    التدريب  
وجـــود هـــو لمعـــايري احملاســـبية الدوليـــة لاعتمـــاد اليونيـــدو علـــى  كـــثرياً ســـاعدإنَّ مـــا   -٨

املاليـة وفـرع إدارة املـوارد البـشرية         الـشؤون   الة شـارك يف إعـدادها فـرع         فّعتدريب  استراتيجية  
دورات الكــثري مــن تنظــيم  ٢٠١٠شــهد عــام قــد و .وخــدمات إدارة املعلومــات واالتــصاالت

العمليـات احملاسـبية اجلديـدة يف       علـى   كـذلك   على مبـادئ املعـايري احملاسـبية الدوليـة، و         لتدريب  ا
ــة علــى الــسواء  ، لــصاحل النظــام ــة يظــلو .مــوظفي املقــر واملكاتــب امليداني  عقــد دورات تدريبي

ري بانتظـام عقـد دورات      جيـ إذ  ،  ٢٠١١يف عـام    مواكبة للعـصر مـن أهـم األولويـات          منتظمة و 
 ُنـشرت وقد   .املمتثلة للمعايري احملاسبية الدولية   بشأن العمليات   وحلقات عمل   تنشيطية   تدريب

املعـايري احملاسـبية    املتاحـة بـشأن      مجيـع املـواد التدريبيـة        )اإلنترانت(اليونيدو الداخلية   على شبكة   
النظم والعمليــات بــهــا، وكــذلك املعــايري أو مببادئتلــك مبفــاهيم كانــت تتعلــق الدوليــة، ســواء 

األساسـية  اإللكتـروين  مـادة الـتعلم    أنَّ  كمـا .جلميـع املـوظفني   ميـسورة املنـال      وهي   ،اخلاصة هبا 
ن شـرائط فيـديو للتـدريب حتـت إشـراف موّجـه،             الـيت تتـضمّ   وبشأن املعـايري احملاسـبية الدوليـة،        

 مكاتـب   يمـوظف وخصوصا   يها،عل املوظفني   طالعايضاً على شبكة اإلنترانت لتسهيل      متاحة أ 
ومكتـب املـساعدة    ملعـايري احملاسـبية الدوليـة       باص  اويواصل اخلط الساخن اخلـ     .امليدانيةاليونيدو  

 .املعايريتلك ملوظفني بشأن مسائل تنفيذ لعموم اتوفري الدعم احلاسوبية 
    

   احلوار املتواصل مع مراجع احلسابات اخلارجي  
لـضمان  بـالغ األمهيـة      مع مراجع احلـسابات اخلـارجي أمـراً          اءد احلوار املتواصل والبنّ   َعُي  -٩

 التواصـل املباشـر مـع مراجـع         ُرسخوقد   .النجاح يف االنتقال إىل تطبيق املعايري احملاسبية الدولية       
، وُحـصل   التمس رأيه  إذ   .املعايريتلك  تنفيذ  طوال عملية   أولوية  كأمر ذي   احلسابات اخلارجي   
واملــسائل  املعــايري اخلاصــة بتلــكالرئيــسية اليونيــدو ات بــشأن مجيــع سياســعلــى ذلــك الــرأي، 
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أمهيـة حامسـة    اءة  ته البنّ املالحظ أنَّ   تبيَّنوقد  . املعايريلتلك  المتثال  األساسية املتعلقة هبا، ضماناً ل    
 .٢٠١٠ لعام اخلتاميةيف إعداد البيانات املالية 

    
   النظام املايل  

 يف دورتـه  أقرهـا املـؤمتر العـام       النظـام املـايل الـيت       علـى   األساسـية   األوليـة   لتعـديالت   إثر ا   -١٠
إضـفاء  تعلقـت ب لنظـام املـايل   أجريت مراجعة إضـافية ل  ،)١٢-م/١٣-املقرر م ع(الثالثة عشرة   

ليونيـدو، واقترحـت علـى أجهـزة        حلـسابات ا  راجعـة الـسنوية     امل علـى عمليـات      املؤسسيالطابع  
  .(IDB.39/6-PBC.27/6)الشأن هبذا تعديالت  تقرير السياسات

    
   املعايري احملاسبية الدوليةاخلاصة بانية يزامل  

ــاراً مــن       -١١   يــرد يف اجلــدول أدنــاه اســتخدام مــوارد ميزانيــة املعــايري احملاســبية الدوليــة اعتب
، وفقاً ملـا ورد يف وثيقـة الربنـامج وامليـزانيتني لفتـرة الـسنتني            ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٣١

ــ .٢٠٠٩-٢٠٠٨ ــسبة وبلغ ــت الن ــة     ةالنهائي ــبية الدولي ــايري احملاس ــة اخلاصــة باملع ــذ امليزاني  لتنفي
اخلــبريين االستــشاريني إىل اســتقالة يف املقــام األول وتعــزى الوفــورات احملققــة  . يف املائــة٨٨,٧

احملاسبة وتكنولوجيا املعلومات يف منتصف املدة وإىل اخنفاض االحتياجـات إىل الـسفر             املعنيني ب 
 .الفيديوبواسطة التداول ملرافق ثف بفضل االستخدام املك

 
  املعايري احملاسبية الدولية اخلاصة بيزانية املاستخدام موارد   

 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١يف 
  )باليوروهات(

 الباقي التكاليف الفعلية امليزانية املعتمدة 

١٥٥ ٩٠٠ ةكاليف املوظفيالت  ١٤٥ ٤٧٩  ١٠ ٤٢١  

٥٦٢ ٥٠٠ اخلرباء االستشاريون  ٥٢٢ ١٣٥  ٣٠ ٣٦٥  

٤٠ ٧٠٠ السفر الرمسي  ١٤ ١٤٣  ٢٦ ٥٥٧  

٣٧ ٩٠٠ تكاليف التشغيل  ١٨ ٣٣٧  ١٤ ٢٦٣  

٣٩٨ ٠٠٠ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ٣٥٠ ٢٩٣  ٤٧ ٧٠٧  

١ ١٩٥ ٠٠٠ اجملموع  ١ ٠٦٠ ٣٨٧  ١٣٤ ٦١٣  
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    املهام املقبلة -ثالثا 
   اجلارية األعمال - األحكام االنتقالية   

ــة  و  -١٢ ــا ورد يف الوثيقـ ــاً ملـ ــام مـــن اليونيـــدو تـــستفد مل ، IDB.38/5-PBC.26/5فقـ األحكـ
بعـد التـشاور مـع مراجـع احلـسابات       إال  االنتقالية املسموح هبا مبقتضى املعايري احملاسبية الدوليـة         

معاملــة  وكيفيــة موجــودات التعــاون الــتقين مثــل،  وفيمــا خيــص جمــاالت بالغــة التعقُّــداخلــارجي
العائــدات اخلاصــة  بــاين مركــز فيينــا الــدويل، ومعاملــة إثبــات      اســبية اخلاصــة مب العمليــات احمل

 .املعايري احملاسبية الدوليةتنفيذ  تسبقاليت املشاريع ب

املعيـار  ، الـيت يـسمح هبـا        خلمـس سـنوات   املمتـدة   األحكام االنتقاليـة    باليونيدو  أخذت  وقد    -١٣
تلكات واملصانع واملعدات اخلاصة مبوجـودات التعـاون         املتعلق باملم  ، من املعايري احملاسبية الدولية    ١٧

 بــشأن موجــودات  قــد أجــرياً أوليــحتقيقــاً أنَّ ومــع .الــتقين الــيت متثــل غالبيــة موجــودات اليونيــدو 
كيفية مراقبـة تلـك      ل ةشاملمراجعة   ٢٠١١يف عام    ُتستهل    فسوف  اخلاصة بالتعاون التقين،   ليونيدوا
 . هلادف التوصل إىل معاملة حماسبية مالئمةوجودات وحتديدها والتحقق منها هبامل

 مـن  ١٧اليونيدو مـن األحكـام االنتقاليـة املـسموح هبـا مبقتـضى املعيـار          كما استفادت     -١٤
 . من املوجودات"املباين"لفئة ألول ااملعايري احملاسبية الدولية بشأن اإلثبات 

هبـا  اليت يـسمح    و،  ث سنوات لثالاملمتدة  رت اليونيدو استخدام األحكام االنتقالية      قّرو  -١٥
غـري التبادليـة،    املعـامالت   اإليرادات مـن    املتعلـق بـ    من هذه املعايري احملاسـبية الدوليـة،         ٢٣املعيار  

والسبب الرئيسي لذلك هو التعقد الـذي يتـسم بـه التحليـل التـام ملئـات املـشاريع اجلاريـة الـيت                        
 والـيت تتعلـق بكـثري مـن اتفاقـات التمويـل             بدأت هبا اليونيدو قبل تطبيق املعايري احملاسبية الدولية       

وفقـاً  )  ومـا بعـدها  ٢٠١٠املعتمـدة اعتبـاراً مـن    (عامـل املـشاريع اجلديـدة    ويف حـني تُ  .املختلفـة 
 عنـدما تـصبح     ٢٠١٠ملتطلبات املعـايري احملاسـبية الدوليـة، جيـري حتليـل املـشاريع الـسابقة لعـام                  

، ةن املتوقـع حبلـول هنايـة الفتـرة االنتقاليـ          ومـ . ٢٠١٠متاحـة خـالل عـام       املتعلقـة هبـا     املعلومات  
 وأن يــصبح نطــاق املــشاريع القدميــة الــيت ٢٠١٠إجنــاز أو حتليــل غالبيــة املــشاريع الــسابقة لعــام 

  .حتتاج ملزيد من التحليل أضيق بكثري
   

    القواعد املاليةمراجعة  
 نفيــذ برنــامج التغــيريمــع اجلــدول الــزمين احملــدد لت بالتناســق ع القواعــد املاليــة راَجــُتوف ســ  -١٦

 .اليت يوفرها نظام ختطيط املوارد املؤسسيةالفضلى تطبيق املمارسات ، ضماناً لوالتجديد يف املنظمة
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   املتحدة مشروع اعتماد املعايري احملاسبية الدولية على نطاق منظومة األمم  -رابعا 
اللجنــة يف واحملاسـبية  املعنيـة باملعـايري   ألمـم املتحـدة   اعـضو يف فرقـة عمـل    هـي  اليونيـدو    -١٧

  وقـد أبـرزت اجتماعـات فرقـة         .املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العـام     شروع  التوجيهية املعنية مب  
حـساباهتا   كـل منظمـة مناقـشات ثنائيـة مـع مراجـع              إجراء  أمهية ٢٠١٠  عام العمل املعقودة يف  

ظمـات الـيت تعتـزم     وأوصـت املن  ، فيما بني املنظمات   تقاسم التجارب عت على   ، وشجّ اخلارجي
وُشـدد  . ممرحلـة اسـتراتيجيات تنفيـذ   بـأن تـضع      ٢٠١٠املعايري احملاسبية الدولية بعد عام       تطبيق

يف هــذه االجتماعــات علــى أمهيــة تــدريب املــوظفني علــى املبــادئ والعمليــات املمتثلــة للمعــايري 
 .احملاسبية الدولية

ــضى  -١٨ ــة الرف   ومبقت ــة اإلداري ــذي أصــدرته اللجن ــم    التكليــف ال ــة لألم ــستوى التابع ــة امل يع
 هلـذا املـشروع املنفـذ علـى         ة خارجيـ  ت مراجعـة  ، أجري ٢٠١٠املتحدة يف اجتماعها األول عام      

ي مـن فتـرة الـسنتني احلاليـة، ولفتـرة           ه اسـتراتيجي للجـزء املتبقّـ       توجُّـ  انطاق املنظومـة ُحـدد فيهـ      
ناقـشت  ة اسـتثنائية    وردشـبكة امليزانيـة واملاليـة        وعقـدت    . وما بعـدها   ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني  

ــائج فيهــا  ــة نت ــاملراجع ــة حــىت     ة،اخلارجي ــق العامــل علــى نطــاق املنظوم  وأقــرت اســتمرار الفري
 .اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوىلكي ينظر يف أمر ، ٢٠١٥ ورمبا حىت ،٢٠١٣

ــدو ظــلوت  -١٩ ــة األمــم املتحــدة  يف طليعــة  اليوني ــايري الــيت اعتمــدت   مؤســسات منظوم املع
اعتبــاراً مــن عــام   املعــايري تلــكفباســتثناء منظمــة واحــدة ســبقت يف اعتمــاد  . لدوليــةاحملاســبية ا
 مثـاين    سـوى  ٢٠١٠حبلول املوعد املستهدف األصلي يف عام         مل تعتمد هذه املعايريَ    )٢(،٢٠٠٨

اثنتــان بأهنمــا أفــادت  عــشرة، ومــن بــني بقيــة املنظمــات الــثالث .  اليونيــدوإحــداهامنظمــات، 
عــام  يف ، وواحــدة٢٠١٢عــام ، ومثــاين منظمــات يف ٢٠١١يف عــام ايري اعتمــاد املعــتعتزمــان 
تـــأخر يف تنفيـــذ الـــنظم اجلديـــدة ال أنَّ وذكـــرت املنظمـــات. ٢٠١٤عـــام ، واثنتـــان يف ٢٠١٣

عـدم  وكـذلك  لتخطيط املوارد املؤسسية، وبطء التقدم يف إجناز خطط االتصاالت والتـدريب،       
   أمــام تطبيــق  كــربىحتــديات ، متثــل عــايريتــأثري كــل مــن هــذه امل   إجــراء مراجعــات كاملــة ل  

 .املعايريتلك 
    

───────────────── 
  .العاملياألغذية برنامج   )2(  
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   خامتة  -خامسا 
املقبولـة دوليـاً،    الفـضلى    إىل املمارسـات     اليت تستند ،  تماد املعايري احملاسبية الدولية    اع إنَّ  -٢٠

بفـضل حتـسني    اجلهـات املعنيـة،      أمـام مجيـع      تهاومـساءل املنظمـة   سوف يؤدي إىل تعزيز شـفافية       
ملعـايري عـن الـسنة    لتلـك ا  وتعطى أولوية قصوى إلعداد أول بيانـات ماليـة ممتثلـة             .املايلاإلبالغ  

احلـصول علـى     يف   اهلدف املتمثل تحقيق  ل و ،٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٣١املالية املنتهية يف    
 .٢٠١٠ بشأن البيانات املالية لعام متحفِّظ من جانب مراجع احلساباترأي غري 

    
  ن اللجنة اختاذهاإلجراء املطلوب م  -سادسا 

  . أن حتيط علماً باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقةلعلّ اللجنة توّد  -٢١
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    املرفق
     تعريف املصطلحات  

ملــستخدميه كيــان  أيُّ ا مينحهــالــيت التعويــضات هــي مجيــع أشــكال - املــستخدمني ُمــستحقَّات
 .اليت يقدموهنادمة اخلمقابل 

إثبــات املعــامالت  للمحاســبة يقــضي بهــو أســاٌس - االســتحقاقأســاس /الكامــل االســتحقاق
،  أو مــا يعادهلــا ، عنــد تلقّــي أو دفــع مبــالغ نقديــة    ال (األحــداث عنــد وقوعهــا  وغريهــا مــن  

ــن مث، ).فحــسب ــإنَّ وم ــامالت وف ــساألحــداث املع ــبية وُتثَبــ   ُت ــسجالت احملاس ت يف جَّل يف ال
علــى القائمــة  الــيت ُتثَبـت يف احملاســبة  ُروالعناصــ . الــيت تتعلــق هبـا ترةالبيانـات املاليــة اخلاصــة بـالف  

الـسهمي  رأس املـال    /املوجوداتصايف   و املالية الكامل هي املوجودات وااللتزامات    االستحقاق
 .والعائدات والنفقات

ــةُ ــام ُمطاَبقَ ــر األســتاذ الع ــ-  دفت ــُرستخَد ُي ــة    م دفت ــات املالي ــسجيل العملي ــام لت  أليِّ األســتاذ الع
بـاع  د مـن دقتـها ومـن اتِّ       للتأكُّـ يف دفتر األستاذ العـام      الواردة  القيود  ة  مطابق وال بّد من   .منظمة

ل الحقــاً إىل بيــان نقَــدفتــر األســتاذ العــام معلومــات ُتتــرد يف و .اإلبــالغأخالقيــة يف ممارســات 
بـني   ٍةقَـ طاَبُم إجـراءَ دفتـر األسـتاذ العـام        ُمطابقـةُ تبع  سَتَتو .كشف احلساب اخلتامي  اإليرادات و 
  .القيود املدرجة يف دفتر األستاذ العاموالوثيقة املصدر املأخوذة من املعلومات 
 : هي موجودات- املخزونات

  يف عملية اإلنتاج؛ أوكستهلَلوازم ُتشكل مواد أو يف   )أ( 

 دمات؛ أواخل يف تقدمي عزََّوأو ُتك ستهلَلوازم ُتشكل مواد أو يف   )ب( 

 ؛ أواملعتادات العمليلكي توزَّع يف سياق ظ هبا حتفَُي  )ج( 

 .هاأو توزيعبغرض بيعها  جيري إنتاُجها  )د( 

املعاملـة  ففـي    .اليت ال تندرج ضمن العمليات التبادليـة      عامالت  امل هي   -  غري التبادلية  عامالتامل
كيان قيمة من كيان آخر دون أن يعطيه يف املقابل وعلى الفـور قيمـة               التبادلية، إما يتلقى    الغري  

يعطـي كيانـا آخـر قيمـة دون أن يتلقـى منـه يف املقابـل وعلـى الفـور قيمـة                        وإمـا ،  اًتقريبـ معادلة  
 .باًتقريمعادلة 
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 : هي موجودات ملموسة- املمتلكات واملصانع واملعدات

 هـا ، أو لتأجري  سـلع وخـدمات   أو توريـد    يف إنتـاج    ستخدم  حتفظ هبـا لكـي تُـ      ُي )أ( 
 للغري، أو ألغراض إدارية؛

  .كثر من فترة إبالغ واحدةى مدى أتوقع استخدامها علُي )ب( 
فتــرة املتأتيــة أثنــاء ات اخلدميــة ية أو اإلمكانــ االقتــصادتــدفقات املنــافع هــي إمجــايل - عائــداتال

، غـري    الـسهمي  رأس املـال  / يف صـايف املوجـودات     ةاإلبالغ حني تؤدي تلك التـدفقات إىل زيـاد        
  .الزيادات املتصلة مبسامهات املالكني

  


