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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2011 ليويو 26: لا

 
 

  اجلمعية العامة للويبو
 

  )الدورة العادية العشرون (األربعونالدورة 
مترب إىل 26جنيف، من  توبر 5سب   2011ك أ

 
 

  2010تدقيق يف البيانات املالية لعام : تقرير مراجع احلسابات اخلارجي
  األمانةمن إعدادثويقة 

ساابت اخلاريج .1 حلتوي هذه الويقة عىل تقرير مراجع ا ث ية لعام : حت ياانت املا يق يف ا لتد لب  2010ق
ية )WO/PBC/18/4 ثالويقة( ية ابلربانمج واملزيا بو ا نة الو ن ويه مطروحة عىل  ن ي نة(ملعجل رشة ) للجا نة  ثا عيف دورهتا ا م ل
 ).2011سبمترب  16 إىل 12من (

شأن تكل ال .2 نة  ية ا بوترد تو للج رشة "ثويقة يف ص نة  ثا نعقدة يف دورهتا ا ية ا نة الربانمج واملزيا يات  عملخص تو م ل مل ن جل ص
مترب 16 إىل 12يف الفرتة من   ).A/49/16 ثالويقة" (2011سب 

ية العامة مدعوة إىل املوافقة  .3 عىل مجلعإن ا
شأن  ية  نة الربانمج واملزيا ية  بتو ن جل ص

، كام جاءت يف WO/PBC/18/4 ثالويقة
 .A/49/16 ثالويقة

 ]WO/PBC/18/4ثالويقة تيل ذكل [
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WO/PBC/18/4 

 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2011 ليويو 11: لا

 
 
 

  جلنة الربنامج وامليزانية
 

  الثامنة عشرةالدورة 
 2011سبمترب  16 إىل 12جنيف، من 

 
 

  2010تدقيق يف البيانات املالية لعام : تقرير مراجع احلسابات اخلارجي
  األمانةمن إعداد

نظا5.6بناء عىل املادة  .1 ته، يعدل من ا ّم املايل وال نظمةحئ ية  ياانت املا ساابت اخلاريج ا للم مراجع ا ل ب تيض . لحل تقو
ية وتقارير 11.8 املادة ياانت املا ية ا نة الربانمج واملزيا ل أن تفحص  ب ن شأنلجل ساابت  بمراجع ا ياانت،حل ها إىل لب تكل ا حتيل و

يات يقات وتو ناسب من  ية العامة مع ما  صا تعل ي ياانت. مجلع ية لبوترد ا نة يف 2010  لعاملاملا للج املرفوعة إىل ا
 .WO/PBC/18/3 ثالويقة

توي هذه الويقة عىل ما ييل .2 ثو شأن " 1: "حت ساابت اخلاريج  يات مراجع ا بملخص تو حل ية بياانتص بو املا ل الو ي
ية " 2"وردود اإلدارة علهيا؛  2010 لعام ياانت املا شأن ا ساابت اخلاريج  تقرير الاكمل ملراجع ا لوا ب ب حل ية لل ملنظمة العا للم

بو(للملكية الفكرية  تقرير و (2010 لعام) يالو نوان لا ية لعام"بعيضم جزءا  ياانت املا يق يف ا لتد لب نوان " 2010 ق بعوجزءا آخر 
ية " تا شوف األرصدة الا يق يف  حتد تق ية ادلويةفك يق املعايري احملا لبعد  سبب  ").تط

ية  .3 ياانت املا شأن ا ساابت تقريره  لوخمت مراجع ا ب ب نحو اآليت2010 لعاملحل  :ل عىل ا

ية لعام .77" بو املا ياانت الو لبعد العمل اذلي أجنزته، بإماكين أن أؤكد أن  ي متتثل للمعايري قد أعدت بطريقة  2010 ب
ية ادلوية لاحملا ية . سب بقا عىل أساس املعايري احملا ية احملددة  ية ا بة األ بان  بوإذا ما أخذت يف ا سب سـس مه ت مسـ ع لنحل

نظمةلادلوية، بإماك ساابت ا تفق و ية  ياانت املا شورة يف ا ية ا ملين أيضا أن أؤكد أن األرقام احملا ح ت ل ب لن مل  .سب
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يه، بإماكين أن أصدر  .78" تقرير واملعد وفقا للفقرةعلو يقي املرفق هبذا ا تد لرأيي ا تصاصات مراجع "  من 5 قل خا
ساابت اخلاريج ته2 املرفق" (حلا بو املايل وال نظام الو حئ  ي  ).ل

نة .4 ية مدعوة إىل أن جلإن  ن الربانمج واملزيا
يط علام مبضمون تويص  بو بأن  ية العامة للو حتا ي مجلع

 .ثهذه الويقة

يات[ تو صييل ذكل ملخص ا ل ّ[ 
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ية لعام بو املا ياانت الو ساابت اخلاريج  يات مراجع ا لملخص تو ي ب حل  2010 لص
بو علهيا  يوردود إدارة الو

ية لعام .أوال ياانت املا يق يف ا لتد لب  2010 ق

ية رمق تو صا  1 ل
ية " نظمة بأن حتدد اإلجراءات الر سـأويص ا ية ئيمل ية مسبطريقة ر ناسب آ يق وتوثقه وأن تضع يف الوقت ا تد متد ا لوأن  مل ّل ق تع

نجزة يق ا تد مللرصد أعامل ا  ."قل

 الرد
يجي  تقومي الاسرتا هم يف نطاق برانمج ا تندرج هذا العمل ا ل بادرة(ملي ي: 15 ملا  ويف اترخي حترير هذا .)ةخلتعزيز نظام الرقابة ادلا

تقرير،  نظمة تقرر إصدار لا ساعد ا شارات  تب ا تعاقد مع  ملدعوة عطاءات  ي ت سلل رشوع عىلمك بة  نا ية ا لل حتديد الاسرتا سـ مل تيج
بادرة  .مليف هذه ا

ية رمق تو صا  2 ل
بو إىل أن جتد حال " شأن الرباءات ّيكفل حتديد الرسوم احملصةل مقابل اخلدمات املقدمة يف ظل معاهدة ايأدعو الو بتعاون  ل

ية  سـثالث أو أربع معالت ر ثالنالفر(ئيب ياابين  يورو وادلوالر األمرييك والني ا سورسي وا مك ا ل ل أزال عىل ثقة بأن  وال). يل
س ّذكل احلل من شأنه أن  ية وقطاع املعاهدة وحيدطيب ّ العمل اإلداري يف إدارة اخلدمات املا ت من اخملاطر املربطة بأسعار ل

 ."الرصف

 لردا
شأن الرباءاتّتقر تعاون  ثري خماطر متس مدخول قطاع معاهدة ا ب األمانة بأن أسعار الرصف  ل يا . ت يع املدفوعات حا لوسدد  مج ت

ية  تو ية املذكورة يف ا صابلعمالت األربع الر ل ياابيننالفر(ئيسـ يورو وادلوالر األمرييك والني ا سورسي وا لك ا ل  ويعين ذكل أن .)يل
ي. العمالت لن حيد من اخملاطر أكرث من ذكلزايدة الرتكزي عىل تكل  يا بق أن للقطاع املذكور ا طضف إىل ما  ت  ا خمصصاحسـ

نامجة عن أسعار الرصف تعريفات ومعالهتالللحد من اخملاطر ا ل املربطة اب  .ت

شري  هم جدا أن  نومن ا ية  مزاايإىل أن إحدىيف هذا الصدد مل نظائيسـ نظام الرباءات الر تفعني اب ليه متكني ا م من ادلفع ملن
يع العمالت بول  ية، وهذه يه احلجة الكربى  مجبعمالهتم ا نه أن يكون يف . لقحملل نظام يراد  بة  نا ية  تو ست ا يه،  مو لم سـ ص ل ي لعل

يع مجلناول ا يةل ابحلد من . مت بل ا شاف ا متر األمانة يف رصد الوضع وا لكفومع ذكل،  سـ لتك سـ تسائر اخملاطر املرتبة عىل ستسـ
 .أسعار الرصف

ية رمق تو صا  3 ل
شاء فريق عامل" ية وإ ناصب األسا شغل ا بة  نا تدابري ا تخذ ا بو إىل أن  نأدعو الو سـ مل ل سـ مل ل ت إدارة اخلدمات وابإلشارة إىل . ي

ية ساابت وملء أية حتديدا لاملا سأةل إقفال ا تصاصات ملعاجلة  تعددي الا يني  ية مجموعة من املوظفني اإلضا حل، أقرتح  م خسم م ف ت
بب مغادرة أحدمه سناصب شاغرة   ."بم

 الرد
ية بريا أمام إدارة اخلدمات املا ية حتداي  نظمة املا ياانت ا ية ادلوية إلعداد  نظام املعايري احملا ليطرح اإلملام  ك ل مل ب ل ومن املعروف . سبب

يب أن بعض  نوا من أداء همام زمالهئم يف حاالت ا تكل املعايري  سني إملاهمم  تغالعاملني يف تكل اإلدارة حباجة إىل  ب لحت ليمتك
شاركهتم يف األعامل املربطة ابملعايري ادلوية املذكورةرئالطا ل وتعزيز  ت م شأن . ل ية  تحق عدة موظفني بدورات تدر يه، ا بو ل يبعل
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ية ادلوية  لاملعايري احملا يف . 2011 عام عىل مدىسب تخصص يف تكل املعايري يف إدارة ظومن املعزتم تو محماسب مايل 
ية خالل  يةتسـتو. العام اجلاريلاخلدمات املا ياانت املا سؤول عن إعداد ا تعزيز الفريق ا بال أخرى  يا  لشف األمانة حا ب مل ل سـ ل  .لك

ية رمق تو صا  3 ل
بو " ية"جداول  بتنظيفيأويص الو تجر يباألرصدة ا ب" ل يدة اليت قد تعرض الرتاكب األخطاء المن املعلومات ا ّية أو غري ا ملف ل

بةلعند إقفال  ية ا ياانت املا ملقا ل  ."لب

 الرد
نجز هذحنيط علام هب ية و تو سنذه ا ص  .2011  العمل خالل عامال

يا ية ادلوية .ناث يق املعايري احملا ية بعد  تا شوف األرصدة الا يق يف  لتد س ب ت بك ح تطق  ف

ية رمق تو صا  1 ل
بو " ية ادلويةإىل يأدعو الو تص يف املعايري احملا تعانة  لأن تويل األولوية إىل الا مبخ ها سبسـ يذ املعايري و توىل رصد  يق  بنف تطت لي
همة املعقدةوي ية يف إجناز تكل ا سؤول عن إدارة اخلدمات املا ملدمع ا ل  ."مل

 الرد
ية رمق تو ية يف الرد عىل ا تو صيرد الرد عىل هذه ا ل ص  . أعاله3 ل

ية رمق تو صا  2 ل
ساابت مجموعة يف ابب واحد " ندما تكون عدة  ية  تأكد من اجملموعات احملا يل ا بو إىل إجياد حل مؤمتت  حأدعو الو ع ل ه سبي لتس

يةمن ياانت املا ل أبواب ا  ."لب

 الرد
تاكمةل أعددان تقريرا  ساابت (AIMS)ملبذكل بفضل نظام اإلدارة ا شأن ا تقرير عىل املعلومات املطلوبة  توي ا حل و ب ل حي

 .ومجموعاهتا

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
نظ

ي ئة للرقابة املا لبغي تويل عضو من أعىل  ي ك هي ة العامة يف ن
نظمة  تابعة  ية ا ياانت املا ية  تار ابملراجعة اخلار بدل ا للما ل ل ب خمل للل ج

ية الفكرية  ية  للملكالعا بو(مل يا هبذه ) يالو ًوهو يلكف  خشص ّ

همة ية العامة . ملا نادا إىل ا ناعة وا مجلعوانطالقا من هذه ا ًس ت لق ً

يات احتادات ابريس وبرن ومدريد والهاي  بو و مجعللو ي
بونة لشـويس و يف ادلويل ن نا ابإلضافة إىل ا ن ولواكرنو و تصي لي ف

شأن الرباءات، جدد  تعاون  بلرباءات الاخرتاع ومعاهدة ا ل
سورسية حىت هناية  ّثلو ادلول األعضاء والية احلكومة ا ي ل مم

بو والاحتادات 2011العام  ساابت الو بارها مراجع  ي اب ح عت
ساع شاريع ا ساابت  بو ابإلضافة إىل  ملاليت تديرها الو م ح دة ي

نظمة نفذها ا ية اليت  ملا ت ّن ّوعىل ضوء ما تقدم وبصفيت . لتق
ساابت،   سورسي ملراجعة ا تب الفدرايل ا حلمدير ا ي ل ملك
همة مراجعة  سورسية   ية ا تين حكومة الكونفدرا ّو مب ي ل ل ّلك

ية الفكرية ية  نظمة العا للملكساابت ا مل مل  . ح

ن2-6وختضع همايم ألحاكم املادة  ظام املايل ل من ا
تصا يةخوالا ساابت امللحقة بهفصات اإلضا . حل ملراجع ا

تقل وبدمع من معاونني  يوم و تدبري  يايت  سؤو ّوأهنض  سـ ب ل ممب ّ ق
ساابت سورسي ملراجعة ا تب الفدرايل ا حلمن ا ي ل  .ملك

ية  بو اخلار ساابت الو تب هممة مراجعة  جوميارس ا يملك ح ّ
تقةل ابلاكمل عن ادلور اذلي يضطلع به يف  ّممارسة  مسـ

ية ا لالكونفدرا ية  ل يا للرقابة املا ئة ا ته ا لسورسية  لعل ي لهي بصف
نظامت  يق اخلاص اب تد تع بفريق من حمرتيف ا ملوهو  ل قمت ّ ي

ية وابع طويل يف هذا اجملال متزيون بكفاءة عا لادلوية  ّل  .ي

 :اآليت بـللمزيد من املعلومات، الرجاء الاتصال

يد كورت غروتر ّا  لسـ

تب ا لفمدير ا سورسي ملراجعة ادرايل يملك حلا ي  ساابتل

نوان   Monbijoustrasse 45: لعا

3003 Berne 

هاتف   01 10 323 31(0) 41+ :لرمق ا
 >ch.admin.efk@grueter.kurt<: الربيد اإللكرتوين

 :أو

يد ديديي مونو  ّا  لسـ

نظامت ادلوية يق اخلاصة اب تد لمدير همامت ا مل  قل

هاتف   48 10 323 31(0) 41+: لرمق ا

 >ch.admin.efk@monnot.didier: الربيد اإللكرتوين

ساابت  حلتقرير مراجع ا

ية الفكرية  ية  نظمة العا للملكا مل بو(مل   ) يالو

ية للعام  ياانت املا يق يف ا تد لا ب لل  2010ق

توايت حملقامئة ا
  الفقرة 

 

يق تد قملخص ا ل ّ - 

نظمي واملعايري واملعلوما  12 -1 تلتا

يات تو صبع ا ل ّت  15 - 13 ت

ية ادلوية للقطاع العام ية وفقا للمعايري احملا ياانت املا لإعداد ا س ل بب ً ل
 16 - 20 

ية العام  يذ مزيا يق يف  تد نا نفل  23 - 21 2010تق
ية للعام  ياانت املا يق يف ا تد لا ب لل  75 - 24 2010ق

ية ادلوية للقطاع العام يق املعايري احملا يل  ليل د س ب ل بحتل تط
 76 

 78 - 77 اخلامتة

 

يقي: امللحق تد قالرأي ا  ل
 

 

 2011ل يويو 4برن، يف 

يل  1.11355.944.00333.02 : لتسجرمق ا

modi/dear

 

ساابت سورسي ملراجعة ا تب الفدرايل ا حلا ي ل ملك  
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يق تد قملخص ا ل ّ 

ية  ياانت املا تقرير بأن ا لبداية، امسحوا يل بأن أنوه يف هذا ا ب لل ّ ّ ية 2010للعام ً نظمة العا ياانت األوىل يف اترخي ا مل يه ا مل لب
بو(للملكية الفكرية  ية ادلوية للقطاع العام ) يالو لاليت تعد وفقا للمعايري احملا سب ً ّ)IPSAS .( بق أن أرشت يف مترب 27سـو سب 

سري 2010 بو  ناعة بأن الو ية العامة لدلول األعضاء إىل أنين عىل  ت خالل ا ي ّمجلع ها الصواب اآليلعىل طريق ق تحصا ل إىل ا سـ
ية ادلوية للقطاع العام يفاء املعايري احملا هادة ا لعىل  ب ت سش ناعة تكرارا يف تقريري املؤرخ يف . س ّكام شددت عىل هذه ا ً لق ّ

توبر  27 ية ادلوية للقطاع العام2010كأ يق املعايري احملا ية بعد  تا شوف األرصدة الا يق يف  تد ل عن ا ب ت ك بل ح سق تط يوم،. ف لأما ا ّ 
ترصحيات قد  لهذه ا ية للعام مل تعد صاحلةف نظمة املا ياانت ا رشفين أن أؤكد لمك أن  ل إذ  مل ب ّ ّ ّ ية 2010ي ثل للمعايري احملا سب  متت
 .لادلوية للقطاع العام

بو واملدققني فقد تغري ا بريا للك من الو ّوأنهتزها فرصة ألشري إىل أن الاتقال إىل هذه املعايري قد شلك حتداي  ّ ي ك ّن ً ً ّ ّ ّ ًملهنج تغريا اتما ً ً ّ
ية ثرية يف األبواب املا بات  لمما تطلب تصو ك ي ّ ية األوىل . ّ سمت به هذه الفرتة املا ياق ابلطابع اخلاص اذلي ا لوأذكر يف هذا ا ت ّسـ ل ّ

ية واكن عىل اإلدارة الالزتام بوقت  شالك  ية مرارا وتكرارا حلل  ها فقد مت اللجوء إىل إدارة اخلدمات املا ضمن نو ن م تقل ّ ً ً ّ ّيق ع
ية للعام  ياانت املا ية من ا سخة الهنا لإلعداد ا ب ئ لن شكر إىل . 2010ل تمن الفرصة ألتقدم جمددا بأمسى آايت ا لوأ ًغ ياّ  لعلاإلدارة ا

ية  شكر الك من فريق إدارة اخلدمات املا ها القمي وأخص اب بو عىل د لللو ل ًي ّ ّ ّ شار اخلاريج الذلمع يق ملستوا لتحقين مل يدخرا وسعا  ً ّ
 .هذه الغاية

يذ  بع  تصايص يلكف  تعانة اب ية، أوها الا نظري ر نارص يه  ند ثالثة  نفوامسحوا يل يف هذا اإلطار بأن أتوقف  ت خ تل ّ بت ّ سـ سـ ب ع ّع ئي ّ
نظمة  شارف هنايهتا وال بد من أن تلجأ ا شار اخلاريج  ها إذ أن همام ا ية ادلوية للقطاع العام و ملاملعايري احملا ت ت ّل س ملب ّتط يق سب

تصايص خرسعة إىل خدمات ا بل ب يدين احملاسـيب واملايل وذكل  بو عىل ا يات الو ق مماثل ليك يألف ابكرا كفاية خصو لصع ي ص ً ً
ية للعام  ياانت املا لإقفال ا ثري2011لب ية خاصة ملواصةل موظفي إدارة . بك  نظمة أ بغي أن توىل ا ياق،  مهويف هذا ا مل ينسـ ل

ية ضامن  ناء فرتة العمل  ية أ تدر ية ادلورات ا بغاخلدمات املا ث ل ية يف سري األعامليبل  .نسبمرونة 

يا، ال ًاث سوية بني القمي  ن لتبد من اإلشارة إىل أن ا ّ يّ هرت فائضا يف ةناملزيا تطابقة قد أ ية القامئة عىل قاعدة  ً والقمي ا ظ م لفعل
مية  بقاحملصالت  ية ادلوية للقطاع الع3،1ّ تقاومي اليت أجريت وفقا للمعايري احملا بل ا ل ماليني فرنك سورسي  بل سق ً وقد . امي

هذه  ثال  ية الا ها من جديد  شوف األرصدة و يق هذه املعايري للمرة األوىل تصويب أبواب يف  لتطلب يف الواقع  تمي بغ ك مب تقي ّّ تط
مية  بقاملعايري مما أدى يف هناية املطاف إىل جعز  ّ ّ ماليني فرنك سورسي حىت هناية العام 13,6ّ  .2010ي

ثا، ال ًاث نظمة  ل تذكري بأن ا ملبد من ا ّل سب ادلين ّ تواريحتمل  تقاعدية ملوظفي األمم كاأل شرتك للمعاشات ا ندوق ا ّ يف ا ل مل لص
تحدة ّا ية. مل نظمة املا ياانت ا ساب مماثل أن يؤثر تأثريا ملحوظا عىل  لومن شأن  مل ب ًح ً ندوق يف علميو. ّ لص أنه تعذر عىل ا ّّ

يار احملاسـيب ادلويل للقطاع ال بقا  ية  تأ للمعساب الالزتامات ا ط ن ل ًح ّ بو وحدها . 25عام رمق مي سحب عىل الو يوهذه احلاةل مل  تن
تحدة وأعضاء فريق  تابع لألمم ا يني ا يار بني نظرايئ يف فريق املراجعني اخلار سري هذا ا سامات ال تزال قامئة حول  ّفاال مل ل ي ملع تف جنق ً

ية ادلوية للقطاع العام لمعل املعايري احملا يس حكرا عىل ا. سب تاما، مبا أن الوضع  ًو ل ّخ باه ادلول ً سعين إال أن ألفت ا بو، فال  نتلو ّ ي ي
يس من الرضوري يف الوقت الراهن إبداء حتفظّ أو  برية، ويف تقديري  ياهتا خماطر  لاألعضاء إىل حاالت مماثةل قد حتمل يف  ك ّط

ية للعام  ياانت املا يقي املرفق اب تد لذكره يف رأيي ا ب لل  .2010ق
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نظمي واملعايري واملعلومات   لتا

نظمي امل  ايل ومواضع املراجعةلتا

نصوصًوفقا لألحاكم  .1 شمل فرتة ملا ية ادلوية للقطاع العام،  ية مع املعايري احملا يات واملامت تلف الاتفا ت علهيا يف  ل شـ بخم سق
تني تني املا ية ويه مل تعد قامئة عىل فرتة ا تقو نة ا بة اجلديدة من اآلن فصاعدا ا ياحملا مي ل سـ لسـ لسـنل ً ّإال أن أحاكم نظام . ً ّ

بو  ناير يالو نذ األول من  ته املعمول هبا  ياملايل وال ّحئ توبر 2008م ك واملعدةل يف األول من أ ّ بقى سارية املفعول2009ّ  .ت 

ية حىت  .2 ياانت املا يات املراجعة عىل ا ّمتحورت  ل ب سمرب 31لمعل بو 2010ي د بو والاحتادات اليت تديرها الو تابعة للو ي ا ي ل
ها ية وتطا ساابت املزيا بقابإلضافة إىل  ن  .ح

ساابت الفرتة  .3 بااتت 2011-2010حال ختضع  ناف اجلديدة من ا تابعة لالحتاد ادلويل محلاية األ ن ا ص ) UPOV(لل
تني تني املا تصف فرتة ا يق مرحيل يف  يتد ن لل ن سـق  .لم

ساابت الفرتة  .4 نفصل  حمشل تقرير مراجعة  تقاعدي2010م بو املقفل للمعاش ا ندوق الو ل اخلاصة  ي ناء . بص رشوع  بأما  م ّ
بىن اإل يف العام ملا ييل هنايئ خالل  يق  تد يخضع  هو  صداري اجلديد  تفص ل قسـ  .2011ف

يق خاص وتقرير  .5 تد ية ادلوية للقطاع العام  ية اليت مت تصويهبا وفقا للمعايري احملا تا شوف األرصدة الا قخضعت  ب لح ل ت سك ً ّ ف
توبر 27منفصل صدر يف اترخي   .2010ك أ

يق 2011ل يويو 4متحور تقرير صدر يف اترخي  .6 ثاين من ق عىل تد نصف ا رشية أجري يف ا ية للموارد ا بة املا ليف املرا ل لبل ق
 . 2010العام 

شكر يق ومعلومات وفرائض ا تد لمعايري ا  قل

ساابت ومعايري  .7 يق ا تد بة ادلوية الصادرة عن اجمللس ادلويل املعين  يات املراجعة وفقا ملعايري احملا حلأجريت  ب ل سـ قمعل ً
بة ادلو) [IAASB(الضامن  لمعايري احملا بعهتا للعام ) ISA(ية سـ ية 1]2010طيف  تصاصات اإلضا ف مع احرتام الا خ

نه تجزأ  بارها جزءا ال  ته اب بو وال نظام املايل للو مالواردة يف ا ّ ي ت حئ ي ًل  .ع

يني خالل إجناز األعامل ويه مل تذكر يف هذا  .8 سؤولني ا شت مع ا ها ونو برية  ية  سائل اليت ال أ ّوحضت ا نّ مل ق ك مه ملعمل ل ّ ُ
تقرير  .لا

سة إدارة اخلدمات معخالل  .9 نس، ر يس كوك رو يدة جا تظمة مع ا شاورات  يق، أجرى زماليئ  تد ييات ا سـ ن م ل ئل ب يم ن ّق لّ
شار اخلاريح  يع املعاجلة ابإلضافة إىل ا نظمة وفقا للموا بهتا ومن شعب أخرى يف ا ية ومعاونني من  تاملا ض مل شع ملسل ً

ية ادلوية للقطاع العام يف ا لامللكف بإرساء املعايري احملا سب بوّ  .يلو

سجةل يف األبواب  .10 بالغ ا ية  ية ا نات وفق اخملاطر أو األ تار زماليئ ا ية، ا تقصا ّند إجناز املراجعات الا مل للم مه ي ئ سـ بع لنسخ ّ ّ لع
 .ّاملدقق فهيا

يق هذه .11 تد تحة الذلين مزيا هممة ا ية ا تعاون القمي وا نويه اب قال يفوتين يف هذا اإلطار ا لنف لعقل ل ّت ّّ مل ّ شكر إىل . ل لوأتقدم اب ّ
بومو يظفي الو ندات ّ تعالمات وتوفري ا ملستاذلين طلب مهنم تقدمي الا  .سـ

                                                 

بة ادلوية  "1 لمعايري احملا ساابت ومعايري الضامن" 2010 طبعة عام -سـ يق ا تد حلعن اجمللس ادلويل املعين   .قب
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ية اليت جرت يف  .12 شات الهنا نا يق خالل ا تد تاجئ ا ئمعمت  ق مل ل قن سؤول املايل الرييس 2011ل يويو 4ّ ئ حبضور ا مل
ب)املراقب( يس  نس ور يس كوك رو يدة جا ية، ا سة إدارة اخلدمات املا تيي ور يب فا يد  شع، ا سـ ل ي يل ئسـ ي ن بف ئ ّف لّ يق ل تد قة ا ل

شار  يدة ترييز داير ابإلضافة إىل ا بة مدير إدارة املوظفني، ا نديوغلو وان يد توناكي إ تادلاخيل، ا سـ ئ ي سسـ مليف ّ لّ  اخلاريجل
بو ية ادلوية للقطاع العام يف الو يامللكف بإرساء املعايري احملا ل سب ّ. 

سابقة تقارير ا يات ا لبع تو ل ص ّ  تت

يات .13 تو تقرير ا صمل تعد يف هذا ا ل ل َ يذ أو نفذتخمل ا2ُ سابقة واليت دخلت حزي ا يق ا تد ّتلفة اليت أصدرت يف تقارير ا ُ نف لتق ّ ل ل ُ . 

ية بة ادلا خلإرساء نظام املرا  ق

تني  .14 تني املا ساابت فرتة ا يق يف  تد يبق يل يف تقريري حول ا ح ل لسـ ن بو اآليةل 2009–2008لسـق بادرة الو ي أن نوهت  مب ّ
بة ادلا نظام املرا بادئ عامة خاصة  قإىل حتديد  تهبم بو املايل وال يه يف نظام الو نصوص  حئية ا ي عل مل ّوارتأيت أنه من . خل

يه نظام وموافقهتا  بو من وجود هذا ا تضمن األحاكم حتقق إدارة الو علالرضوري أن  ل ي ّت ّ نظمة أن . ّ ملذلا اقرتحت عىل ا
ية حتديدا قاطعا ونفذها  يات الر ّحتدد ا ت سـ ًلعمل ً ّ ئيّ تحققاتّ ّوتوثق ا ل ّنين.  اليت أجريتّ نا هذا ال لك م الحظت أنه حىت يو ّ ّ

يذ تطلب أعامل  ية  بة ادلا نفيزال إرساء نظام املرا تق ّ ي ثاين من يف علميو. خل ل أن دعوة عطاء قد أطلقت يف بداية الربع ا
ية2011العام  بة ادلا يق نظام املرا تخصص يف  شار خاريج  تقدام  خل ال ب ت قسـ تطم ّ باب اكن ال يزال . مس لومبا أن ا ّ

سـتوحا أمام ا ً نحو اآليتمف ييت عىل ا يد تو يق، فإنين أ تد ند هناية أعامل ا لتدراج العروض  ص ع ّ ل  :قع

ية رمق  تو صا  1ل
ناسب  يق وتوثقه وأن تضع يف الوقت ا تد متد ا ية وأن  ية بطريقة ر نظمة بأن حتدد اإلجراءات الر ملأويص ا ل مس سـ ّمل ق تع ئي

نجزة يق ا تد ية لرصد أعامل ا ملآ ل  .قل

بوةل يف  شأن الرباءاتملقحتديد معالت ادلفع ا تعاون  بعالقات العمل يف إطار معاهدة ا  ل

تني  .15 تني املا ساابت فرتة ا يق يف  تد سابق عن ا ييف تقريري ا ح ل لل ن بدأ 2009–2008لسـق نت من اآلخذين  مب،  ك
ية  سعري إىل ثالث أو أربع معالت ر متل لعمالت ا يض ا سـا ئيت ل حملل يورو وادلوالر (تخف سورسي وا لالفرنك ا  األمرييكيل

ي ثاللوالني ا ًاابين  شأن الرباءات) م تعاون  بيف عالقات العمل يف إطار معاهدة ا ثت . ل بدأ،  ثوانطالقا من هذا ا حمل ً
شأن الرباءات معوما وأحاكم  تعاون  نظام معاهدة ا باط تعديل  ية ا يني  تلف رشاكهئا ادلا شد  بو عىل  ًالو ب ل ل بغ خل خم ح سـتني

يذية خصوصا) ه (1-16املادة  ته ا ًمن ال لتنف نادا. حئ ًوا ية ال ست تو ص إىل املعلومات اليت وردتين، الحظت أن هذه ا ل ّ
يد اإلجراء شات  نا بار ا قتزال انفذة مع األخذ بعني الا ق مل عت نحو اآليت. ً ييت عىل ا يد تو لومما تقدم، أ ص ع ّ: 

ية رمق  تو صا  2ل
بو إىل أن جتد حال يكفل حتديد الرسوم احملصةل مقابل اخلدمات املقدمة يف ظل معاهدة  ّأدعو الو شأن ي تعاون  با ل

ية  ثالث أو أربع معالت ر سـالرباءات  ثال(ئيب ياابين  يورو وادلوالر األمرييك والني ا سورسي وا مالفرنك ا ل ل أزال  وال). يل
ية وقطاع املعاهدة وحيد من اخملاطر  سط العمل اإلداري يف إدارة اخلدمات املا ّعىل ثقة بأن ذكل احلل من شأنه أن  ل ّب ي

 .تاملربطة بأسعار الرصف

                                                 

تان2 تو ي ا تانصل تقرير املؤرخ يف 3 و 1 مق املر ّ والصادراتن يف ا ساابت الفرتة 2010ل يويو 5ل يق يف  تد ح حول ا تقرير رمق  (2009 – 2008قل ) 10027لا
تان  تو يوا تانصل تقرير املؤرخ يف2 و 1 مقاملر توايل يف ا ل عىل ا توبر 27 ل ية للعام 2010ك أ تا شوف األرصدة الا يق يف  تد ح عن  ا تق ك يق املعايري 2010فل تطب بعد 

ية ادلوية للقطاع العام لاحملا تقرير رمق ( بس   ).10327لا
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ية ادلوية للقطاع العامإ ية وفقا للمعايري احملا ياانت املا لعداد ا ل سبب ً  ل

ية ادلوية للقطاع العام تصايص يف املعايري احملا ليني ا بتع ية: سخ ّهممة يف غاية األ مه ّ 

يةالرضابعني الحظت  .16 تو ص أن ا ل يذ املعايري3ّ بع  تصايص يلكف  يني ا شأن  نذ فرتة وجزية  نف اليت تقدمت هبا  ت خ تم ّ بت ّ تع ب ّ 
تح  ها قد أفضت إىل  ية ادلوية للقطاع العام و فاحملا يق تطبب ل يحاتس تقدم هبا يف شـالرت ّ اليت انهتت همةل ا . 2011 مايو 10ل

يوفر  تصايص  نظمة إذ أن هذا الا ية جوهرية يف ا تيس برأيي أ تصايص يف أرسع وقت ممكن  يني الا ّوإن  سـ مل مه ختع يك ّخ ّّ
سة إدارة اخلدم يام لر ئيمن دون شك دعام  ً ًّ نوطة هباق هام ا ية يف إجناز ا ملات املا  .ملل

ية ادلوية للقطاع العام ية وفقا للمعايري احملا ياانت املا لإعداد ا ل سبب ً ّهممة هائةل ومعقدة: ل ّ 

ية اليت أقفلت يف  .17 بو املا ياانت الو للكف زماليئ مبراجعة  ي ب ّ سمرب 31ُ ّوبني إثر هذه املرجعات أن إعداد . 2010ي د ّ ت
تىض امل ياانت  مبقا نظمة هممة هائةل ومعقدةلب بة إىل ا شلك اب ية ادلوية للقطاع العام  ًعايري احملا ّ ً ً ّ مل سـ ي لنل ّ ّفاكن ال بد من . سب

نصوص  ياغة ا تعديالت عىل  ثري من ا لإدخال ا ص ل يا خالل . وعرض القمي) الفقرات(لك تعديالت تدر ًوأجريت هذه ا جي ل
يق تد قفرتة ا يفات الالزم إجراؤها، تعذر ص. ل ّونظرا  للتكي ية فور الانهتاء من ً ياانت املا ية من ا سخة الهنا لدور ا ب ئ لن ل

توقع بداية يق املوضعي متديدا أطول من ا تد يمني عىل ا يق ذلا مت متديد هممة زماليئ ا تد ًا ّ مل ل ًل ق لق ّق ّ ّ. 

ية ادلوية للقطاع العام عىل إدارة اخلد .18 تالف املهنج اذلي فرضه الاتقال إىل املعايري احملا للكن، نظرا ال بن سخ ية، ً لمات املا
ية  سمت به هذه الفرتة املا لجتدر اإلشارة إىل الطابع اخلاص اذلي ا هااألوىلّت ية . ع من نو لفقد مت اللجوء إىل إدارة املا ّ

ية  ياانت املا ية من ا سخة الهنا يق إلعداد ا ية واكن عىل اإلدارة الالزتام بوقت  شالك  لمرارا وتكرارا حلل  ب ئ ن ض ن لم ل ّتق ّ ً ً
يق هذه اكن خاصا إذ أهنا اكنت املرة األوىل اليت تعد ومن ا. 2010 للعام تد ية ا ّلواحض أن الوضع اذلي ساد خالل  ّ ّ ً ق ل ّمعل ّ

ية ادلوية للقطاع العام ية وفقا للمعايري احملا ياانت املا لفهيا ا ل سبب ً شكر إىل . ل ها فرصة ألتقدم جمددا بأمسى آايت ا لوأ ً ّ ً غتمن
شار اخلاريج  ية وا تفريق اإلدارة املا يق هذه الغايةملسل لتحقالذلين مل يدخرا وسعا  ً ّ. 

يني ية للمعاونني الر يب العر ناوبني يف حاالت ا سـرضورة تأمني  ض يتغ ئل ّ  م

نظمة القادرين وحدمه عىل  .19 يني يف ا يا للمعاونني الر با عر يق  تد ية من ا ملعاىن زماليئ خالل املرحةل الهنا سـ ض ي ل يئ ئتغ ً ً ّ ق
تدخل يف بعض األوضاع احملددة مما أد ّا ّّ ّ ياانت ل يحات اليت أجريت  ية وا يفات احملا بى إىل تأخري يف ا تصح للي ل سب لتك

ية ية . لاملا ية معوما ويف إدارة اخلدمات املا يب العمل يف الوظائف الر ناوبة يف أسا لذلا من الرضوري برأيي توفري  سـ ًل ئي م ّ
ندرج أيضا يف إطار إرساء نظام املر يام أن هذا اإلجراء  يذها ال  ًخصوصا و يً ّسـ ّ ية تنف بة ادلا خلا  ).14مراجعة الفقرة (ق

ية رمق  تو صا   3ل

شاء فريق عامل ية وإ ناصب األسا شغل ا بة  نا تدابري ا تخذ ا بو إىل أن  نأدعو الو سـ مل ل سـ مل ل ت وابإلشارة إىل إدارة . ي
سأةل إقفال  تصاصات ملعاجلة  تعددي الا يني  ية مجموعة من املوظفني اإلضا ية حتديدا، أقرتح  ماخلدمات املا سم خل م ف ت

بب مغادرة أحدمهحلا ناصب شاغرة  سساابت وملء أية   .بم

                                                 

 
تقرير رمق 3 توبر 27ّ املؤرخ يف 10327لا ية للعام 2010ك أ تا شوف األرصدة الا يق يف  تد ح عن ا تق ك يق املعايري احمل2010فل ية ادلوية للقطاع العامتطب بعد  لا   .بس
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ية يف الربانمج احلاسويب  تجر تلف جداول األرصدة ا يني  يبرضورة  ل خم سل"حت  "كإ

ية يف الربانمج احلاسويب  .20 تجر يام مهنا جداول األرصدة ا ية اليت وردهتم ال  ندات املر بشف يل زماليئ أن ا يت لس سـ جع ّك مل ّ
سل" ل اذلي يقدم موجزا عن ا4"كإ ً توي عىل ّ ية اكنت ال تزال  ياانت املا ها إلعداد ا ية  حتنارص األسا ل ب سـ لع مجيع ّ

ية ادلوية للقطاع العام ية وفقا للمعايري احملا تا شوف األرصدة الا بات اليت أجريت إلعداد  تصو لا ت ك ي بل سح ً يح أن . ف ّو حص
با أو فعاال إال أن القمي الواردة يف ّبعض الروابط يف لواحئ اجلدول مل يكن صا ّ ً ّ ً يحةئ ية اكنت  ياانت املا ً ا حص ل ية . لب بغو

ية ادلوية للقطاع العام وهبدف تفادي  تصايص يف املعايري احملا ية إىل الا ياانت املا سلمي ملفات إقفال ا ليل  ل ب ت به سخ ل ّ تس
ية يف برانمج  تجر يح جداول األرصدة ا ية  بل، ارتيئ أنه جيدر بإدارة اخلدمات املا متل يف ا بأي خطأ  نق يتق ل تل ملسـ حم ّ

ساابت العام " كسلإ" يات إقفال  ها يف  ية اليت ال فائدة  با حمن املعلومات ا معل ل ّل  .2011ل

ية رمق  تو صا  4ل

يف جداول  بو  نظأويص الو ية"بتي تجر يباألرصدة ا يدة اليت قد تعرض الرتاكب " ل ية أو غري ا با ّمن املعلومات ا ملف ل ل
بةل ية ا ياانت املا ند إقفال ا ملقاألخطاء  ل ب  . لع

يق يف  تد نفا تق ية العام ل  2010نيذ مزيا

ية نيذ املزيا توافقة: تنف مأرقام وسوايت وحتويالت   ت

بو  .21 ية ادلوية للقطاع العام، إال أن برانمج الو تىض املعايري احملا نة  ية ابتت تصدر لك  ياانت املا ييح أن ا ل سـ ل ب ّحص ّّ ب سمبق ّ ل
تني  تني املا متحورين عىل فرتة ا يهتا ال يزالان  ليومزيا ن لسـن بل  وقد 2011–2010م قخضعا للمراجعة واملوافقة من 

توبر  بو يف األول من أ كيات ادلول األعضاء يف الو ي ية ادلوية للقطاع العام عىل . 2009ّمجع تأثري املعايري احملا لونظرا  سبل ً
ياملامرسات  تني ةناملزيا نفقات عىل حدى  للسـن، مت تقدير اإليرادات وا ل ثامن ابلربانمج 2011 و2010ّ ل وفقا للملحق ا ً

ية للعامني وامل  .20115 و2010نزيا

نفقات "25و" اإليرادات "24خالل مراجعة املعلومات املذكورة يف الفقرتني  .22 سوية القمي "لا ت، حتقق زماليئ من  يّ  ةناملزيا
نون 23مع اجلدول الوارد يف الفقرة  ية "ملع وا ية املرصودة يف املزيا نفقات ا نمقارنة اإليرادات وا لفعل يان املايل (ل لبا

ية ) ساخلام يوةل املا يان تدفقات ا ناد إىل  لابال سـ لب ّ يان املايل الرابع(ست ّوناء عىل ما تقدم، توصلت إىل أن )". لبا ّ ً ب
يات  يملعطا سجةل يف الفرتة ةناملزيا نفقات ا تطابقة من اإليرادات وا ية عىل قاعدة  بالغ ا سب ا سويهتا  ّ اليت متت  مل ل لفعل مل ح مت ّ

ية للعام  هرت فائضا 2010سباحملا ً أ مية ظ تقاومي اليت أجريت وفقا 3,1بقيف اإليرادات  بل ا يون فرنك سورسي   ً ل قمل ي
ية ادلوية  لللمعايري احملا ًوهذا الفائض مؤكد أيضا يف اجلدولني .  العامللقطاعسب سة اخلاصة "ّ ية اخلا ياانت املا ما ل لب

نفقات  ".لابإليرادات وا

يلمك إىل .23 شلك عام، فأ ية  يذ املزيا حأما يف ما خيص  بنف ن ت ّ يةّ تقرير عن اإلدارة املا يقات املدير العام الواردة يف ا ل  ل . تعل
تحويالت  نت املراجعات اليت قام هبا زماليئ أن ا لو ّ يبيّ بقا للامدة ةناملزيا ً بني الربامج قد نفذت  ط نظام املايل5-5ّ  .ل من ا

                                                 

4" Trial balance" 
بو رمق  5 يوفقا إلصدار الو ً 360F/PB1011 
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ية للفرتة  ياانت املا يق يف ا تد لا ب لل  2010ق

ية للعام  ياانت املا لا ياان: 2010لب بأول  ية ادلوية للقطاع العامّ ية مع املعايري احملا لت مامت  سبشـ

ية للعام  .24 بو املا ياانت الو ها زماليئ يف  يع اليت را لعرضت املوا ي ب شوف األرصدة 2010جعض ك ويه مؤلفة من  ّ
يان( نفقات ) ّاملايل األول لبا ثاين(لومن اإليرادات وا يان املايل ا لا تغريات يف األصول الصا) لب يان عن ا فومن  ّ ل ية ب
ثالث( يان املايل ا لا ية ) لب يوةل املا لويان عن تدفقات ا سـ لب يان املايل الرابع(ّ ية ) لبا نفقات ا لفعلومقارنة اإليرادات وا ل

ية  نفقات(ناملرصودة يف املزيا سة اخلاصة ابإليرادات وا ية اخلا ياانت املا لا م ل ية املقفةل يف ) لب سمرب 31لللفرتة املا  2010ي د
سريية أخرىابإلضافة إىل موجز عن أ ية ومالحظات  يب احملا تفبرز األسا  .سبل

بو سلامي عىل  .25 ساابت، ال يزال الوضع املايل يف الو سب مجموعات ا سريات املقدمة  تلفة وا هر اجلداول ا ًوكام  ي حل ح تف ّخمل ل تظ
ية ادلوية للقطاع العام للمرة األوىل تطلب يق املعايري احملا ياطات إذ أن  ّالرمغ من اخنفاض الا ّ ل ب سبت تط ّ با وتقديرا ح ً تصو ً ي

بو يف بداية  ياطات للو هذه املعايري مما أدى إىل اخنفاض ا ثال  ية الا ية  تا شوف األرصدة الا يجديدا ألبواب  ت ت بغ ت حك م ّف ّ ل ح ً
ناهز  بة  ية  تالفرتة املا سـ يون فرنك سورسي بعد أن اكنت يف األصل 20بنل ي  يون فرنك سورسي208,2مل ي  وإثر . مل

بات اليت أجريت خالل ا تصو يا ساوي ل بو  ياطات يف الو ية ابتت الا تلفرتة املا ي ت ند 194,6حل ع ماليني فرنك سورسي  ي
ية للعام  ياانت املا لإقفال ا  .2010لب

توفرة املعادةل يوةل واألموال ا ّا مل هر: لسـ شتوافر ملدة ثالثة أ ّ 

ية حىت اترخي  .26 ساابت املا تلف ا ّقورنت أرصدة  ل حل سمرب 31خم تخلصة من 2010ي د تكل ا سـ  ياانملب تحصل لبا ملسـت ا
هات بااتت ا بالغ املدرجة يف إ يث ا ساابت من  ثري من ا تالف يف أرصدة ا هر ا جلعلهيا من املصارف  ح لك خ ثفظ مل  حل

بالغ  ملاملرصية وا يف تحديد. ةناملزيا هذه الغاية اب سوية أعدت  ندات  تالفات بررت بوساطة  لغري أن هذه الا لت ت ّخ مس ّ ُ ّ .
ها  بالغ مجمو يوةل ا عوختضع ا ل بدأ توفر األموال يف غضون  مالي383,5لسـ ّني فرنك سورسي  مل  ً. يوما90ي

يار احملاسـيب ادلويل للقطاع العام رمق  .27 يا وا ية متا يا يوةل الا يوةل اجلاهزة وا يزي بني ا بو ا ملعقررت الو شـ ط ت سـ سـ مت ًي ح ل ل ل ّ2 
نص عىل  ّاذلي  تلاكته ال"ي ها من  برية وما يعاد نقدية ا يان إىل األرصدة ا شري ا ممرضورة أن  ل لي لك يان لك توفر  للكيت ال  ّ ت

ية ياانت املا سؤولني اإلداريني يف املالحظات امللحقة اب يقا من ا يف  تصادي وأن  لالا ب مل تعل ليض ً وأان من هجيت ال ". ق
ي يزي الا تأعارض هذا ا خمت  .اري بني أنواع األموال املذكورةل

ساب الوبو بض  تحقات ا ييل  حل سـ لقسج ّ م ميةت  لق بصايف ا

سوبة يف  .28 بالغ ا خموصلت ا حمل هات املقرتضةمل شلك إجاميل27,2 إىل 6جلتلف أبواب ا يون فرنك سورسي  ب  كام . يمل
تارخي  تحقة  ساهامت ادلول األعضاء اليت اكنت ال تزال  بوصلت  سـ ًم ّ سمرب 31م ناهز 2010ي د مية  ي إىل صايف   2,2ق

يض  ختفيون فرنك سورسي بعد  ي يضا يقارب الاعامتداتمل  ً يجة ادل0,9ختف نت ماليني فرنك سورسي  تعرثةي ّأما . مليون ا
شلك لوحدها أكرث من  ـي  تجارية  توحة اخلاصة ابألعامل ا بض ا ّساابت ا ت ل هح ملف يون فرنك سورسي17فلق ي  ومل . مل

ساابت تقصاءات اليت أجراها زماليئ أي خطأ يف ا حلهر الا سـ يار احملاسـيب ادلويل للقطاع العام . تظ بقا  للمعو ًط
بدلان األقل 19 رمق ساهامت ا تطعت  ّ، ا ل م بابق لمنوا من ا ً ّ. 

                                                 

بو املقفل للمعاشات 6 ندوق الو تحدة اإلمنايئ و نقدية املقدمة لربانمج األمم ا سلف ا تجارية وا بض اخلاصة ابألعامل ا ساابت ا ساهامت ادلول األعضاء و ي  ص مل ل ل ل ح ّم ّ لق
تقاعدية  .لا
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شورات يمي: ملنقامئة جرد ا بة ا لتقمية عادةل  صع  ق

بضع من مركز املؤمترات  .29 شورات وخمزون األوراق وسلع ا ّانهزت قامئة جرد ا ت لن ند . ي ماليني فرنك سورسي2,6مل عو
ية املوثوق هبا اليت من شأهنا أن ت شورات الحظ زماليئ نقصا يف املعلومات اإلحصا مية ا ئمراجعة  ًن مل يمي ق تققدم أفضل  ّ

شورات املقدر بأكرث من  ية خملزون ا مية ا ّعن ا ن مللفعل ناد إىل معدل لكفة للصفحة 3,3لق ّ ماليني فرنك سورسي ابال ست ي
تلكفة ية . لالواحدة أعىل من سعر ا تا شوف األرصدة الا بلغ الوارد يف  ياق بأن ا تذكري يف هذا ا حوال بد من ا ت ك مل سـ فل ّ ل ّ

يوين فرنك س نظر يف . يورسيمللاكن يقارب ا بو إعادة ا ية يف الو لمن مث، طلب زماليئ من إدارة اخلدمات املا ي ل ّ
ية سا يات ا با حل بة . ّلعمل يد  يض الر سـوأدت هذه املراجعة إىل  بنص ختف ً فرنك سورسي تقربا فوصل إىل 95 0000ّ ي  2,4ي

 .يماليني فرنك سورسي

بالغة يف ت .30 يث يمت تفادي ا شورات  مية خمزون ا ملعدلت  حب ّن مل ق ّ يد وفقا للفقرة ُ ًقدير الر يار احملاسـيب ادلويل 30ص ملع من ا
تلكفة12للقطاع العام رمق  مية ا يض اخملزون إىل ما دون اللكفة إلعادته إىل صايف  نص عىل  ل اليت  قت ختف ّ. 

ية رمق  تو صا  5ل

يات موثوق هبا وشامةل حول  ند إىل إحصا ية  سعي إىل احلصول عىل معلومات حما بو اب ئأويص الو ل تي سب إدارة قوامئ تس
ية ادلوية للقطاع العام هذه القوامئ يامتىش مع املعايري احملا يحا  يامي  يث تضمن  شورات  لجرد ا حص حب بن ل ستق ً ً  .مل

هزيات ثري من املعدات يف ا تجرصد ا للك ّ 

سجل يف ابب  .31 بلغ ا ّناهز ا مل مل هزيات"ي سجل يف نظام 000 35ي ماليني فرنك سورسي مع أكرث من 3,7" لتجا يث  ّ تأ م ث
ئات. ارةاإلد تلف  ية  بلغ من ترامك أرصدة فردية صا تألف هذا ا فو خملف مل نقوالت ّي توفرة ملا نوعة ا هزيات ا ّمن ا مل ّت مل ومل . لتج

نقوالتتظهر مراجعة الواردات والصادرات من  سجةل خالل العام ملا ّ ا ية .  أي خطأ جدير ابذلكر2010مل ّوخالل  معل
مية  يق هذه، مت سد فرق  تد بقا ّ ّ ق نظام  فرنك 000 40ل ية اخلاصة  يات احملا شف سابقا يف ا بسورسي تقربا إ ملعط ت سبي ً ًُ ك ي

نصة احلاسوية  با  .PeopleSoft"7"ّمل

تأجر" مريان"مبىن   تقيمي حذر: ملسـا

يار احملاسـيب ادلويل للقطاع العام رمق  .32 يات ادلخل  للمعختضع  بىن 16ملك بق عىل  م اذلي  وقد راجع ". مريان"ينط
مية احملا سزماليئ تقدير ا بو لكفت يف العام لق يامي عادال والحظوا أن الو ميه  بغي  بىن اذلي  هذا ا ّية  ي ّمل ً ً تق ن ل تقيب  رشكة 2009ي

"CBRE "بار سوق مع أخذ ادلخل بعني الا مية ا بت هذه األخرية  بىن  مية العادةل  تتحديد ا ل للم عب ق توشري . حفسلق
ناه شوف األرصدة واذلي  سجل يف  بلغ ا ييالت زماليئ إىل أن ا ك مل مل ّحتل ند إىل 4,3ز ّ يست ماليني فرنك سورسي  ي

يف املرتفعة تاك يام يف ما خيص ا ية حذرة ال  سا ليات  ل سـ ب ح ّمعل ّ تقديرات . ّ بري قد رفع سقف ا ترب أن ا لومن هجيت، أ خل ع
يمي آخر بعد ثالثة أعوام  توقع إجراء  بان أنه من ا بىن آخذا يف ا يمي ا تعلقة  تاجاته ا بل ا تقنين أ تق ن تق ّلك مل ّ سـ مل حلمل ً ب ّ سـت ّ من ّ

تقديرات األخرية  . لاترخي ا

سب يف األصول غري املادية": الرباءات"مبىن  ساحة  تحق ا حممل ّ 

بىن  .33 يد  م  ّ ساحة حىت العام " الرباءات"شـ تع حبق ا ّعىل أرض  مل ّمت ّ يار احملاسـيب ادلويل للقطاع . 2073ت ملعونص أحاكم ا ّت
مية هذا األصل غري املادي 31العام رمق  ناقص  ساب  ق عىل رضورة  ت تحقة من احلقح هةل ا ّوفقا  ّ ملسـ للم وتأكد زماليئ . ً

                                                 

تحقة  املنظام 7 ّدفوعات ا  ).AM(إدارة األصول نظام و) AP(ملسـ
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ية من هذا األصل، كام يه احلال يف هذا  با ية ا مية ا شوف األرصدة مطابقة  ية الواردة يف  مية ا قمن أن ا لبق لفعل ّك للق ّلق ملت ّ
بالغة . الصدد مية ا ترب أن ا لمن مث، أ لقع ّ ية ادلو27,8ّ سب ماليني فرنك سورسي تامتىش مع املعايري احملا  .لية للقطاع العامي

بىن اجلديد وقاعة املؤمترات اجلديدة متل عىل ا يد اإلجراء  ملاألعامل  تشـ  ق

مية  .34 شوف األرصدة  بىن اجلديد يف  بقجسل ا ك مل ّ يون فرنك سورسي155,2ُ ي  بان األعامل . مل بلغ يف ا سـويأخذ هذا ا حلمل
ميهتا 2010اليت أجريت يف حبر العام  بـ واليت تقدر  ق تقصاءات . يفرنك سورسي ماليني 39,6 مبلغّ سـومسحت يل الا

بلغ يد هذا ا تأ ية  بات احملا ندات اإل ملاليت أجراها زماليئ يف إطار  ك ب بث ست  .مس

مية  .35 يا يف قاعة املؤمترات اجلديدة  بقتقدر األعامل اليت جترى حا ً ل مية 6,6ّ لق ماليني فرنك سورسي أي تقربا ضعف ا ً ي ي
ية تا شوف األرصدة الا حالواردة يف  ت يةّومتكن. فك ندات احملا بلغ بعد مراجعة ا تأكد من دقة هذا ا ب زماليئ من ا ست ملس مل ّل ّ. 

يا " أرابد بوكش"مبىن  بىن " بودهناوس"مبنو ثاين و ماألول وا ل  "الرباءات"ّ

نت رشكة 2010يف العام  .36 يهنا " Acanthe SA"ّمخ،  ندت يف  باين وا تخمني العقاري هذه ا تخصصة يف ا ختما مل ل ستمل ّ
سب مقو ّإىل مقاربة  يهتا اخلاصةح ّمات مرهونة مبدة صال ح يق يف . ّ تد ية ا تخمني خالل  قوقد حلل زماليئ تقرير ا ل معل ّل ّ

ية تا شوف األرصدة الا ية ادلوية للقطاع العام لوضع  تىض املعايري احملا بات اليت أجريت  تصو حا ب تمبق ك ل ي فل  .س

تخمني يف  .37 يني ا نذاك تعديل القمي مث أكد هذا الاقرتاح بعد  لاقرتح  حت ّي ُ ّ ح يه زماليئُ علند اثن اطلع  ٍ ويف حبر العام . مست
سب املقومات2010 يض أجري  ية  تا شوف األرصدة الا ّ، خضعت القمي املدرجة يف  ح ت تخفك لح هر املراجعات . ف تظومل 

ية أي خطأ تقصا ّالا ئ مية .سـ يضات  بقوأتت ا تالف 3,3لتخف تلفة اب تقريب وفقا للقمي ا خ ماليني فرنك سورسي عىل ا خمل ًل ي
يض ختفمدة   . ّ املقوماتّ

سجةل يف العام  .38 تحقق من الفواتري ا تقصاءات  ّابإلضافة إىل ما تقدم، أجرى فريقي ا مل لل ّسـ يد 2010ّ باين  تعلقة اب ق وا مل ّمل
ية. املراجعة ياانت املا باين يف ا سجل أي نفقة خاصة اب بغي أال  لتأكدت من أنه  ب مل ت لّ ّ ّ ّ ن يف مية . ّ لقمن مث وصل صايف ا ّ

سا باين ا ية  لاإلجام للم بىن " بودهناوس"ّاألول و" بودهناوس"و" أرابد بوكس("لفة اذلكر ل ثاين و ما إىل ") الرباءات"ل
 .ي ماليني فرنك سورسي126,3

تاكمةل  .39 ية يف نظام اإلدارة ا تحقق من اإلجراءات احملا تقصاءات  ملكام أجرى فريقي ا لل سبسـ ّ"AIMS " ّوأكدوا يل أن ّ
يات اخلاصة ابملقومات الواردة يف هذا  ّا نظام احملاسـيب ملعط ية (لا يض ومدة الصال بالغ األوية ومدة ا حأي ا ّتخف لّ ل ّمل

ية ّا  .حصيحة) ملتبق

بىن اجلديد بو: ملأرض ا  يأصل يف مكل الو

ية 2009يف العام  .40 رشكة اخلار نت ا ج،  ل بىن اجلديد" CBRE"ّمخ تخمني ووافقوا . ملسعر أرض ا لونظر زماليئ يف هذا ا
متدة س. ملععىل املقاربة ا لوقدر ا ّ بو ُ هذه األرض اليت يه مكل للو سجل  بـعر ا ي لمل . ي ماليني فرنك سورسي28,6 مبلغّ

سجةل يف األرصدة  تكل ا ية مطابقة  تا مية الواردة يف األرصدة ا بقى ا سعر األرض،  يض  ياب أي  ّويف  مل ل خل ت ل مغ لقختف
ية تا حالا  .فت
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يف ادلويل (األصول األخرى غري اجلارية  ية مركز  نقرض   )جمجع

باب ا .41 ملجسل ا ل مية " األصول األخرى غري اجلارية"عنون ّ بقبلغا  ً بلغ يف . ي ماليني فرنك سورسي10م ندرج هذا ا ملو ي
تارخي  ية الاقرتاض املربمة  بإطار اتفا توبر 25ق يف ادلويل 1991ك أ ية مركز  بو و  ن بني الو مجع وريم ". FCIG"جي

ند اإلضايف األول املؤرخ يف األول من نومفرب  ّا ّّ ترب1996لب بت يف يع واذلي  ية إىل ا تجزأ من هذه الاتفا ّ جزءا ال  ل قي ّ ً
ية تا شوف األرصدة الا يق يف  تد سديد القرض اذلي خالفا ملا ذكرته يف تقريري األخري عن ا حسأةل  تق ك ل ت فم بح 8ً يص لن 

ثاين من العام  نصف ا لساري املفعول يف ا بىن 2011ل ناء اإلبقاء عىل  بو يف تكل األ م إذ قررت الو ث ي  ".الاكم"ّ

تحقةاملد ّفوعات ا يح: ملسـ تو تظار ا ضالزتام واحد اب ل  ن

تحقة  .42 ية املدفوعات ا ّسجل أ سـ ب ملت غل بو املرقوم ) ي ماليني فرنك سورسي19,5(ّ ساب الو ييف  نون 200 33ح ملع وا
تحقة" بة املدفوعات ا ّمرا ملسـ شوف ). AP Accounts Payable Control" (ق كوقد راجع زماليئ عدة أبواب يف  ّ

تعلقة اب ّاألرصدة  بو اجلاريةم يدة. يلزتامات الو تاجئ  ّفأسفرت مراجعاهتم عن  ج باب . ن لوال بد من اإلشارة إىل أن هذا ا ّ ّ
بة  بنسـقد جسل اخنفاضا  ً ية% 2ّ تا شوف األرصدة الا حابملقارنة مع  ت  .فك

مية  .43 يط الضوء عىل الزتام  بقكام جيدر  س1,1تسل هورية كوراي يرد يف ا يون فرنك سورسي تقربا جتاه  حل  ي مجمل ً اب املرقوم ي
نون 300 36 تة"ملع وا ويف هذه احلاةل، خيضع ). Transitory Liability Income" (قّإيرادات اخلصوم املؤ

تطرق إىل الفروق ) ه (1-16ّالالزتام املؤقت للقاعدة  شأن الرباءات اليت  تعاون  يذية ملعاهدة ا ّمن الالحئة ا ت ب ل لتنف
نامجة عن سعر الرصف شات  يف علميو. لا نا قأن  م توصل إىل تفامه حيل ّ ية ا بو وهذه ادلوةل  ّقد أطلقت بني الو ّ ل بغ ي

سأةل بني أن . ملا ّوقد  ّ بالغة الاعامتداتت سجةل ما بني 1,1ل ا نفقات ا شمل اإليرادات وا يون فرنك سورسي مل   ّ مل ل ت يمل
سمرب  مترب ود يهري  سب بة إىل2010ش نفقات اب ها يف أسعار الرصف فائضا يف ا سـ واليت شلك بفرو ل لنت ً ق ته ّ بو  مي الو قي

بة . ي فرنك سورسي000 370 نف مصري هذا الزناع بني الطرفني، فقد عدلت عن املطا لومبا أن الغموض ال يزال  يكت ّ
مية لقسوية ا  .بت

ّتحقات املوظفني ّ  "اإلهناء الطوعي للخدمة"برانمج : مسـ

مية 2010خالل العام  .44 بلغ  بق، خصص  م ّ يون فرنك سورسي لربانمج 15ُ ي  ّوتطرق تقريري ". وعي للخدمةاإلهناء الط"مل
ية بة املا يق يف املرا تد لعن ا قل رشية إىل هذا املوضوع9ق نصف . لب للموارد ا نجز هذا األخري يف غضون ا لومن املزمع أن  ي

بالغ . 2012ّاألول من العام  بقي ا يد ا لوشلك الر ت ص ّي مل ية للعام 1,1ّ ياانت املا يون فرنك سورسي واملدرج يف ا ل  ب لمل ي
تحقا2010  ّ بكرامسـ ًت املوظفني اذلين تقاعدوا  م يا حبلول اترخي أقصاه . ّ توفرة حا سـهتكل األموال ا توقع أن  ًومن ا ل مل ت ّمل ّ
تأمني الصحي 2012نيويو  ندوق ا نفقات يف  ية زايدة يف ا ّ إما  ل ص ل لتغط تقاعدية) فانربيدا(ّ ندوق املعاشات ا لو   أو 10ص

 .ّإلعادة األموال ألحصاب احلق

ّتحقات املوظفني ّ   جازات زايرة الوطنإ: مسـ

بلغ  .45 مالحظت أن  ية للعام 0,2ّ ياانت املا يون فرنك سورسي الوارد يف ا ل  ب لمل ّ خيص بعض املوظفني اذلين مل 2010ي ّ
هّم يف إجازة لزايرة الوطن يف العام  حبقتعوا  ّ بلغ . 2010يمت تواري حلساابتملوال خيضع هذا ا تعذر ترامك هذه ّ إذ أنهةكأ  ّ ي

تحقات ومسحت يل ّا مية ملسـ يد  تأ ق املراجعات املوجزة اليت قام هبا زماليئ  ك بلغب  .ملهذا ا
                                                 

تقرير رمق 8 توبر 27ّ املؤرخ يف 10327ل ا ية للعام 2010ك أ تا شوف األرصدة الا يق يف  تد ح عن ا تق ك ية ادلوية للقطاع العام2010فل يق املعايري احملا ل بعد  س بب  .تط
تقرير رمق 9 ية للموارد ا10195ل ا بة املا يق يف املرا تد ب عن ا ل لل ق  .رشيةق
تحدة10 تقاعدية ملوظفي األمم ا شرتك للمعاشات ا ندوق ا ّ ا مل ل مل  .ّلص
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ّتحقات املوظفني ّ ية : مسـ ساعات اإلضا فا ساعات املرنل   لونظام ا

ية اعامتداتترد  .46 ساعات اإلضا ف ا ساعات املرنل مية 11لونظام ا شف املايل  بق يف ا ّوأكدت . ي ماليني فرنك سورسي0,5لك
تقصاءات اليت أجراها زمال مية مربرةسـيل الا ية أن هذه ا ندات احملا ناد إىل ا ّيئ ابال لق ّ ب ت ست س  .ملس

ّتحقات املوظفني ّ نوية املرتامكة: مسـ ّالعطل ا  لسـ

مية ةاملرتامكّ أايم العطل اعامتداتُحسبت  .47 يوين فرنك سورسي يف اخلصوم عىل املدى القصري و مية  بق  يبق يون 10,2مل مل 
يات ّوحتق. يف اخلصوم عىل املدى الطويليفرنك سورسي  يل  هام عرب  بلغني وتوا معطق زماليئ من دقة هذين ا حتل فقمل ّ

بو يفردية للموظفني يف الو يحان. ّ بلغني  ترب أن ا ناد إىل مراجعات زماليئ، أ حصوابال مل ّع  . ست

ّتحقات املوظفني ّ  عالوات العودة إىل الوطن: مسـ

سوبة حىت اترخي الاعامتداتتناهز  .48 ّ ا سمرب 31حمل يون فرنك سورسي 1,1إىل الوطن  لعالوات العودة 2010ي د ي  مل
ّوقد حلل زماليئ . ي ماليني فرنك سورسي يف اخلصوم عىل املدى الطويل7,7يف اخلصوم عىل املدى القصري و

متدوهام تني وا تني املطرو عالفر ح يل . ضي تح سجةل يف ا توافقان واألرصدة ا سوبني  بلغني ا لوالحظت من هجيت أن ا ل مل ي حمل ّمل ّ
ند املؤرخ يف " Mercer" رشكة  اذلي أجرتهكتوارياأل ّيف ا نون2011 أبريل 28ملست  ملع وا

"Consolidated Total for All Plans, WIPO, Actuarial Valuation Report under IPSAS "
ية ادلوية ( ميي يف إطار املعايري احملا ية الفكرية، تقرير  ية  نظمة العا ها، ا لاإلجاميل املوحد للخطط  مل بمل للملك سيع تقي مج ّ
بابني). لقطاع العامل بلغني الواردين يف هذين ا لومن مث، أصدق عىل ا مل ّ ّ. 

تحدة تقاعدية ملوظفي األمم ا شرتك للمعاشات ا ندوق ا ّا مل ل مل ية : ّلص بو املا ياانت الو بل عىل  متل يف ا لخطر  ي ب ملسـتق  حم

بالغ عددمه  .49 بو مبوظفهيا ا لسب الو ي ّت تق1100تن شرتك للمعاشات ا ندوق ا ل موظف إىل ا مل لص تحدةّ ّاعدية ملوظفي األمم ا مل ّ .
ية تا شوف األرصدة الا يق يف  تد حوكام ذكرت سابقا يف تقريري عن ا تق ك فل سب أي الزتام 12ً ّ، مل  تواريحي ندوق ما كا لص 

نظمة ملبعد اخلدمة الرييس ملوظفي ا ّ يار احملاسـيب ادلويل للقطاع . ئ ملعنين أرتيئ أنه من الرضوري مبوجب أحاكم ا ّ ّ لك
شوف األرصدة الالزتام الا ت25العام رمق  ندوق كتواريكضمني  بو يف ا تقاعد ملوظفي الو تحقاقات ا لص اخلاص اب ي ل ّسـ

سم مبمزيات  بو  يه الو شارك  نظام اذلي  تحدة إذ أن ا تقاعدية ملوظفي األمم ا شرتك للمعاشات ا ّا ت ي ت ل مل ل يمل ف ّ ّ نظام حمدد "ّ
شرتك يه حلمك  شاركة  هات ا تحقاقات ختضع ا مالا مل فسـ ل وفقا 13"جل ً ونظرا 25لمعيار احملاسـيب ادلويل للقطاع العام رمق ً

ية  :تللعوامل اآل

نظام • نظامت اخلاضعة  ية ا سؤو شاركة عىل  للا مل ل م  ،مل
ساهامت و • يث حصص ا تحدة من  تقاعدية ملوظفي األمم ا شرتك للمعاشات ا ندوق ا ملنظام ا مل ل مل حلص ّ ّ

بةل  ،ملقا
شرتك للمعاشات او • ندوق ا ميي  يلك ا لا مل للص لتنظه تحدة ل ّتقاعدية ملوظفي األمم ا مل بة –ّ نظامت ا سـ ا  ملنتمل

سب الزتام  ال .50 حبد من اإلشارة إىل أنه إذا  ّ يار احملاسـيب ادلويل للقطاع العام رمق مماثل ّ ملعتىض ا ً ووفقا للعوامل 25مبق
شلك الزتاما ية إذ قد  بو املا ياانت الو سالفة اذلكر من شأنه أن يؤثر أثرا ملحوظا عىل  ًا ًّ ي ل ي ب ًل ته ّ تخطى  مي  قت يون 200ّ مل 

                                                 

ساعات املرنّ املوظفون اخلاضعون لقواعد حرص 11 نظام ا لللعمل  يا ب ً إلكرتو  ).Flexitime(ن
تقرير رمق 12 توبر 27ّ املؤرخ يف 10327ل ا ية للعام 2010ك أ تا شوف األرصدة الا يق يف  تد ح عن ا تق ك يق امل2010فل ية ادلوية للقطاع العامتطب بعد  لعايري احملا  .بس
ية عن اإلنلكزيية13  ".defined benefit plan where the participating entities are under common control "مس ترمجة غري ر
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بو من ادلين الا يفرنك سورسي وساوي حصة الو ي تقاعدية كتواريي شرتك للمعاشات ا ندوق ا نظري يف ا ل ا مل لص ل
تحدة ّملوظفي األمم ا مل تحدة . 14ّ تقاعدية ملوظفي األمم ا شرتك للمعاشات ا ندوق ا سب معلومايت، تعذر عىل ا ّو مل ل مل لص ّح ّ

سوبة ية  حمتقدمي الزتامات تأ يار احملاسـيب ادلويل للقطاع العام رمق مين للمع وفقا  ً25. 

يار احملاسـيب ادلويل للقطاع العام رمق  .51 يذ ا ملعبامب أن  تنف شمل 25ّ سب بل  بو  بق عىل الو شلك ال  ي هبذا ا حف ي نط يل
تابع لألمم ا يني ا ية عىل نظرايئ يف فريق املراجعني اخلار ية برمهتا فقد عرضت هذه اإلشاك لالواكالت األ ل جمم ًونظرا . ملتحدةّ

سأةل هذه ا بط بعد أعضاء الفريق مقاربة موحدة  نا هذا، مل  ملللخربات احملدودة يف هذا اجملال حىت يو ل ن ًم ّسـ ً ت ي ّوقد مت . ّ
سؤولني من فريق العمل  تابعة للفريق األممي و ية ا يني من اجملموعة ا تصا مبادل اآلراء يف هذا الصدد بني عدة ا ل ن ص لتقت خ ّ

تح تابع لألمم ا ّا مل سني للفريق اليت ل يام خالل ادلورة احلادية وا ية ادلوية للقطاع العام ال  مخلدة واملعين ابملعايري احملا سـ ّل سب
سمرب  سري موحد ألحاكم . 2010يانعقدت يف د بادالت نقاشا واسعا مل يؤد يف هناية املطاف إىل  ّوأاثرت هذه ا تف ّت ً ً ل

يار احملاسـيب ادلويل للقطاع العام رمق   .25ملعا

ًوأاي .52 تحدة يف هذا الصدد، مفن واجيب بصفيت املراجع ّ يار األمم ا بال وأاي يكن  يار  سري أحاكم هذا ا ّ يكن  مل ملع ختف ًتق ّ ً مسـ
بل تفامق يف ا نوع من اخملاطر اليت قد  به ادلول األعضاء عىل هذا ا ساابت أن أ ملسـتقاخلاريج  ت ل ن تاما، مبا أن . ّللح ّو ً خ

بو وحدها  يات الو ست من صال سأةل  يا ي حمل سأةل عىل ل يا عن حتفظّ أو ذكر ا مليس من الرضوري برأيي اإلعراب حا ًل فل
ية للعام  ياانت املا يقي الوارد يف ا تد لوجه اخلصوص يف رأيي ا ب لل  .2010ق

ّتحقات املوظفني ّ تأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة: مسـ ّا  ل

بو  .53 ية للو ية احلا ياانت املا يتضمن ا ل ل ب لت تأمني الصحي بعد انهتاعامتداتّ  ّ مية لل يون فرنك سورسي 12,1بقاء اخلدمة  ي  مل
تخطى  مية  ّتقربا يف اخلصوم عىل املدى القصري و ت بقي . ي ماليني فرنك سورسي يف اخلصوم عىل املدى الطويل83,8ً

نة  ند تقرير املعا يو رشكة ةكتوارياأليست هد " Mercer"ل  تأمني الصحي  ندوق ا ية مفادها أن عالوات  ستشإىل فر ّ ل ص ّض
نواي ًارتفاعا  سـ بة ً ية، طلب زماليئ جمددا من إدارة اخلدمات %. 2,5بنسـ  ياانت املا ية عرض ا ًويف ما خيص  ّ ل ب ليلك ه ّ

يار احملاسـيب ادلويل للقطاع العام رمق  ثال ألحاكم ا ية الا يق  تد تعددة يف هناية ا يفات  ية إجراء  ملعاملا ت بغ ل ي مل قتك  .25ّم

ية، الحظت أن  .54 ية احملا بة إىل ا ّواب سب ن لتقسـ نظمة قنل متملا نطاق دعد ا لتحديد ) corridor method(لت هنج ا
سائر واألرابح  بة . ةكتوارياألخلا تخطى  سائر اليت  بات يف األرابح وا تىض هذا الهنج ا سـوتؤجل  ت خل نتقل ّل ّ مبق من % 10ّ

نظةكتوارياألقمية الالزتامات  شمولني هبذا ا ية للموظفني ا ياة ا بة  بني يف معدل املدة املر ل  مل لعمل للح ّت تق ّ ّ ّ ُ ّمن مث، أصدق . امل ّ
يار احملاسـيب ادلويل للقطاع العام رمق  ملععىل هذا الهنج اذلي يامتىش مع توهجات ا ّ25 . 

ها  يلاإليرادات الواجب حتو

يفا خالل العام  .55 ها ارتفاعا  يد اإليرادات الواجب حتو ًارتفع ر طفً يل مية 2010ص بق لريد يف اخلصوم اجلارية عىل املدى القصري 
يون فرنك 64,1 تعلقة بودائع . يسورسيمل  شوف األرصدة وا ساابت الفردية املرتامكة يف  بلغ ا تضمن هذا ا ّو مل ك حل مل ّي

تعاون  ية اخلاصة ابحتادي مدريد والهاي ابإلضافة إىل إيرادات معاهدة ا تأمني الصحي اإلضايف واإليرادات ا لا يل ّل لتمك ّ
يني أ. بشأن الرباءات ناء،دفعت للزابئن ا بويف تكل األ ن غلث ّملع بالغ العالقة حىت اترخي ُ ّية ا سمرب 31مل . 2010ي د

ته  بلغا  ناد إىل املراجعات اليت قام هبا زماليئ، الحظت أن  قميوابال ً م ّت ناصب 8س م ماليني فرنك سورسي تقربا خيص  ّ ً ي ي
بل العام  يهتا إىل ما  قعالقة تعود أقد  .2009م

                                                 

شار خاريج أن يكون ادلين 14 ست رجح تقرير أعده  مّ مية حمل اكتوارياألّ يارات دوالر أم7,4بقمتل  سمرب 31خي ّيك حىت اتريرمل   .2009ي د
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بة  تقاإليرادات املر

بة حتديدا دوراي .56 ًحتدد اإليرادات املر ً تق يون فرنك سورسي178 ما يفوق 2010 ويه قد بلغت يف هناية العام ّ ي  . مل
شأن الرباءات وابحتادي  تعاون  ساابت خاصة بقطاع معاهدة ا شمل  بقة يف مجةل ما  بوشمل هذه اإليرادات ا ل ح ت سـ ملت

ية ساهامت طو عمدريد والهاي ابإلضافة إىل   .م

شأن الرباءات تعاون  بمعاهدة ا  ل

شأن الرباءات لوحدها أكرث من ّشلكت إيرادات معاهدة ا .57 بتعاون  يون فرنك سورسي حىت اترخي 136,1ل  ّ ي مل
سمرب  31 ية 2010يد ية للصفحات اإلضا بات براءات وأتعاب  يل  بة ا تضمن إيرادات مر ف ويه  ّتق يل لطل تحص تمكت ل ّ

ية للحامية مبوجب الرباءة يف ترمجة رشوط األ هلوتاك منوذج ا. ل سوب وا بلغ ا ترب أن ا ملعوأ ل حمل مل يا ّع ًمتد يقدمان تقديرا وا ف ً ّ
شأن الرباءات تعاون  باقه من إيرادات معاهدة ا بللجزء الواجب ا ل  . ست

يا .58 بة امللفات املقدمة إلكرتو تين هو اجتاه ملحوظ حنو ارتفاع يف  ًلكن ما  ن ّسـ ّ ن لف يح أن هذا الاجتاه ال يزال معقوال . ّ ًو ّ حص
بو، غري أنين أنوي تزويد فريقي  نظر الو ّومرتابطا  ي ب يق املعلومايت بأداة ً تد قاملعين اب بل  "ACL"ل يق ا تد ملقخالل ا ق ل

نه منوذج و تأكد من سداد ا حتييية ا ل ّ ل ساابت اللكفة . بغ بال يف  نظر  ياق إىل إعادة ا بو يف هذا ا حوأدعو الو ل سـ ًي مسـتق ل
نة يات  تقديرات إىل  ناد ا تأكد من ا تني أو ثالث  توسطة للرتمجة لك  يّا معط ل ت حممل تل سن ّ سـ ّإال أن. ّ ين قد عدلت هذه ّ

شأن ية يف هذا ا نة عن تقدمي تو لا ص  .لسـ

ية للعام  .59 بو املا ياانت الو ليف الفقرة الرابعة من  ي بلغ 2010ب ياق 11,9م يرد  سـ ماليني فرنك سورسي يف  هات "ي جلا
شأن الرباءات تعاون  باملقرتضة يف معاهدة ا بلغ ) PCT debtors" (ل يون فرنك سورسي 136,1م، ويف املقابل  ي  مل

نون  لُّجس باب ا ملعيف ا شأن الرباءات"ل تعاون  بقة يف معاهدة ا باإليرادات ا ل ) PCT Revenue deferred" (ملسـ
متحور عىل  رشة اليت  ياق الفقرة الرابعة  ندرج يف  توا ع سـ تحقة"مل ّاإليرادات ا ).  Receivable income" (ملسـ

بلغ إىل عدد  ند ا ملو شأن الرباء"يست تعاون  بات اخلاصة مبعاهدة ا با ل يةلطل ّات املودعة يف املاكتب ا " حملل
)PCT Applications Filed with RO (ميةّاملقدر  . وحدة900 162 بق 

 احتاد مدريد 

سمرب 31ّحىت اترخي  .60 بقة و2010ي د ساوي اإليرادات ا سـ،  تامئية يف ملت سلف الا نا  ماليني فرنك 26,8احتاد مدريد سل
ب. يسورسي ساب اإليرادات ا يات  يل  سـوخالل  ح معل ملحتل يون فرنك سورسي2,2(تقة املربطة ابحتاد مدريد ّ ي  ، )مل

ساابت يف  ند إقفال ا تحديد هذه اإليرادات  متد  ساابت ا حلالحظ زماليئ أن مهنج ا ع ل سمرب 31ملعحل  قد 2010ي د
ساب  ساب جديدة يف منوذج ا يات  بقت فر ية إذ  تا شوف األرصدة الا متد يف  حلسن ابملقارنة مع ذكل ا ح ض ط ت ك ّحت ُ ح ف ملع ّ

بقةاحلايل بدو أن هذه . ملسـ لإليرادات ا ّو بة وأان أصدق علهيااألخريةي ّ صا سري اخلاص . ئ لتفكام ال بد من اإلشارة إىل ا ّ
ية للعام  ياانت املا ليري املهنج الوارد يف ا ب لتغ  .2010ب

ساابت األخرية عىل خطأ مقداره  .61 توي هذه ا حلابإلضافة إىل ما تقدم،  حت ل ماليني فرنك سورسي تقربا 0,6ّ ً ي ّنين مل ي ك
ية واذلي هو بغىن عن  ية ا سقف العام احملدد لأل تجزأ من ا ترب جزءا ال  سوية يف شأنه ألنه  لنسبأطالب  ّ مه ل ي يع ّ ّت ّ ً ب

ساابت حليفات يف ا  .تكي
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يق املعلومايت  .62 تد شأن الرباءات، أعزتم تزويد فريقي املعين اب تعاون  بة إىل إيرادات معاهدة ا قكام ذكرت سابقا اب ل ب ل لنسـ ً
بقة " ACL"بأداة  ساب اإليرادات ا بات اليت شلك قاعدة  يات اخلاص بوضع ا سـية مراجعة جدول اإلحصا حل ت لطل ئ ملبغ ً ّ

شورة. يف احتاد مدريد بات غري ا شموية ا نومن شأن هذه اخلطوة أن تؤكد سداد املعلومات اخلاصة  لطل ل ملب ّ. 

بة  تقإيرادات أخرى مر

بة  .63 ية  ساهامت الطو سـشلك ا ع مل نت بالغة إجامال  ماليني فرنك سو11,6ّ بة ا ًرسي من اإليرادت األخرى املر ل تق  15,1ي
ييون فرنك سورسي ية . مل تدفقات اخلار جوالحظت أن هذه ا ّ ل تامئية(ّ ناديق الا نشاريع ا لص يات ال مقابل ) سم ّترب  معل تع

ها لبارش  يال مفصال. م ية األكرث ارتفاعا  ساهامت الطو ًوقد حلل زماليئ العقود اخلاصة اب ًّ حتل ع ًمل ّا أن هذه العقود ومب. ّ
باب املذكور سالفا  ساهبا يف ا يث ا يار احملاسـيب ادلويل للقطاع العام من  ـي تامتىش مع ا نة  رشوط  ًختضع  ل ت ملع حي ح فه ّ مع ل

تطلب حتديدا دوراي ًبطريقة  ً ّ  .ت

تامئية .64 ناديق الا نيرد جدول ا ية للعام 50 يف الصفحة 15سلص ياانت املا ل من ا  وقد راجع زماليئ األرصدة . 2010لب
يفات أجرهتا  نفقات مما أدى إىل بعض ا سجةل فهيا ابإلضافة إىل حراكت اإليرادات وا ية ا تا ية والا تا يالا ل مل ت تكت خ لف ّ ّ ّ م ح

يق تد ها خالل فرتة ا بو  قالو للك ية أي خطأ. ّي يعهتا احملا نفقات وفقا  شف املراجعات املفصةل  سبومل  ب لل لطتك ً ّمن مث، . ّ
تصديق عىل هذا اجلدول  . لبإماكين ا

ته الزت .65 بلغ  تقدمي  ثهتا ادلامئة  ميمت إحدى ادلول األعضاء بوساطة رساةل أرسلهتا  ب قبع ي ماليني فرنك سورسي 1,4م
تارخي األول من . عىل أساس طوعي) مليون يورو( ية  تا شوف األرصدة الا سامهة احملددة يف  ّوترد هذه ا ب ت ك حمل ف ّ

سامهة مل تف ابلزتاهما ف. 2010 يناير هة ا ملومبا أن هذه ا جل يا يف ّ يد احملاسـيب  ًقد أبطل ا عكسـ لق ّمن مث . 2010 عامُ
ية تا شوف الا نامج عن هذا اإلبطال يف  يف ا حصدقت عىل ا ت ك ل في لتك ّ. 

 الاقرتاض

نظامت ادلوية ونك  .66 سة العقارية  بو من املؤ تلفهتا الو تخطى القروض اليت ا بعىل املديني القصري والطويل  ل للم س ي سـ ّت
بلغ  يف  متوانل دي  ن جن شوف األرصدة ماليني140,3ك ك فرنك سورسي إجامال يف  ً بو اقرتضت . ي يوشار إىل أن الو ّي

بة مع  تخدم  سحب مل  سـحق  سـ نلل بي نك 2010ويف نومفرب  100%ّ ته من  نظمة القرض اذلي ا ب، زادت ا سـتلفمل
ية بلغت  مية إجام يف  لتوانل دي  ن بقن ج تني إحداهام 64ك يط إىل  سم ا يون فرنك سورسي عىل أن  همل  سـ يق لتقمل ّ ي

تد عىل متو ّسطة واألخرى   ً. عاما15مت

بانهيا .67 يد بعض  نظامت ادلوية  سة العقارية  نظمة أموالا من املؤ ماقرتضت ا ّ شـ ل للم س لتمل واكنت هذه القروض ختضع يف . ً
بداية لفوائد لكن، يف العام  سورسية ابلعدول 1996لا ية ا ية يف الكونفدرا شؤون اخلار ية  ي، قامت اإلدارة الفدرا ل ل لل جل

سدد القروض وفق همل حمددةعن هذه الفو ّائد رشيطة أن  ّ يار احملاسـيب ادلويل للقطاع العام رمق . ت  5ملعومبوجب ا
مية  ية عن  ياانت املا رشة من ا سة  يحات يف الفقرة اخلا بو تقدمي تو تعلق ابلقروض، طلب زماليئ من الو قا ل ب م ض ي لمل ع ّ

 .ّالفوائد اليت ختىل عهنا ادلائن

                                                 

15 «Funds in trust» (FIT) 
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يوي :  أخرىاعامتدات متعديل   قبولبن

ية .68 تا ية الا شوف املزيا يق يف  تد حصدقت يف تقريري عن ا تق ن ك فل بلغ 16ّ ي ماليني فرنك سورسي أدرج يف 2,5م عىل 
نون  باب ا ملعا نون ".  أخرىاعامتدات"ل باب ا بلغ يف ا متل هذا ا ملعو ل مل ّتحقات املصاريف"يشـ  مسـ

)"Expense Accruals(17 ياانت . ي ماليني فرنك سورسي0,6 عىل ند إقفال ا بو ية، وردت هذه املصاريف لع لاملا
تحقة ّيف املدفوعات ا بوةل برأيي. ملسـ ية اجلديدة  ترب هذه ا ًو مق لبن باب إال . تع يري، مل ترد يف هذا ا هذا ا ّونظرا  ل لتغ ل ً

يف ادلراسات  اعامتدات شلكاليتلالزناعات وتاك  ّ سمرب 31ّ حىت ت ته 2010ي د يا  بلغا إجام مي  قل ً ً  ماليني فرنك 2,6م
تخطت اعامتداتّإىل أن يوشار . يسورسي ية  ّ الزناعات زادت أكرث من الضعف خالل الفرتة املا ف يون فرنك 1,1ل مل 
سوبة. يسورسي بالغ ا تقصاءاهتم ا يالت زماليئ وا حملوتؤكد  مل سـ حتل ّ. 

ية  لخصوم أخرى جارية وما

تخط .69 باب واذلي  بلغ الوارد يف هذا ا تصديق عىل ا ّمسحت املراجعات اليت أجراها زماليئ اب ي ل مل  ماليني فرنك 53,7ى ل
بة . يسورسي يد  سـوشار إىل ارتفاع مربر يف الر ص بني ّ11 .% 

 ّاملدفوعات واحملصالت

ثاين من العام  .70 نصف ا ثالث األخرية يف ا يق ا تد لخالل همام ا ل ل ية 2010قل ياانت املا يق يف ا تد ل وخالل ا ب لل ق
تحقق من املدفوعات وا2010 للعام تقصاءات  يالت وا ّ، أجرى زماليئ  لل سـ تاجئ هذه . ّحملصالتحتل نوعىل ضوء 

سوبة يف العام  نفقات واإليرادات ا حملاألعامل، تأكدت مبا يكفي من دقة ا ل ّ ّ2010. 

ياق، أشري إىل أنه خالل العام  .71 ّويف هذا ا ئاهتم 2010لسـ تالف  شلك عام مدفوعات املوظفني، عىل ا ف، اخنفضت  خ ب
بلغ  يفا عن  ية، اخنفاضا  ما ًطف ً ّ يون فرنك س198,2ملهن باتت شلك أكرث من مل  ّورسي  ت ف نظمة % 68ي ملمن مدفوعات ا

ية يل . لاإلجام بقلكام تدنت هذه املدفوعات  سجةل يف العام %) 1,2(ّ ّابملقارنة مع تكل ا  ماليني فرنك 200,6 (2009مل
 ).يسورسي

 ّجدول تدفقات األموال

ها  .72 ية  يوةل املا مجيعراجع زماليئ تدفقات ا ل لسـ يان املايل الرابع(ّ تغريات يف ّوحتق) لبا سجةل تامتىش مع ا بالغ ا ّقوا من أن ا ل مل ّمل ّ
ها ية وإقفا تاح املزيا لاألرصدة امللحوظة ما بني ا ن ثرية عىل هذا اجلدول . فت يحات  همة  بو خالل هذه ا كوأجرت الو تصح ّي مل

مية  يف  بقمهنا  نون 6تكي باب ا ملع ماليني فرنك سورسي يف ا ل تامثرات"ي تدفقات " سزايدة الا يان الهنايئ  بح ا ّفأ ل ب لص
يحا ية  يوةل املا ًا حص ل  .لسـ

بو يف الفقرات ية أوردهتا الو يمعلومة قطا  ع

ية للعام  .73 ياانت املا سم إىل فروع يف ا ليرد تقرير  ب لمق نفقات . 2010ّ تفريع هو إحاةل ا هدف من هذا ا لوا ل يل بارشة ةناملزيا  ً م
ية ّإىل الفروع ا نف. ملعن توزيع ا لسمح هذا الهنج  ب بار الاحتادات في بارشة مع األخذ بعني الا بارشة وتكل غري ا تقات ا مل عمل

تلفة نفقات اإلدارية . خملا نه ا شاطات اخلاصة بلك احتاد مع رصد يف الوقت  نفقات املربطة اب لكام يريم إىل توزيع ا ي ن ت عل ّ ل
نفقات  يلوغريها من ا  .ةناملزيا

                                                 

تقرير رمق 16 توبر 27ّ املؤرخ يف 10327ل ا ية للعام 2010ك أ تا شوف األرصدة الا يق يف  تد ح عن ا تق ك ية ادلوية للقطاع العام2010فل يق املعايري احملا ل بعد  س بب  .تط
هات املزودة غري17 سددة والزتامات فواتري ا سفر غري ا ّ الزتامات ا جل ّ مل سددةل يف املوظفني غري ا سددة والزتامات تاك ّ ا ملّ ل  .ّمل
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ناد إىل ب .74 بارشة املرصودة ابال نفقات غري ا سب ا ستو مل ل نفقات الحقا مع األخذ يف حت ًعض الربامج اخلاصة اليت توزع فهيا ا ل ّ
بان مقدرة لك احتاد عىل ادلفع ّا تحال إىل الاحتادات . حلسـ نفقات  سمح برصد ا توزيع هذه أن  ُومن شأن طريقة ا ل ل ت ل

ية لوفقا للقدرات املا ً . 

نظومة األمم ا ية  سب املعايري احملا يق يف جدولني قدما  تد ملعدم ا مل ح بل سق ّ متدة سابقاُ ًتحدة ا ملع ّ 

نون  .75 ملعيعرض اجلدوالن الواردان يف امللحق األول ا نظمة"ّ سب وحدات ا ية  شوف املا ملا ح ل نون " لك ثاين ا ملعوامللحق ا ل
نظمة" سب وحدات ا نفقات واإليرادات  ملا ح ًشفا " ل يا"ك ًز نظومة األمم " من ية  ساابت وفقا للمعايري احملا ملعن ا سبحل ً

تحدة  ّا بارة وهام). UNSAS(مل بل زماليئ وأرش علهيام بوضوح  بع مل خيضعا ملراجعة من  ّ ُ يق"ق تد قغري خاضع  يف " لل
سة  .يالرتو

ية ادلوية للقطاع العام يق املعايري احملا يل  ليل د ب ل سبحتل  تط

ية ادلوية للقطاع الع .76 يذ املعايري احملا بو يف جمال  متدها الو ياسة العامة اليت  يقي  يل  لمت إعداد د ي سـ ب بل سنف ت تع لل تط ام ّ
يل اذلي يعرض األحاكم . يف إطار إرساء هذه املعايري اجلديدة) 2010 طبعة( لوقد حلل زماليئ مضمون هذا ادل ّ

بو  تلفة أخذهتا الو ية وأدلوا مبالحظات  توجهيات اخلاصة مبعاجلة املعلومات احملا بقة يف هذا الصدد وا يالعامة ا خم ل سبملط ّ
يفات الالزمة بار فقامت اب ييف عني الا لتكت ية للعام . ع ياانت املا يق يف ا تد لوخالل ا ب لل ّ، سلمت إدارة اخلدمات 2010ق

سخة  ية زماليئ ا ناملا يل املؤرخة يف 12لل ّ من ادل  .2011 أبريل 23ل

 اخلامتة

ية لعام .77 بو املا ياانت الو لبعد العمل اذلي أجنزته، بإماكين أن أؤكد أن  ي ية قد أعدت بطريقة  2010 ب سبثل للمعايري احملا متت
ية ادلوية، بإماكين . ةلادلوي بقا عىل أساس املعايري احملا ية احملددة  ية ا بة األ بان  لوإذا ما أخذت يف ا سـ مه ت بسـ سب مس ع لنحل

نظمة ساابت ا تفق و ية  ياانت املا شورة يف ا ية ا ملأيضا أن أؤكد أن األرقام احملا ح ت ل ب لن مل  .سب

تقرير واملعد  .78 يقي املرفق هبذا ا تد يه، بإماكين أن أصدر رأيي ا لو ل ساابت " من 5 وفقا للفقرةقعل تصاصات مراجع ا حلا خ
ته2 املرفق" (اخلاريج بو املايل وال نظام الو حئ  ي  ).ل

 غروتر. ك
ساابت  سورسي ملراجعة ا تب الفدرايل ا حلمدير ا يل  ملك

ساابت(  )حلمراجع ا
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يل   1.11355.944.00333.02لتسجامللحق برمق ا

ساابت يقي ملراجع ا تد حلالرأي ا  قل

ياانت  لبدققت يف ا ية الفكرية ّ ية  نظمة العا ية  للملكاملا مل للم بو(ل سمرب 31ّحىت اترخي ) يالو ّوتألف هذه . 2010ي د ت
شوف األرصدة  تارخي من  ياانت املغلقة يف هذا ا كا ل يان املايل األول(لب ّا نفقات ) لب يان املايل (لومن اإليرادات وا لبا

ثاين ية ) لا تغريات يف األصول الصا يان ا فومن  ّ ل يان املايل(ب ثالثلبا ية ) ل ا يوةل املا لويان تدفقات ا سـ لب يان املايل (ّ لبا
ية ) الرابع ية املرصودة يف املزيا نفقات ا نابإلضافة إىل مقارنة اإليرادات وا لفعل سة اخلاصة (ّل ية اخلا ياانت املا ما ل لب

نفقات ية وغريها من املالح). لابإليرادات وا ناجه احملا ياانت ملخصا عن أبرز ا سبكام تضم ا مل ًب ّ ل سرييةّ  .لتفظات ا

ية ياانت املا ية إدارة الوبو يف إطار ا لسؤو ب ي ل  لم

نصوص علهيا يف املعايري  ها بطريقة صادقة تامتىش واألحاكم ا ية وتقد ياانت املا سؤوةل عن إعداد ا ملترب اإلدارة  ل ب م ميتع ل
ية ادلوية للقطاع العام  لاحملا ته) IPSAS(سب بو املايل وال حئونظام الو ترب اإلدار. ي بة تعكام  سؤوةل عن إرساء نظام مرا قة  م

ية من شوائب جديرة ابذلكر انمجة عن غش أو خطأ ية خا ياانت ما يه رضوراي إلعداد  ية تر ّدا ل ل ب ًخل ّ  .تئ

ية املدقق ّسؤو ل  م

يق اذلي أجرته تد ناد إىل ا ية ابال ياانت الوبو املا يمن واجيب أن أعرب عن رأيي يف  ل ل ي قب وقد مقت ابملراجعات وفق . ست
بعهتا للعام معايري احمل ساابت ومعايري الضامن يف  يق ا تد بة ادلوية الصادرة عن اجمللس ادلويل املعين  طا حل ب ل  2010قسـ

ياانت  نع يؤكد يل خلو ا يث أحصل عىل ضامن  يق وأجريت املراجعات  يط ادل ية و ثلت للقواعد األخال بفا حب ختط لت ّ ّ مق ق ق ُ م
شوائب امللحوظة ية من ا لاملا يذ إج. ل يق  تد نفوتطلب ا تق ل بالغ واملعلومات ّي ياق ا نارص قاطعة يف  تجامع  ملراءات ال سـ ع سـ

ية ياانت املا لالواردة يف ا ية . لب ياانت املا يمي احامتل تضمن ا يار هذه اإلجراءات إىل املدقق ابإلضافة إىل  لويعود ا ب لت ّ تق ّ خ
بان نظام امل. ّشوائب ملحوظة انمجة عن غش أو خطأ يمي، يأخذ املدقق يف ا حلسـوخالل هذا ا ّ ية املعمول لتق بة ادلا خلرا ق

نة ويس  ناسب الظروف الرا يق اليت  تد نه إىل حتديد إجراءات ا يا  ية  ياانت املا يمة عىل إعداد ا ئة ا لبه يف ا ق م هلق ت ل سع ل ب ًي ل ّه ل
ئة املذكورة ية يف ا بة ادلا ية سري نظام املرا بري عن رأيه يف فعا يهبدف ا خل ل هتع لل ق يامي ملدى صواب . ّ يق عادة  تد ًويقدم ا تق ًق ل ّ

ية  ياانت املا يمي طريقة تقدمي ا ية اليت أجرهتا اإلدارة ابإلضافة إىل  تقديرات احملا متدة وسداد ا ية ا ناجه احملا لا ب ل لمل تق ب سب ملعس
باط رأي يف هذا الصدد. ًإجامال بة ال نا ية و تحصلت علهيا اك نعة اليت ا نارص ا ترب ا نونظري،  م ف سـتملق ً سـً سـ لع تع  .ب

 ّرأي املدقق

ياانت ا بنظري، تعكس ا بو املايل حىت اترخي لب ها عن وضع الو ية صورة صادقة يف أبرز مال ّملا ي حمل ً سمرب 31ً  2010ي د
ية ادلوية للقطاع العام  تارخي وذكل وفقا للمعايري احملا ية يف الفرتة املقفةل يف هذا ا يوةل املا لوأداهئا املايل وتدفقات ا ل ل سبسـ ً ل ّ

ته بو املايل وال حئونظام الو  .ي
سادس بو املايل، أعددت تقريرا مفصال عن لومبوجب املادة ا نظام الو ساابت امللحقة  تصاصات مراجع ا ًة من ا ّ ً ي ب حل خ

ند مؤرخ يف  ية يف  ياانت املا ّمراجعة ا مست ل  .2010ل يويو 4لب

 2010ل يويو 4برن، يف 
 غروتر. ك

ساابت سورسي ملراجعة ا تب الفدرايل ا حلمدير ا يل   18ملك
ساابت(   )حلمراجع ا

                                                 

نوان الربيدي18  Monbijoustrasse 45, CH-3003 Berne: لع ا
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تار  بدل ا ية العامة يف ا ئة للرقابة املا خملبغي تويل عضو من أعىل  ل ل ي ك هي ن
ية  ية  نظمة العا تابعة  ية ا ياانت املا ية  للملكابملراجعة اخلار ملج للم ل ل للب

بو(الفكرية  همة) يالو يا هبذه ا مليلكف  ً خشص ًوانطالقا من هذه . ّ

يات احت بو و ية العامة للو نادا إىل ا ناعة وا مجعا ي مجلع ًس ت ادات ابريس لق
نا ابإلضافة إىل  بونة ولواكرنو و يوبرن ومدريد والهاي ويس و يشـ فل ن

شأن  تعاون  يف ادلويل لرباءات الاخرتاع ومعاهدة ا با ل لتصن
سورسية  ثلو ادلول األعضاء والية احلكومة ا يالرباءات، جدد  ل مم

بو 2011ّحىت هناية العام  ساابت الو بارها مراجع  ي اب ح عت
ساابت والاحتادات اليت تدير بو ابإلضافة إىل  حها الو مشاريع ي
ن ية اليت  ساعدة ا تا ن نظمةّفلتقمل ّوعىل ضوء ما تقدم وبصفيت . ملذها ا

تب  ساابت،ملكمدير ا سورسي ملراجعة ا يدرايل ا حلا ي ل تين لف ّلك و
نفحكومة  يةدلكا نظمة لرا ساابت ا همة مراجعة  سورسية   مل ا ح ي ّل مب

ية الفكرية ية  للملكالعا  . مل

ن2-6حاكم املادة وختضع همايم أل تصاصات ل من ا خظام املايل والا
ية ساابت امللحقة بهفاإلضا يايت . حل ملراجع ا سؤو لوأهنض  من غري مب

تب أي تدخل خاريج  يدرايلملكوبدمع من معاونني من ا  لفا
ساابت سورسي ملراجعة ا حلا ي  .ل

ية ممارسة  بو اخلار ساابت الو تب هممة مراجعة  جوميارس ا يملك ح ّ
ّتقةل ابلاكم نفل عن ادلور اذلي يضطلع به يف مسـ يةدلكا  لرا

تع بفريق من  ية  وهو  يا للرقابة املا ئة ا ته ا سورسية  ّا مت ل لعل ي ي يل له بصف
ية وابع  متزيون بكفاءة عا نظامت ادلوية  يق اخلاص اب تد لحمرتيف ا ل مل ّل ي ق

 .طويل يف هذا اجملال

 :ابآليتالرجاء الاتصال للمزيد من املعلومات، 

يد كورت غروتر ّا  لسـ

تب م ساابتملكدير ا سورسي ملراجعة ا يدرايل ا حلا ي ل  لف

نوان   Monbijoustrasse 45: لعا

3003 Berne 

هاتف   01 10 323 31(0) 41+ :لرمق ا
 ch.admin.efk@grueter.kurt: الربيد اإللكرتوين

 :أو

يد ديد ّا   مونو يبلسـ

يق تد قمدير همامت ا نظامت ادلويةل ل اخلاصة اب  مل

هاتف   48 10 323 31(0) 41+: لرمق ا

 ch.admin.efk@monnot.didier:  الربيد اإللكرتوين

ساابت  حلتقرير مراجع ا

ية الفكرية  ية  نظمة العا للملكا مل بو(مل   ) يالو
 

يق املعايري  ية بعد  تا شوف األرصدة الا يق يف  بتد ت تطك ح فق
ية ادلوية لاحملا نة بس  2010لسـ 

توايت  الفقرة حملقامئة ا
 

يق تد قملخص ا ل ّ - 

نظمي و  8-1 املعايري واملعلوماتلتا

يات ّمعو  9-11 م

شوف األرصدة  44-12 كتصويب أبواب 

ية وفقا للمعايري  ياانت املا منوذج املصغر من ا يقي وا يل ا ًادل ل ب ب لل ّتط ل ل
ية ادلوية للقطاع العام لاحملا  47-45 سب

 49-48 اخلامتة

 

 

 2011ل يويو 4برن، يف 

يل  1.10327.944.00333.02:  لتسجرمق ا
modi/dear 

 

تب ا لفا ساابتيملك سورسي ملراجعة ا حلدرايل ا يل
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تد لملخص ا  قيقّ

ي بق أن ذكرت خالل ا مجلعكام  مترب 27ة العامة لدلول األعضاء يف سـ تارخي 2010سب  يق اذلي أصدرته  تد ب ويف تقرير ا ل يويو 5قل
تني 2010 تني املا لي، أقفلت فرتة ا لسـن ية الفكرية 2008-2009ُ ية  نظمة العا للملك للمرة األخرية يف ا مل مل بو(ّ ًوفقا للمعايري ) يالو

نظومة  ية  ملاحملا تحدة سب ّاألمم ا ناير). UNSAS(مل بدأ يف األول من  ية اليت  بارا من الفرتة احملا يفا ت ّت سب ً بغي تقدمي 2010 ع ين، 
ية ادلوية للقطاع العام  ية وفقا للمعايري احملا ياانت املا لا ل سبب ً يق املرحيل األول اذلي ). IPSAS(ل تد يجة ا تقرير  ّوقد أىت هذا ا ق لت نل

ياق اجلديد لسـأجري يف هذا ا يري و. ُ ية، لكن نظرا  يق بعد أعامل مر تد تغيح أنين ال أقدم عادة تقريرا عن ا حل ل ّ لحص ً قً ً املهنج، ّ
تدابري اليت اختذت إلرساء املعايري اجلديدة وإّارتأيت أنه من الرضوري ا ُّطالع ادلول األعضاء عىل ا شوف األرصدة ل كعداد 

تا حالا ناير فت يية حىت األول من  ّ ية املوضوعة وفقا للمعايري ّفدقق زماليئ يف أ. 2010ّ تا ية الا ًرصدة أبواب هذه املزيا ح ت فن
تقال موفق ما بني املرجعني  ية ضامن ا با ما وجب إجراؤها  بات العديدة اليت غا تصو ية ادلوية للقطاع العام وحللوا ا ّاحملا ن بغ ل ي ل ّل ّ سب

يني  .سـباحملا

بق أن ذكرته خالل ا تقرير ما  مجلعوال يفوتين أن أكرر يف هذا ا سـ ل سري عىل طريق الصواب اآليل ّ بو  تية العامة ومفاده أن الو ي ّ
ية ادلوية للقطاع العام وأان أحهثا عىل امليض يف هذا الاجتاه يفاء املعايري احملا هادة ا ها عىل  تحصا ّإىل ا ّ ّ ل بسـ ت ش سل ناء . س ثبا سـتف

هام أدانه، متكن زماليئ من مراجعة اجلزء األكرب من األرصدة يني سأو ّعاملني أسا ّحض ّ ناير سـ ية حىت األول من  تا ي الا ّت ّ  2010حف
تصديق علهيا يق. لوا تد تربت رضورية خالل فرتة ا ها اليت ا يحات  سوايت وا قوأجريت ا للك ع تصح ًت ّ ّ ل ّشك يف أن هذه  وال. ل ّ

يطه ابإلضافة إىل ا يذ اذلي أتقن  يدة تعزى أيضا إىل املوارد اليت وفرت وا تاجئ ا ختطا جل لتنفن ّ ُ ً ّ بودير العامّدلمع اذلي قدمه املل  .ي للو

يان وال نظري أسا نرصين هام  ند  ّوامسحوا يل أن أتوقف  سـ ب ع ع مية مقومات  ًأوال، ال. ّيزالان معلقني ّ بو  ّبد من أن حتلل الو ق ي ّ ّ
سـهبا وتصدق علهيا باين و ّا حت سب ديهنا األ. مل نظمة مل  يا إىل أن ا حتكام جتدر اإلشارة اث مل ّن شرتك كتواريً ندوق ا مل يف ا لص

تحدةللمعاشات تقاعدية ملوظفي األمم ا ّ ا مل ية. ّل نظمة املا ياانت ا ساب مماثل أن يؤثر تأثريا ملحوظا عىل  لإذ من شأن  مل ب ًح ً لكن . ّ
بو وحدها فقد عرضت هذه  سحب عىل الو شلك خاص ال  يار احملاسـيب ادلويل للقطاع العام  يق هذا ا يمبا أن  ن ب ملع يب تط ّ

ية عىل نظرايئ يف فريق املراجعني ا تحدةلاإلشاك تابع لألمم ا يني ا ملخلار ل ًونظرا للخربات احملدودة يف هذا اجملال .  إلبداء رأهيمج
بط بعد أعضاء الفريق مقاربة موحدة يف هذا الصدد نا هذا، مل  ًحىت يو ّسـ ً ن تم ي سني اليت . ّ تاجئ ادلورة احلادية وا تظار  مخلوأان اب ن ن

سمرب  هر د يمن املزمع أن يعقدها الفريق يف بداية  يار أل2010ش يق هذا ا سأةل  ملعبت يف  ب تطم ّ. 
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نظمي واملعايري واملعلومات  لتا

نظمي املايل ومواضع املراجعة  لتا

نة  .1 ية اجلديدة  بحت الفرتة احملا يات، أ تلف الاتفا يه  نص  سـابإلضافة إىل ما  ص خم عل لت ب نة 2010سق لسـ من اآلن فصاعدا ا ً
تني تني املا ية ويه مل تعد قامئة عىل فرتة ا تقو يا مي لل نذ األول إ. لسـن ته املعمول هبا  بو املايل وال ّال أن أحاكم نظام الو م حئ ي ّ ّ

ناير  توبر 2008يمن  ك واملعدةل يف األول من أ ّ بقى سارية املفعول2009ّ  .ت 

بو حىت األول من  .2 بو والاحتادات اليت تديرها الو ية للو تا شوف األرصدة الا ّمتحورت املراجعات عىل أبواب  ّ يف ي ت حك
ّ ويه شلك2010يناير  ية حىت ت تا ية ا ّ أرصدة املزيا م خل سمرب 31ن نظومة األمم  (2009ي د ية  ملوفقا للمعايري احملا سب ً

تحدة ّا ية ادلوية للقطاع العام) مل متدة أال ويه املعايري احملا لاليت صوبت وفقا للمعايري اجلديدة ا سب ملع ً ّ. 

يق ومعلومات  تد قمعايري ا  شكرولكمة ل

يات املراجعة وفقا ملعايري .3 ًأجريت  ساابت ومعايري معل يق ا تد بة ادلوية الصادرة عن اجمللس ادلويل املعين  حل احملا ب ل قسـ
بة ادلوية ) [IAASB(الضامن  لمعايري احملا بعهتا للعام ) ISA(سـ ية 19]2010طيف  تصاصات اإلضا ف مع احرتام الا خ

نه تجزأ  بارها جزءا ال  ته اب بو وال نظام املايل للو مالواردة يف ا ّ ي ت حئ ي ًل  .ع

س .4 ملوحضت ا ّ يني خالل إجناز األعامل ويه مل تذكر يف هذا ُ سؤولني ا شت مع ا ها ونو برية  ية  ّائل اليت ال أ نّ مل ق ك ملعمه ل
تقرير  .لا

سؤول املايل الرييس  .5 يق مع ا تد تاجئ ا شت  ئنو ملق ل ن يب فافا)املراقب(ق يد  تي، ا يل فسـ ّ ية، هيل سة إدارة اخلدمات املا ل ور ئي
نس ومعاونني آخرين م يس كوك رو يدة جا يا بن ّ شار اخلاريج امللكف بإرساء املعايري لسـ بهتا ابإلضافة إىل  ا ّن  ت ملسشع

ية جرت يف  شات هنا نا بو يف إطار  ية ادلوية للقطاع العام يف الو ئاحملا ق ي مل توبر 27سب  .2010ك أ

سجةل يف .6 بالغ ا ية  ية ا نات وفق اخملاطر أو األ تار زماليئ ا ية، ا تقصا ّند إجناز املراجعات الا مل للم مه ي ئ سـ بع لنسخ ّ ّ  األبواب لع
 .ّاملدقق فهيا

سة إدارة اخلدمات  .7 نس، ر يس كوك رو يدة جا تظمة مع ا شاورات  يق، أجرى زماليئ   تد يات ا يخالل  سـ ن م ل ئمعل ب يم ن ّق لّ
شار اخلاريج  يع املعاجلة ابإلضافة إىل ا نظمة وفقا للموا بهتا ومن شعب أخرى يف ا ية ومعاونني من  تاملا ض مل شع ملسل ً

بوّامللكف بإرساء املعايري احمل ية ادلوية للقطاع العام يف الو يا ل  .سب

ها  .8 يق هذه اليت أجرى خال تد تحة الذلين مزيا هممة ا ية ا تعاون القمي وا نويه اب لال يفوتين يف هذا اإلطار ا ق لنف لعقل ل ّت ّّ مل ّ ل
تني يل عىل مر بارات وحتا حلزماليئ ا ل تعالمات . خت بو اذلين طلب مهنم تقدمي الا شكر إىل موظفي الو سـوأتقدم اب ي ّل ّ

ندات  .ملستوتوفري ا

                                                 

بة ادلوية " 1 لمعايري احملا ساابت ومعايري الضامن)2010طبعة (سـ يق ا تد حل الصادرة عن اجمللس ادلويل املعين   .قب
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يات ّمعو  م

ية ادلوية للقطاع العام تصايص يف املعايري احملا ليني ا بتع ية: سخ ّهممة يف غاية األ مه ّ 

ـي  .9 شار خاريج  بو عىل عاتق  ية ادلوية للقطاع العام يف الو يذ املعايري احملا نهتيقع اجلزء األكرب من أعامل  ب تنف سـس ت ي سل مت
ند إقفال الفرتة امل عته عىل األرحج  ية للعام ّهمم يا2010لا ً إقفاال هنا ئ ية ادلوية للقطاع . ً يات املعايري احملا لونظرا خلصو سبص ً

ها يذ هذه املعايري و بع  يا يلكف  تصا بو ا يقالعام وصعوابهتا، ال بد يف نظري من أن تعني الو نف ت بخ تطت ّ بت ّ ً ص ي ّ ّ. 

ية رمق تو صا تص يف: 1 ل تعانة  بو إىل أن تويل األولوية إىل الا مبخأدعو الو سـ يذ ي توىل رصد  ية ادلوية  نف املعايري احملا تب ي لل س
همة املعقدة ية يف إجناز تكل ا سؤول عن إدارة اخلدمات املا ها ويدمع ا ملاملعايري و ليق مل  .تطب

يةهيلكية  شوف املا لا يةلك ياانت املا بع األبواب الواردة يف ا رس  ل ال  لب ّ تت ّ  تي

رس  .10 ّال  ية الربامجتي ية اليت تؤلف  هيلك احملا ّ شوفسب يةلكا بو واملرصودة يف ل املا " People Soft "نظامي يف الو
ه ية، مام يضاعف ا ية احلا ياانت املا سوايت مع األبواب الواردة يف ا جملا ّ ل ل ب لت بو إلجراء هذه ول بذهل موظفو الو يد اذلي  ّي

سوية ثري من الوقت ملراجعة هذه املعلومات وتربيرها. لتا لكويكرس زماليئ ا ية فاقرتحوا إذا عىل إدارة. ّ ل اخلدمات املا
باط حل ّا يةسـتن ياانت املا ية املدرجة يف ابب واحد من أبواب ا تأكد من اجملموعات احملا يل ا ل مؤمتت  ب ل له سب  .لتس

ية رمق تو صا ساابت : 2 ل ندما تكون عدة  ية  تأكد من اجملموعات احملا يل ا بو إىل إجياد حل مؤمتت  حأدعو الو ع ل ه سبي لتس
ي يةلبمجموعة يف ابب واحد من أبواب ا  .لاانت املا

ية ادلوية للقطاع العام بات وفقا للمعايري احملا تصو لنظام جترييب إلجراء ا ي سبل ً 

شوف األرصدة  .11 بو يف  بالغ اليت قدمهتا الو شلك خاص عىل مراجعة ا كمتحورت األعامل اليت أجراها زماليئ  ي مل ّب
ناير  ية حىت األول من  تا يالا ّت ّ ية ادلوية2010حف ل وفقا للمعايري احملا سب بات .  للقطاع العامً يفاكن ال بد من إجراء تصو ّ

تحدة نظومة األمم ا ية  ية اخلاضعة للمعايري احملا ّتلفة للقمي احملا مل مل بخم سب يام هبذه . س ية ا لقوقد تولت إدارة اخلدمات املا ل ّ
ية أعدهتا بوساطة أدوات من  بات عىل نظام جترييب وجداول  تصو ّا يل ي ما وعىل ضوء ". Microsoft Office"تمكل

سل  ندما ترد يف  ية  تا شوف األرصدة الا يات  يا عىل  ساابت تصديقا هنا يصدق مراجع ا سلتقدم،  ع ت ك معط ئ حل تسـ ح ف ً ً ّ ّ
نصة  ّسري أعامل  بل املرتقب ". People Soft"م يق املرحيل ا تد ملقومن املزمع أن يقوم زماليئ هبذه اخلطوة خالل ا ق ل

سمرب   .2010ييف د
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  األرصدةكشوفتصويب أبواب 

ية حىت األوليف حماو .12 تا شوف األرصدة الا تاجات اليت توصلت إلهيا مراجعة أبواب  يد الا ّةل  ّ ف حمت تن ك ّه سـت ناير  ل يمن 
ية2010 سب، قررت أن أقدم يف اجلدول اآليت خالصة موجزة عن األبواب احملا ً ً ّ ّ . 

ية يف  تا حشوف األرصدة الا ت ، 2010يناير 1فك
سخة املؤرخة يف  ّا مترب 30لن املعايري  (2010سب 

تحدة مقابل املعايري  نظومة األمم ا ية  ّاحملا مل مل سب
ية ادلوية للقطاع العام لاحملا  )سب

يد وفقا  ًالر ص
ية  سبللمعايري احملا

ملنظومة األمم 
تحدة  ّا يه (مل فمبا 

بو  يناديق الو ص
تامئية نالا  )س

يد وفقا  ًالر ص
ية  سبللمعايري احملا

لادلوية للقطاع 
يه (العام  فمبا 

بو  يناديق الو ص
تامئ نالا  )يةس

تقاومي تقرير لا  لرمق ا

     األصول اجلارية

يوةل اجلاهزة  13 - 223,1 223,1 لسـا

ية يا يوةل الا طا ت حسـ  13 - 143,6 143,6 ل

ساهامت نون يف ا ملاملد  14 0.6 2,7 2,1 ي

تجارية نون يف األعامل ا لاملد  14 11,5 23,9 12,4 ي

تجر  - 0,1 0,1 - ملقامئة اجلرد اخلاصة اب

 15 2,3 2,3 - نشوراتملقامئة جرد ا

  14,5 395,7 381,2 اجملموع الفرعي لألصول اجلارية

تة ثا باألصول ا      ل

سامهون نون ا ملاملد  14 -6,4 0,6 7,0 ي

هزيات لتجا
 - 3,8 3,8 16 

بىن اجلديد ملأرض ا
 - 28,6 28,6 17 

بىن  ساحة  ملحق ا مل  18 28,1 28,1 - "الرباءات"ّ

تأجر من احتاد مد بىن ا سـا  19 0,9 4,3 3,4 ريدململ

يد اإلجراء بىن اجلديد: قاألعامل   20 17,6 115,6 98,0 ملا

يد اإلجراء  21 3,4 3,4 - قاعة املؤمترات: قاألعامل 

ية لألرصاد " (الرباءات"مبىن  نظمة العا ملبىن ا مل م
ًاجلوية سابقا ّ( 

- 66,1 66,1 22-24 

 24-22 6,4 11,6 5,2 ّاألول" زنبودهناو"مبىن 

ثاين" زنبودهناو"مبىن   24-22 6,9 6,9 - لا

 24-22 24,5 47,0 22,5  1مبىن بوكش 

 25 - 10,0 10,0 أصول أخرى غري جارية

  179,9 326,0 146,1 اجملموع الفرعي لألصول غري اجلارية

  194,7 721,7 527,3 مجموع األصول

     اخلصوم عىل املدى القصري

تحقة ّاملدفوعات ا ملسـ
 24,0 24,1 0,1 26 

ّتحقات املوظفني ّ بو املقفل : مسـ يندوق الو ص
تقاعدية لللمعاشات ا

 

- 0,4 0,4 27 

ّتحقات املوظفني ّ  28 16,1 16,1 - اإلهناء الطوعي للخدمة : مسـ
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ية يف  تا حشوف األرصدة الا ت ، 2010يناير 1فك
سخة املؤرخة يف  ّا مترب 30لن املعايري  (2010سب 

تحدة مقابل املعايري  نظومة األمم ا ية  ّاحملا مل مل سب
ية ادلوية للقطاع العام لاحملا  )سب

يد وفقا  ًالر ص
ية  سبللمعايري احملا

ملنظومة األمم 
تحدة  ّا يه (مل فمبا 

بو  يناديق الو ص
تامئية نالا  )س

يد وفقا  ًالر ص
ية  سبللمعايري احملا

لادلوية للقطاع 
يه (العام  فمبا 

بو  يناديق الو ص
تامئ نالا  )يةس

تقاومي تقرير لا  لرمق ا

ّتحقات املوظفني ّ  29 0,2 0,2 - إجازات زايرة الوطن: مسـ

ّتحقات املوظفني ّ ساعات املؤجةل: مسـ ّا ل
 - 0,5 0,5 30 

ّتحقات املوظ ّ نوية املرتامكة: فنيمسـ ّالعطل ا لسـ
 0,7 2,4 1,7 31 

ّتحقات املوظفني ّ  32 - 1,1 1,1 عالوات العودة إىل الوطن: مسـ

ّتحقات املوظفني ّ تأمني الصحي بعد انهتاء : مسـ ّا ل
 اخلدمة

7,3 7,3 - 36 

ها يلاإليرادات الواجب حتو
 63,8 63,8 - 37 

بة تقاإليرادات املر
 37,4 171,0 133,6 38-39 

 40 -1,3 1,4 2,7 لقروض عىل املدى القصريا

 41 - 2,5 2,5  أخرىاعامتدات

 42 - 47,7 47,7 خصوم أخرى عىل املدى القصري

  151,3 338,5 187,2 اجملموع الفرعي للخصوم عىل املدى القصري

     اخلصوم عىل املدى الطويل 

ّتحقات املوظفني ّ بو املقفل : مسـ يندوق الو ص
تقاعد  يةلللمعاشات ا

0,4 2,6 2,2 27 

ّتحقات املوظفني ّ نوية املرتامكة: مسـ ّالعطل ا لسـ
 5,6 9,7 4,1 31 

ّتحقات املوظفني ّ  32 - 9,1 9,1 عالوات العودة إىل الوطن: مسـ

ّتحقات املوظفني ّ تأمني الصحي بعد انهتاء : مسـ ّا ل
 اخلدمة

21,9 75,4 53,5 36 

 40 1,4 76,4 75,0 القروض عىل املدى الطويل

  61,2 173,2 112,0 موع الفرعي للخصوم عىل املدى الطويلاجمل

  212,5 511,7 299,2 مجموع اخلصوم

ياطات واألرابح املؤجةل ّالا حت
    44 

ياطات واألرابح املؤجةل ّالا حت
 203,6 203,6 -  

  - 24,6 24,6 2009 - 2008ّاألرابح املؤجةل للفرتة 

تصو بل ا لاجملموع الفرعي لرؤوس األموال  ًبات وفقا ق ي
ية ادلوية للقطاع العام لللمعايري احملا بس

 

228,2 228,2 -  

ية ادلوية للقطاع العام تقاومي وفقا للمعايري احملا لا س بل ً
 - 18,1- 18,1-  

ية  -18,1 210,1 228,2 فمجموع األصول الصا
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يوةل  لسـا

يوةل  .13 سجةل يف ا بالغ ا سـختضع ا مل لمل ية (ّ ميهتا اإلجام لو ّتوفر األموال يف غضون ملبدأ ) ينك سورسي ماليني فر366,7ق
يار احملاسـيب ادلويل للقطاع ً.يوما 90 يا وا ية متا يا يوةل الا يوةل اجلاهزة وا يزي بني ا بو ا ملع وقد قررت الو شـ ط ت سـ سـ مت ًي ح ل ل ل ّ

نص عىل 2العام رمق  ّ اذلي  تلاكته ال"ي ها من  برية وما يعاد نقدية ا يان إىل األرصدة ا شري ا ممرضورة أن  ل لي لك يت ال لك
ية ياانت املا سؤولني اإلداريني يف املالحظات امللحقة اب يقا من ا يف  تصادي وأن  يان الا لتوفر  ب مل تعل يض لت ً ق للك وقد ". ّ

ية ادلوية للقطاع العام يا مع املعايري احملا ترب مامت باب للمراجعة فا لخضع هذا ا شـ ع سبل ً. 

هات املقرتضة  جلا

ه .14 تلف أبواب ا سوبة يف  بالغ ا جلشلكت ا خم حمل مل تجارية ال (ات املقرتضة ّ لساهامت ادلول األعضاء واألعامل ا  مهنا سـاميم
شأن الرباءات واحتاد مدريد واحتاد الهاي تعاون  بمعاهدة ا ته ) ل قميمجموعا  يون فرنك سورسي27,2ً ي  ّوقد متكن . مل

ية ادلوية للقطاع  تلفة اليت أجريت وفقا للمعايري احملا بات ا تصو لزماليئ من تربير ا خمل ي سبل ها مبا ً تصديق علهيا  مجيعالعام وا ل
مية  ية  سامهة الطو بقفهيا تصويب ا ع يق1,4مل تد بو خالل فرتة ا بهتا الو ق ماليني فرنك سورسي اليت  لس ي ح بقا .ي ً و ط

باب19للمعيار احملاسـيب ادلويل للقطاع العام رمق  بدلان األقل منوا من ا ساهامت ا تطعت  ل، ا ل ًم ّ ّ باب . ق لوقد خضع هذا ا
ية ادلوية للقطاع العامعللمراجعة فا يا مع املعايري احملا لترب مامت سبشـ ً. 

شورات  ملنقامئة جرد ا

يار احملاسـيب ادلويل  .15 توزيع وذكل مبوجب أحاكم ا تخزين وا يف ا شورات تاك سوبة لقامئة جرد ا مية ا شمل ا ملعال  ل ل ل ن حمل ملت لق
ساب اخلا. 12للقطاع العام رمق  يق، طلب زماليئ تعديل مهنج ا تد حلوخالل ا ّص بقامئة اجلرد وتأكدوا من عدم قل

يد ية يف هذا الر با شورات ا صإدراج ا ل ل ية . ملن تا شوف األرصدة الا شورات يف  يد قامئة جرد ا يه، بلغ ر حو ت ك ن ص فعل مل
ية ادلوية للقطاع العام. ي ماليني فرنك سورسي2,3 يا مع املعايري احملا ترب مامت باب للمراجعة فا لوقد خضع هذا ا شـ ع سبل ً. 

هزيات  لتجا

نون بل .16 باب ا سجل يف ا يد ا ملعغ الر ل مل هزيات"ّص تحقق من . ي ماليني فرنك سورسي3,8" لتجا يات ا هر  ّومل  ل ّمعل تظ
تلفة اليت أجراها زماليئ عىل  يالت ا تح تقصاءات وا نظام احملاسـيب والا خملطريقة حتديد املعايري الواردة يف ا ل ل سـ ل

شلكة جديرة ابذلكر ندات أي  ما باب للم. ملست ية ادلوية لوقد خضع هذا ا يا مع املعايري احملا ترب مامت لراجعة فا شـ سبع ً
 . للقطاع العام

بىن اجلديد  ملأرض ا

ية اليت قامت هبا رشكة  .17 نة اخلار جمشلت املعا يد علهيا " CBRE"ي مية األرض اليت  بىن اجلديد  ّتخمني ا شـ مل خفّمنت . قل
بو  ها الو بـاألرض اليت  ي نة ووافقوا عىل املقاربة وراجع ز. ي ماليني فرنك سورسي28,6 قميةمتتلك يماليئ هذه املعا

سجل بلغ ا متدة وا ّا مل مل ية ادلوية للقطاع العام. ملع يا مع املعايري احملا ترب مامت باب للمراجعة فا لوقد خضع هذا ا شـ ع سبل ً . 

بىن  ساحة اخلاص  مبحق ا مل  "الرباءات"ّ

بىن  .18 يد علهيا  مختضع األرض اليت  ّ ساحة حىت العام " الرباءات"شـ ّحلق  م ساحة . 2073ّ ية من حق ا مية ا ملوتقدر ا ّ ّ ملتبق لق ّ
يار احملاسـيب ادلويل للقطاع العام رمق 28,1 مبلغبـاخلاص هبذه األرض  تىض أحاكم ا يون فرنك سورسي  ملع  مبقمل . 31ي

يحة ية يف هذا الصدد  ترب املقاربة ا ًو حص مي مترب . لتقيتع بلغ اكن يف  سبوالحظت أن هذا ا مل  ً مدرجا يف األصول عىل2010ّ
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ئة  باين"فاملدى الطويل يف  يد جديد لألصول غري ". ملاألرايض وا ناء ر تحداث يف تكل األ صوناء عىل طليب، مت ا ث سـ ّب ً
ية ادلوية للقطاع العام. املادية يا مع املعايري احملا ترب مامت باب للمراجعة فا لوقد خضع هذا ا شـ ع سبل ً . 

تأجر من احتاد مدريد" مريان"مبىن   ملسـا

بىن تقيميخيضع  .19 مية . 16للمعيار احملاسـيب ادلويل للقطاع العام رمق " مريان"م  تخمني ا متد  لقوقد راجع زماليئ املهنج ا لملع
ية ادلخل هذه ية  مللكاحملا ند . سب ية  تا شوف األرصدة الا بلغ الوارد يف  تاجاهتم، أشري إىل أن ا توناء عىل ا ح سن يت تسـ ك مل فب ّ ً

ية جد حذرة ال سا يات  ّإىل  ب ح ّيام يف ما خيص ّمعل ّ يفسـ تاك تقدير املرتفع  ل ا لل بىن املقدرة . ل مية ا ّغري أنين أوافق عىل  مل قّ
ية ادلوية للقطاع . ي ماليني فرنك سورسي4,3 مبلغبـ يا مع املعايري احملا ترب مامت باب للمراجعة فا لوقد خضع هذا ا شـ ع سبل ً

 . العام

يد اإلجراء  مبىن جديد وقاعة مؤمترات: قاألعامل 

يد  .20 بىن اجلديد  قجسل ا مل مية ّ شوف األرصدة  يد يف  بقا ك  ماليني فرنك 1,5ي ماليني فرنك سورسي مهنا 115,5لتشي
تحقة ّسورسي للفوائد ا ملسـ ته . ي بلغا  قميوال بد من اإلشارة إىل أن  ً م ُ ماليني فرنك سورسي أ1,7ّ ًيا وفقا عكسـبطل ي ً

ّ وناء عىل طلب زماليئ إذ أنه17للمعيار احملاسـيب ادلويل للقطاع العام رمق  تدراج ًب يف ا يل اخلطأ تاك سـ مشل عىل  ل سب
ندسني ية ادلوية للقطاع العام. ملهعروض ا يا مع املعايري احملا ترب مامت باب للمراجعة فا لوقد خضع هذا ا شـ ع سبل ً . 

مية  .21 يد اإلجراء اخلاصة بقاعة املؤمترات اجلديدة  بقبت األعامل  ق ّومتكن زماليئ من . ي ماليني فرنك سورسي3,4ُحس
تأكد من دق ّا ّ يةل ندات احملا بلغ عرب مراجعة ا بة هذا ا ست ملس يا مع املعايري . مل ترب مامت باب للمراجعة فا ًوقد خضع هذا ا شـ ع ل

ية ادلوية للقطاع العام لاحملا  .سب

يا " أرابد بوكش"ىن مب بىن " بودهناوزن"مبنو ثاين و ماألول وا ل  "  الرباءات"ّ

بل رشكة  .22 نة من  باين ملعا قخضعت هذه ا ي تخمني العقاري" Société Acanthe SA"مل تخصصة يف ا لا متدت . ّمل عوا
يهتا اخلاصة سب مقومات مرهونة مبدة صال رشكة مقاربة  ّا ح ّ ّ ح نة هذا، حلل زماليئ سداد . ل ّوناء عىل تقرير املعا ي ًب

ناير  ية من املقومات حىت األول من  يختمني هذه القمي الاسرتدادية املطابقة للقمي ا ّ ّ ّت ّ بق يالت. 2010مل هرت  حتلوأ  القمي ظ
يف باين اإلدارية األخرى يف  برية ابملقارنة مع ا باين فروقا  تلفة اليت حتدد أسعار املرت املكعب من هذه ا نا مل ك مل جخمل ً ً ّ من . ّ

ية جد مرتفعة تربت أسعار املرت املكعب من املقومات اآل ّمث، ا ت ّع ّ ُ ّ : 

ية و • ية الر شا سـاألعامل اإل ئ  للمباين األربعة،) املرحةل األوىل(ئين
ية و • ية الر شا سـاألعامل اإل ئ ية(ئين ثا ناملرحةل ا ئة وا) ل تد ية وأنظمة ا هراب هزيات ا لوا ف لك لتج ئ بىن ل ميف والهتوية يف  تكي
ثاين،" بودهناوزن"  لا
نيي كأعامل اإلساء ادلاخيل األوىل و • ية للك من  ثا بوا ن مل ثاين" بودهناوزن"ّ لاألول وا ّ. 

يالهتم إىل إدارة اخلدما .23 تاجئ  حتلرفع زماليئ  ية من لك مقوم ن مية ا بو حتديد ا شريين إىل أنه جيدر ابلو ية  ّت املا ّ ّ ملتبق لق ي ّ م ل
بىن بو جمددا خبرباء رشكة . مليف ا متع الو سن أن  ًكام  ّ ي جتتح هم األرقام الواردة يف "  Société Acanthe"يسـ معناقش  لت

ها نهتم و يفمعا ّي ي. تك يد احملاسـيب، أذكر بأنه جيدر أن تطابق ا ملعطوعىل ا ّ شوف األرصدة ّلصع كات اليت سرتد يف 
ية حىت األ تا ّالا حف ناير ت يول من  ية من املقومات2010ّ ية ا ّ القمي الصا ّ بق بغي يف هذه املرحةل أال يدرج  أي . ملتف ّإذ  ّ ين

ساابت حليض مرتامك يف ا ية من لك مقوم من . ختف ية ا ناد إىل مدة الصال يضات الالحقة ابال سب ا ّو ّ ّ بقّ ح ت تتخف ملل ّ س سـُتح
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يق املرحيل يف . ماتّاملقو تد ية خالل ا يض ا ية ومدد ا تا شوف األرصدة الا يات  قوسرياجع زماليئ  بق تخف لح ت ك ّمعط ت ل ملف
سمرب   .2010يد

ية ادلوية للقطاع العام، أبلغين  .24 بات اليت أجريت وفقا للمعايري احملا تصو يل ا لكام أشري إىل أنه يف هناية أعامل  ي ل حتل سبّ ً
بغي رصد  ينزماليئ بأنه ال يزال  بىن عىل حدّ ملك مقوم  ّ  . يف األصول املادية ومل تكن تكل يه احلال بعدةّ

يف ادلويل (األصول األخرى غري اجلارية  ية مركز  نقرض   )جمجع

نون  .25 باب ا ملعجسل ا ل مية " األصول األخرى غري اجلارية"ّ بقبلغا  ً بلغ يف . ي ماليني فرنك سورسي10م ندرج هذا ا ملو ي
ية الاقرتاض املربمة تارخي قإطار اتفا توبر 25ب  يف ادلويل 1991ك أ ية مركز  بو و ن بني الو مجع ند ". FCIG"جي لبوريم ا

ّاإلضايف األول املؤرخ يف األول من نومفرب  سأةل 1996ّّ بت يف  ية إىل ا تجزأ من هذه الاتفا ترب جزءا ال  م واذلي  ل ي ّيع ق ّ ً
بلغ . تسديد القرض ية  سدد ا يه من املزمع أن  مو مجلع ت مية  ماليني فرنك سو9ّعل يه فوائد  بقرسي تضاف إ ل مليون  1ي

مية  يا  بلغا إجام سدد  بقفرنك سورسي أي أهنا  ً لً مت ّ ّ هر بعد أن 10ي ش ماليني فرنك سورسي خالل مدة أقصاها ثالثة أ ّ ي
ثاين من العام  نصف ا باين يف ا بو ا لختيل الو ل مل يا مع املعايري . 2011ي ترب مامت باب للمراجعة فا ًوقد خضع هذا ا شـ ع ل

ية  .ل ادلوية للقطاع العامسباحملا

تحقة ّاملدفوعات ا  ملسـ

تحقة  .26 ية املدفوعات ا ّجسلت أ سـ ملب غل يون فرنك سورسي24,1(ّ ي  بو ) مل ساب الو ييف  نون 33200 رمقح بة "ملع وا قمرا
تحقة ّاملدفوعات ا يا مع ).  AP Accounts Payable Control" (ملسـ ترب مامت باب للمراجعة فا ًوقد خضع هذا ا شـ ع ل

لية ادلوية للقطاع العاماملعايري احملا  .سب

ّتحقات املوظفني ّ تقاعدية: مسـ بو املقفل للمعاشات ا لندوق الو ي  ص

نة اليت قامت هبا رشكة  .27 يحلل زماليئ املعا ّ"Hewitt "تقاعدية بو املقفل للمعاشات ا ندوق الو ليف ما خيص  ي ص ّ .
نص سورسي اليت ال  ند إىل أحاكم القانون ا نة  ّوالحظت أن هذه املعا ت ل يي تست ّ يل ُ تواريحتل عىل إجراء  ً للوضع وفقا كأ

توقعة  تحقاق ا ساب وحدات الا ّللمهنج املعروف بأسلوب  مل سـ هذا ). projected unit credit(ح بة  لواب لنسـ
ية إىل  ته اإلجام ندوق الصغري اذلي تصل  لا مي يار مليون 3قلص ملع فرنك سورسي، أان ال أعرتض عىل اخلروج عن ا ي

يل األ وأ25م رمق يب ادلويل للقطاع العااحملاسـ تح يا عن ا نا بو قد عدلت ا لقر بأن الو ل ئ ًي سـتث ّ ترب أن . كتواريّ ّكام أ ع
ساب  يات املقدمة  حلالفر بلغنيّض نعةملا ية . مق يه  يا مع املعايري احملا ترب مامت باب للمراجعة فا سبوقد خضع هذا ا ً شـ ع ل

 . لادلوية للقطاع العام

ّتحقات املوظفني ّ  اإلهناء الطوعي للخدمة: مسـ

28. 

ته ي يد  ميندرج ر نون 16,1قص باب ا يون فرنك سورسي يف ا ملع  ل بالغ " اإلهناء الطوعي للخدمة"يمل تضمن ا ملوهو  ّي
نصف نظمة خالل ا ها للموظفني اذلين تركوا ا لالواجب د مل ّ  حاالت ترك وقد بدأت هذه. 2010عام ّ األول من فع

تقطعة يف خريف  ّاخلدمة ا يا مع و. 2010ن يويو 30 وانهتت يف 2009عام مل ترب مامت باب للمراجعة فا ًقد خضع هذا ا شـ ع ل
ية ادلوية للقطاع العام لاملعايري احملا  .سب
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ّتحقات املوظفني ّ  إجازات زايرة الوطن : مسـ

ند  .29 بو3-5للبختضع إجازات زايرة الوطن  ي من الحئة موظفي الو مية الاعامتداتوترد . ّ ية  تا شوف األرصدة الا بق يف  ح ت فك
يون فرنك سورسي و0,2 ي  يدوا مل يسـتفيه ختص بعض املوظفني اذلين حيق هلم احلصول عىل إجازة لزايرة الوطن ومل  ّ ّ ّ

بالغوال ختضع هذه . 2009ّمن هذا احلق يف العام  ساب ملا تواريحل  تحقاتكأ تعذر ترامك هذه ا ّ إذ  سـ ملي وقد خضع . ّ
ية ادلوية للقطاع ا يا مع املعايري احملا ترب مامت باب للمراجعة فا لهذا ا شـ ع سبل  . لعامً

ّتحقات املوظفني ّ ية : مسـ ساعات اإلضا فا ساعات املرنل   لونظام ا

تحدثت  .30 ية اعامتداتسـا ساعات اإلضا ف  ساعات املرنلل تخدمون  (لونظام ا يسـاملوظفون اذلين  يل أوقات ّ لتسجبطاقات 
ية ) ادلخول واخلروج ميهتا اإلجام تخطى  شوف األرصدة  ليف  ت قك سم إىلي ماليني فرنك سورسي0,5ّ سمتنق ويه  ني ق 

ية واآلخر  ساعات اإلضا ساويني أحدهام  فبه  لل ت ساعات املرنمشـ لنظام ا ناد إىل ) Flexitime (ل بت ابال توقد  سس ح
بة نا ية وبطريقة  سـيات املوظفني ا شخص ممعط ل ية . ّ يا مع املعايري احملا ترب مامت باب للمراجعة فا سبوقد خضع هذا ا ً شـ ع ل

 .لادلوية للقطاع العام

ّتحقات املوظفني ّ نوية املرتامكةا: مسـ ّلعطل ا  لسـ

مية  .31 نوية املرتامكة يف اخلصوم عىل املدى القصري  بقبت أايم العطل ا لسـ ّ ي ماليني فرنك سورسي ويف اخلصوم 2,4ُحس
مية  يل . ي ماليني فرنك سورسي9,7بقعىل املدى الطويل  بلغني وسدادهام عرب  حتلوراجع زماليئ دقة هذين ا مل ّ

بو ية ملوظفي الو يات ا يا شخص ّملعط يحان. ل بلغني  ترب أن هذين ا تاجاهتم، أ حصوناء عىل ا مل ع ّب سـتن باب . ً لوقد خضع هذا ا
ية ادلوية للقطاع العام يا مع املعايري احملا ترب مامت لللمراجعة فا شـ سبع ً . 

ّتحقات املوظفني ّ  عالوات العودة إىل الوطن : مسـ

ناير  .32 يناهز عالوات العودة إىل الوطن حىت األول من  ّت بلغ 2010ّ ييون فرنك سورسي يف اخلصوم عىل املدى  1,1م  مل
يون فرنك سورسي يف اخلصوم عىل املدى الطويل9,1القصري و ي  يات املقدمة وصدقوا . مل ّوقد حلل زماليئ الفر ّ ض ّ

توافقان م. علهيا بلغني املذكورين  يوالحظت أن ا مل تواريّ يل األ تح كع األرصدة الواردة يف ا ل ّ اذلي أعدته رشكة ل
"Mercer "ّند املؤرخ يف مليف ا نون 2010 أبريل 27ست  ,Consolidated Total for All Plans"ملع وا

WIPO, Actuarial Valuation Report under IPSAS) " ية نظمة العا ها، ا ملاإلجاميل املوحد للخطط  مل مجيع ّ
ميي تقيية الفكرية، تقرير  تواريللملك ية ادلوية للقطاع العامك أ ل يف إطار املعايري احملا باب للمراجعة ).سب ل وقد خضع هذا ا

ية ادلوية للقطاع العام يا مع املعايري احملا ترب مامت لفا شـ سبع ً . 

تحدة تقاعدية ملوظفي األمم ا شرتك للمعاشات ا ندوق ا ّا مل ل مل  ّلص

بالغ عددمه  .33 بو مبوظفهيا ا لسب الو ي ّت تحدة1100تن تقاعدية ملوظفي األمم ا شرتك للمعاشات ا ندوق ا ّ موظف إىل ا مل ل مل ّلص ّ. 
سب أي الزتام  ياق أنه مل  ّوالحظت يف هذا ا حي ّ لسـ تواريُ نظمةكأ ندوق ما بعد اخلدمة الرييس ملوظفي ا مل  ّلص وبرأيي، . ئ

تضمن  ّبغي أن  ت يةين شوف املا لا شرتك كتواري الالزتام األلك ندوق ا بو يف ا تقاعد ملوظفي الو تحقاقات ا مل اخلاص اب لص ي ل ّسـ
ت تقاعدية ملوظفي األمم ا ّللمعاشات ا مل يار احملاسـيب ادلويل للقطاع العام رمق ّل تىض أحاكم ا ملعحدة وذكل  ّ إذ أن 25مبق

سم مبمزيات  بو  يه الو شارك  نظام اذلي  ّا ت ي ت يل شرتك"ف يه حلمك  شاركة  هات ا تحقاقات ختضع ا منظام حمدد الا مل فسـ " جل
يار احملاسـيب ادلويل للقطاع العام رمق  للمعوفقا  ية25ً ت ونظرا للعوامل اآل ً : 
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ش • نظامملا نظامت اخلاضعة  ية ا سؤو للاركة عىل  مل ل  ،م
ساهامت و • يث حصص ا تحدة من  تقاعدية ملوظفي األمم ا شرتك للمعاشات ا ندوق ا ملنظام ا مل ل مل حلص ّ ّ

بةل  ،ملقا
تحدة و • تقاعدية ملوظفي األمم ا شرتك للمعاشات ا ندوق ا ميي  يلك ا ّا مل ل مل للص ّه لتنظ بة–ل نظامت ا سـ ا  .ملنتمل

ية حىت ولو اكنت حصة ّبد من اإلشارة إىل ال .34 نظمة املا ياانت ا ّ أنه من شأن الزتام مماثل أن يؤثر تأثريا ملحوظا عىل  ّ ل مل ب ًّ ً ّ ّ
بو من ادلين األ بة كتوارييالو تحدة ال شلك إال  تقاعدية ملوظفي األمم ا شرتك للمعاشات ا ندوق ا نظري يف ا سـ ا ت مل ل مل لص نل ّ ّ ّ ّ

ندوق. منه% 3 تعذر عىل ا لصويف الوقت الراهن،  يار احملاسـيب ادلويل ّي ية وفقا  تأ ساابت لاللزتامات ا للمع تقدمي  ن ل ًح مي
 . 25للقطاع العام رمق 

يار احملاسـيب ادلويل للقطاع العام رمق مب .35 يذ ا ملعا أن  تنف سب، ف25ّ بو  بق عىل الو حف ال  ي ية ينط لقد عرضت هذه اإلشاك
سني لفريق املراجعني اّللمرة األ تحدةمخلوىل عىل نظرايئ خالل ادلورة ا تابع لألمم ا يني ا ملخلار ل سمربج . 2009 ي يف د

سأةل اليت  هذه ا بط بعد أعضاء الفريق مقاربة موحدة  نا هذا، مل  ملونظرا للخربات احملدودة يف هذا اجملال حىت يو ل ن ًم ّسـ ً ت ي ّ ً
سمرب  هر د سني املزمع انعقادها يف برن يف بداية  يأدرجت يف جدول أعامل ادلورة احلادية وا  . 2010شمخل

ّتحقات املوظفنيم ّ تأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة: سـ ّا  ل

بو  .36 ية للو ية احلا ياانت املا يتضمن ا ل ل ب لت مية اعامتداتّ تأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة  بق  ّ ي ماليني فرنك سورسي 7,3لل
تخطى  مية  ّتقربا يف اخلصوم عىل املدى القصري و ت بقي . لطويلي ماليني فرنك سورسي يف اخلصوم عىل املدى ا75,4ً

نة األ يوشري تقرير املعا بلغ " Mercer"ة اذلي أجرته رشكة كتواريي تعديالت إىل أن  ثري من ا توي عىل ا مواذلي  ّلك ل حي
سوب يف 82,7 حمل ماليني فرنك سورسي ا ندوق املدىي ية مفادها أن عالوات  ند إىل فر ص القصري والطويل  ّض يست

بة  نواي  هد ارتفاعا  تأمني الصحي  سـا سـ بنل ً ً ستش رشافا للمدى . 2,1%ّ بو ا متدها الو بة اليت ا ًوقد حددت هذه ا ست يّ عسـ لن ُ
تدة ما بني العامني  يات مشلت الفرتة ا نادا إىل إحصا ّالطويل وا ملم ئ ً سمح .2007 و2003ست ثل للمقارنة  ياب  ت ويف  مغ

بة يد مدى صواب  بو تأ بالغ بدقة، طلب زماليئ من املراقب املايل يف الو سـسب ا ك ي مل نحب متدة% 2,1ّ فأشار . ملعا
ّاملراقب يف رده املؤرخ يف  توبر 8ّ ها 2010ك أ يارها هذا إىل العوامل اليت قدمهتا  ندت يف  بو قد ا ل إىل أن الو خ ّت س ي ّ

ية" Mercer"رشكة  ية ووا بة اك فوأكد جمددا أن هذه ا ف لنسـ ّ ً ّ يا مع . ّ ترب مامت باب للمراجعة فا ًوقد خضع هذا ا شـ ع ل
ية ادلوية للقطاع ال لاملعايري احملا  . عامسب

ها  يلاإليرادات الواجب حتو

مية  .37 ها يف اخلصوم عىل املدى القصري  بقوردت اإليرادات الواجب حتو تألف هذا . ي ماليني فرنك سورسي63,8يل ّو ي
ية  تأمني الصحي اإلضايف واإليرادات ا تعلقة بودائع ا شوف األرصدة  تلفة يف  ساابت فردية  بلغ من  يلا ل ك خم ح لتمكمل ّ ّ م

شأن الرباءات املربطة ابألرابحاخلاصة ابحتادي مدريد تعاون  ت والهاي ابإلضافة إىل إيرادات معاهدة ا ب ويف تكل . ل
بالغ العالقة حىت  ية ا ناء، دفعت أ ّاأل مل ب سمرب 31غلث يني2009ي د ّ للزابئن ا تحقة . ملعن بالغ ا ّوشار إىل أن بعض ا سـ مل ملي ّ

ية يد ا ست بعد  هر ويه  نذ عدة أ تصفعالقة  ق ش لم يل بل األسود ّوأخص ابذلكر . ّ سديدها لرصيا وا بالغ الواجب  جلا ب ت مل
ميهتا  تخطى  قواليت  ّ بلغ مماثل يف اخلصوم عىل املدى الطويل . ي ماليني فرنك سورسي7,3ت بغي ابألحرى إدراج  مو ين

ية ادلوية للقطاع العام لبدال من اخلصوم عىل املدى القصري وذكل مبوجب أحاكم املعايري احملا سب ّمن مث أكدت إدارة. ً ّ 
ية أهنا أجرت  ّاخلدمات املا تعديالتل يةلا ياانت املا ية ا ل الالزمة عىل  لب ترب . بن باب للمراجعة فا عوقد خضع هذا ا ل

ية ادلوية للقطاع العام يا مع املعايري احملا لمامت سبشـ ً. 
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بة  تقاإليرادات املر

ية ادلوية للقطاع العام ح .38 ية وفقا للمعايري احملا تا شوف األرصدة الا لجسلت  ت بك سح ً ف ناير ّ يىت األول من  ّ  سلف 2010ّ
يون فرنك سورسي شلك 171بقمية   ّ ت مية تعديالتيمل  ماليني فرنك 37,3(ي ماليني فرنك سورسي 133,7بق 

تحدة حىت  نظومة األمم ا ية  ّسورسي وفقا للمعايري احملا ّ مل مل سب ً سمرب 31ي بة يف ). 2009ي د تقوشلك اإليرادات املر ّ ت
شأن الرباءات ل تعاون  بمعاهدة ا يون فرنك سورسي124,2وحدها ل ي  يف مهنج . مل يوناء عىل طلب زماليئ، مت  تكب ّ ً

بار  ية املأخوذة يف عني الا يث مدة الصال بو من  ساابت األوية يف الو تا ي ل عحل ح ّح هرا24 إىل 12اليت ارتفعت من ّ  ً  .ش
تعلقة ابلصفحات اإلض سب أيضا من اآلن فصاعدا اإليرادات ا ّكام  مل ًحت يةً ترب. فا منوذج  إذا عفأ سوب وا بلغ ا لأن ا حمل مل ّ

شأن الرباءات تعاون  بقة يف إطار معاهدة ا يا لإليرادات ا شالكن تقديرا وا متد  با ل سـ ملي ً ف ً ّ باق . ملع منوذج ا ستوشمل هذا ا ل ي
ية للحامية مبوجب الرباءة يف ترمجة رشوط األ ية وتاك ية للصفحات اإلضا بات براءات وأتعاب  هلإيرادات  ل يل فلطل ّ . تمك

تجارية ّأما اإليرا بات خاصة ابلعالمات ا متل عىل  ـي  بة األخرى  لدات املر طل تشـ ه ) ي ماليني فرنك سورسي3,9(فتق
ية  نا عوالامنذج ا يون فرنك سورسي0,2(لص ي  ية ). مل سامهة طو يق إدماج  تد عكام مت خالل ا م قل  ماليني فرنك 1,4(ّ

بة) يسورسي رشوط يف اإليرادات املر يا مبوجب اتفاق  تققدمهتا إيطا م ل يا وق. ّ ترب مامت باب للمراجعة فا ًد خضع هذا ا شـ ع ل
ية ادلوية للقطاع العام لمع املعايري احملا  . سب

ية  .39 ساهامت الطو عختضع ا تامئية(مل ناديق الا نا يار احملاسـيب ادلويل للقطاع العام رمق ) سلص ترب 23ملعألحاكم ا تع إذ 
بارش ميات ال مقابل  ّ هاًامعل ملوقد حلل زماليئ العقود اخلاصة اب. ل  يال مفصالّ ية األكرث ارتفاعا  ًساهامت الطو ًّ حتل ّومبا أن . ًع

ن رشوط  معيّهذه العقود ختضع  يار احملاسـيبل ـي تامتىش مع ا ملعة  باب فه ساهبا يف ا يث ا ل ادلويل للقطاع العام من  حت ح
تطلب حتديدا دوراي ًاملذكور سالفا بطريقة  ً ّ ت يا مع امل. ً ترب مامت باب للمراجعة فا ًوقد خضع هذا ا شـ ع ية ادلوية ل لعايري احملا سب

 . للقطاع العام

 الاقرتاض

نظامت ادلوية ونك  .40 سة العقارية  تلفة من املؤ ببت القروض ا ل للم س ملسـ توانلحس يف عىل ناك  القصري املدىجن دي 
مية  شوف األرصدة  بقوالطويل يف  ً ماليني فرنك سورسي إجامال77,7ك بات . ي تعددة و يالت  طلوبعد  ّحتل تعديل م

بالغ بحتملا ية ادلوية للقطاع العام تامتىش مع ص، أ ية وفقا للمعايري احملا تا شوف األرصدة الا بالغ الواردة يف  ل ا ت ك بمل سح ً ف
يار رمق. املعايري املعمول هبا ية يف ا نارص األسا ية ا ياانت املا بغي أن تذكر ا ملعوجتدر اإلشارة إىل أنه  سـ لع ل ب ّّ ل  يف ما 15 ين

بادئ  مخيص  يار ادلويل لإلبالغ املايل ّكام ذكر ". الصورة الصادقة"ّ ية بأنه من شأن ا ملعزماليئ إدارة اخلدمات املا ّ ل
ناير 7 رمق تداء من األول من  ية ا بق بعد أن يؤدي إىل معلومات  ية واذلي مل  ي اخلاص ابألدوات املا ب يل يط ّل ً ّ تمك ّ ّ2013 
يار احملاسـيب ادلويل للقطاع العام رمق ( باب للمراجعة ). 30ملعا ية لوقد خضع هذا ا يا مع املعايري احملا ترب مامت سبفا ً شـ ع

 . لادلوية للقطاع العام

  أخرى اعامتدات

يف ادلراسات اعامتداتبلغت  .41 تعويضات وتاك ل الزناعات وا سددة"فضال عن ل ّالالزتامات غري ا  ماليني 2,9قرابة " مل
ًفرنك سورسي إجامال باب اعامتداتووردت . ي بو يف هذا ا ل الزناعات مع موظفني من الو  ماليني فرنك 0,4بقمية ي

ّسورسي حىت  سمرب 31ي شوف. 2009ي د بلغ وأدرج يف ا نارص اجلديدة، متت زايدة هذا ا لكوعىل ضوء هذه ا مل ّإال . ّلع
بىن  يل  بال عىل إعادة تأ يف املرتبة  تاك سب ا بو مل  مأن الو هتق ت ل ل حت ًي سـ مّ بل"ّ مية أقصاها " مبروكرت وغا بقواملقدرة  ّ0,3 

يمت إخالؤها قرباك. يماليني فرنك سورسي باين األخرى اليت  يل ا يف إعادة تأ بو تاك سب الو ًام مل  ي مل ه ل ي ّحت ًونظرا . س
تحداث  يق هذا، مل أطالب اب تد ية اذلي حدد خالل ا ية ا سـسقف األ ل مه قل ّب لنس ّ أن سـامي  يف هذا الصدد الاعامتداتّ
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نوية ية ا ها يف املزيا يف قد أدرجت  تاك سـهذه ا ن ل لل باب. مجيع يا مع املعايري لوقد خضع هذا ا ترب مامت ً للمراجعة فا شـ ع
ية ادلوية للقطاع العام لاحملا  .سب

ية  لخصوم أخرى جارية وما

تخطى  .42 بلغا  باب  ّتضمن هذا ا ي ل ًي م يق . ي ماليني فرنك سورسي47,3ّ تد بلغ خالل ا تحقق زماليئ من دقة هذا ا قو لي مل ّ ّ س
سمرب  باب بقي عىل. 2010ياملرحيل يف د يد هذا ا لوقد الحظت أن ر ص ية ( حاهل يف الك املرجعني ّ سباملعايري احملا

ية ادلوية للقطاع العام من هجة أخرى تحدة من هجة واملعايري احملا لنظومة األمم ا مل سبمل ّ.( 

 أصول أخرى غري مادية

يار احملاسـيب ادلويل للقطاع العام رمق  .43 ملعتىض ا شوف األرصدة 31مبق بو أصول أخرى غري مادية يف  سب الو ك، لن  ي حت
ناير فتالا ية حىت األول من  يتا ّ ّ يذ نظام . أو يف حبر هذا العام) 18مراجعة الفقرة  (2010ح بو تعزتم  تنفلكن الو ي ّ

نظمة  تاكمل وشامل ملوارد ا مليط  تدة ما بني العامني ) ERP(مختط ّخالل الفرتة ا ّوتقدر لكفة هذا . 2015 و2011ملم
رشوع  بـا ب. ي ماليني فرنك سورسي25,3 قميةمل يونوي الو تداء من العام ت ًو ا بةل يف ابب 2011ب يف ا تاك ملق إدراج ا ل ل
يد اإلجراء"معنون  ية" قأعامل  شوف املا ليف ا ية ادلوية . لك نع وهو يامتىش مع املعايري احملا بدو يل أن هذا املهنج  لو بي سمق ّ

 .للقطاع العام

ياطات  حتالا

ية مل تقفل بعد، فقد عدل .44 تا شوف األرصدة الا حمبا أن بعض أبواب  ت فك ياّ ط زماليئ عن مراجعة دقة الا حت يمت يّ ّات و س
سمرب  يق املرحيل يف د تد تحقق من هذه األخرية خالل ا يا ل قل ّ2010 . 

ية ياانت املا منوذج املصغر من ا ية ادلوية للقطاع العام وا يق املعايري احملا يل  ليل د ب ل ب ل لحتل ّتط ل  سب

بو يف .45 متدها الو ياسة العامة اليت  يقي  يل  يمت إعداد د سـ ب تعل لل تط ية ادلوية للقطاع العام ّ يذ املعايري احملا ل جمال  ب سنف طبعة (ت
يل اذلي يعرض األحاكم العامة . يف إطار إرساء هذه املعايري اجلديدة) 2010 لوقد حلل زماليئ مضمون هذا ادل ّ

ية توجهيات اخلاصة مبعاجلة املعلومات احملا بقة يف هذا الصدد وا سبا ل ته بعد مما. ّملط يل مل  تح ّلكن ا ين ل ل تعذر ّ ّ يعين أنه  ي ّ
ية ادلوية للقطاع العام يا مع املعايري احملا باره مامت ند اب تصديق عىل هذا ا يا ا لعيل حا شـ ت ل بل ست ًس عً مل ّ. 

ية ادلوية للقطاع العام .46 ية وفقا للمعايري احملا ياانت املا منوذج املصغر من ا لقام زماليئ مبراجعة جزية  ل ب سبئ ً ل ّ ّمن مث، . لل
بار يوم ا تتعذر عيل ا ل عي ّ متدة يف جمال ّ ياسة العامة ا بو وا يا مع األحاكم املعمول هبا يف الو ند مامت ملع هذا ا سـ ي لشـ ً ملست

ية ادلوية لقطاع العام لاملعايري احملا  .سب

سمرب  .47 يق املرحيل يف د تد ندين خالل ا يل هذين ا تابعة  يمن املزمع  ل قحتل ت  .2010ملسم

 اخلامتة

نجزة، بإماكين أن أؤكد أن الو .48 يبعد األعامل ا ية جديدة ّمل سات األخرية عىل  سري عىل طريق الصواب لوضع ا بنبو  للم ت
ية ادلوية للقطاع العام ية تامتىش مع املعايري احملا لياانت املا ل سبب يقات. لل تد قونظرا لرضورة إجراء املزيد من ا ل ّتعذر عيل ، ً ّ ي

ناير  ية حىت األول من  تا شوف األرصدة الا يات  تصديق عىل  يوم ا يا ت ك معط ل ّل ّ نظام احملاسـيب  2010حف لالواردة يف ا
"People Soft "ية ادلوية للقطاع العام لوفقا للمعايري احملا سب ً. 
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نوية، فقد قررت إصدار تقرير  .49 بو ا ساابت الو يق يف  تد متد عادة  ّومبا أن هذه األعامل خترج عن اإلطار ا سـ ي ح للل ق ً ملع ّ
يا إذ أن هذا األخري  تضمن رأاي تد شأن ال  ّنفصل يف هذا ا ً يق قم ً ّ ي ساابت ل يق الهنايئ يف  تد حلن يعمم إال بعد ا قل ّ ّ

نظمة للعام ) احتادات( نصف األول من العام 2010ملا ّ املزمع إجراؤه يف ا  .2011ل

 غروتر. ك
تب  يدرايلملكمدير ا ساابت لفا سورسي ملراجعة ا حل ا  يل

ساابت(  )حلمراجع ا
 ]ث والويقةاملرفقهناية [

 

 

 


