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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي سطس 1: لا  2012 غأ

 
 

  اجلمعية العامة للويبو
 

  )العشروناالستثنائية احلادية والدورة  (األربعوناحلادية والدورة 
توبر 9 إىل 1جنيف، من   2012ك أ

 
 

  التعديالت املقرتح إدخاهلا على النظام املايل والئحته
 يقدهما املدير العام

تهثي هذه الويقة عىل حتتو .1 نظام املايل وال ها عىل ا تعديالت املقرتح إدخا حئا ل  WO/PBC/19/21) ثالويقة (لل
رشة  تاسعة  ية يف دورهتا ا نة الربانمج واملزيا عاملطروحة عىل  ل ن مترب 14 إىل 10من (جل  ).2012سب 

ية  .1 تدرج تو صو يةسـ ننة الربانمج واملزيا شأن هذه الويقة يف جل ث  يات "ب يةجلنصملخص تو  يف دورهتا نة الربانمج واملزيا
نعقدة من  رشة ا تاسعة  ملا مترب 14 إىل 10عل  ).A/50/14ثالويقة " (2012سب 

بو مدعوة إىل  .3 ية العامة للو يإن ا مجلع
ية  يةصاملوافقة عىل تو ننة الربانمج واملزيا شأن جل ب 

، كام جاءت يف WO/PBC/19/21ثالويقة 
 .A/50/14ثالويقة 

 ] WO/PBC/19/21ثيل ذكل الويقةت[
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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2012 نيويو 20: لا

 

 

 

 

 

  جلنة الربنامج وامليزانية
 

 

 الدورة التاسعة عشرة

مترب 14 إىل 10جنيف، من   2012سب 

 

 

 

  التعديالت املقرتح إدخاهلا على النظام املايل والئحته
 

 يقدهما املدير العام

 

 

 

 

نظام"، 1.10ادة  ألحاكم املوفقا .1 ية العامة . لللمدير العام أن يقرتح إدخال تعديالت عىل هذا ا مجلعوجيب أن توافق ا
نظام هذا ا لعىل أي تعديل  تعديالت الواردة يف مرفق هذه الويقة عىل املواد "ل ث، يقرتح إدخال ا ل َ  2.6 و1.6 و10.5 و13.3ُ

تعدي. 11.8 و10.8 و7.6 و6.6 و5.6 و4.6 و3.6و لوتقرتح ا َ ته جعلالت من أجل ُ نظام املايل وال حئ ا املعايري متوافقني مع ل
بوها عام  تعديالت اليت مت اقرتاهحا و ية ادلوية للقطاع العام، ويه إضافة إىل ا لاحملا ق لب ل يذ يف 2009س لتنف واليت دخلت حزي ا

تالف يف املو. 2010يناير  1 ها يعكس الا يريات ابملصطلحات فقط، و ثري من ا ختعلق  بعض تغ ك  املعايري حسبعامةل لي
يح أن  يريات أخرى احلاجة إىل تو يامن تعكس  ية،  تعلقة ابملزيا تقارير ا ند املقارنة بإعداد ا ية ادلوية للقطاع العام  ضاحملا تغ ن مل ل ع بل سب

بو ية ادلوية للقطاع العام، يالو لوفقا للمعايري احملا نوإصدار  حتتاج إىل ،سب ية  نوية ختضع ملراجعة خار ية  سـياانت ما سـ ل  .يةجب

نظام املايل، القاعدة  1.10 للامدة ووفقا .2 ىش مع ل هذه الالحئة بصورة تامتِّعدُجيوز للمدير العام أن ي"، 1.110لمن ا
نظام املايل ية". لا تعديالت الواردة يف املرفق عىل الالحئة املا لوذلكل، سوف يدخل املدير العام ا ل ُ ِ ُ . 

تعديالت الوا .3 ية العامة عىل ا لوبعد موافقة ا شري مجلع بقا ذلكل املصطلحات اليت  تردة يف هذه الويقة، سوف تعدل  ط َّث ُ
نوية"إىل  ية ا ياانت املا سـا ل لب ية"، و"ل تقو نة ا ميا ل ية"و" لسـ سجالت احملا سبا ته" ل نظام املايل وال حئالواردة يف مرفقات ا  .ل
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ية مدعوة إىل .4 نة الربانمج واملزيا نو  :جل

ية "1" َأن تويص ا بو بأن مجلع ي العامة للو
َّافق عىل املواد املعدةل تو  10.5، و13.3ُ
 6.6 و5.6 و4.6 و3.6 و2.6 و1.6و
 ؛8.11 و10.8 و7.6و

يةو "2" َأن تويص ا بو مجلع ي العامة للو
نظام  تعديالت الحئة ا لابإلحاطة علام  ب

تخدمة يف مرافق  َاملايل واملصطلحات ا ملُسـ
ته نظام املايل وال حئا  .ل

]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 

تعديالت املقرتح إ تهلا نظام املايل وال ها عىل ا حئدخا ل  ل

ته نظام املايل احلايل وال حئا ته ل نظام املايل املعدل وال حئا َّل يقات ُ  لتعلا

تضاء( قند الا  )ع

   

ثالث ية: لالفصل ا ناديق املا لا لص
ثالث  ية: لالفصل ا ناديق املا لا لص

 

 

   

نوعة. د ملتاإليرادات ا
نوعة. د    ملتاإليرادات ا

يع ا13.3املادة   :إليرادات عدامج 

 الاشرتااكت املقررة لدلول األعضاء،  )أ (

نظمة   )ب ( نامجة عن اخلدمات اليت تقدهما ا ملوالرسوم ا ل
شأن الرباءات،  تعاون  بناء عىل أنظمة معاهدة ا ل ب

بونة،  لشـومدريد، والهاي، و

نفقات اليت تدفع   )ج ( بارشة من ا سرتدة  بالغ ا لوا مل ممل
ية، ناء الفرتة املا لأ  ث

سلف أو الودائع يف ا  )د ( ُوا ية،ل لناديق املا   لص

نوعة تنف يف عداد اإليرادات ا ملتص َّ ُ. 

 

 :مجيع اإليرادات عدا 13.3املادة 

 الاشرتااكت املقررة لدلول األعضاء،  )أ (

ناء   )ب ( نظمة  نامجة عن اخلدمات اليت تقدهما ا بوالرسوم ا مل ل
شأن الرباءات، ومدريد، والهاي،  تعاون  بعىل أنظمة معاهدة ا ل

بونة،  لشـو

سرتدة   )ج ( بالغ ا ملوا ناء الفرتة مل نفقات اليت تدفع أ ثبارشة من ا ل م
ية،  لاملا

ية،  )د ( ناديق املا سلف أو الودائع يف ا لوا لص  ُل

تامثرات،  )ه (  سوالفوائد أو عوائد الا

تحكمي والوساطة،وإيرادات  )و (  ل مركز ا

شورات،وإيرادات  )ز ( يع ا ن   ملب

نوعة تنف يف عداد اإليرادات ا ملتص َّ ُ . 

تعريف اإليرادات ا يحا  لعدلت القاعدة تو ض ُِّ . ملتنوعةُ
متل اإليرادات  نوية، ال  ية ا ياانت املا تشـففي ا سـ ل لب ل

نوعة عىل الفوائد أو عوائد / األخرى ملتا
تحكمي والوساطة،  تامثرات، أو إيرادات مركز ا لالا س

شورات  .ملنأو إيرادات ا
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ته نظام املايل احلايل وال حئا ته ل نظام املايل املعدل وال حئا َّل يقات ُ  لتعلا

تضاء( قند الا  )ع

ية: الفصل اخلامس ناديق املا تخدام ا لا لص ية: الفصل اخلامس سـ ناديق املا تخدام ا لا لص سـ
 

 

بةلالزتامات اب ية ا ملقبة العامتدات الفرتات املا ل بةل  لنسـ ية ا بة العامتدات الفرتات املا ملقالزتامات اب ل  لنسـ
 

َّ أعاله، تفوض للمراقب املايل 7.5وفقا للامدة  1.105القاعدة  ُ
بةل ية ا ملقسلطة املوافقة عىل الالزتامات للفرتات املا ل تفظ . ُ حيو

يع هذه الا ساابت  سجل  مجاملراقب املايل  حب لزتامات ب
بالغ ختصم من الاعامتدات ) 7.106 القاعدة( َتكون من أول  ُ م ي

ية العامة علهيا  . مجلعذات الصةل مبجرد موافقة ا

 

ُ أعاله، تفوض للمراقب املايل سلطة 7.5وفقا للامدة  1.105القاعدة  َّ ُ
بةل ية ا ملقاملوافقة عىل الالزتامات للفرتات املا تفظ املراقب املايل . ل حيو

يع هذه الالزتامات مجل حبساابت ةيسبااحملسجالت لاببسجل 
بالغ ختصم من الاعامتدات ذات ) 7.106 القاعدة( َتكون من أول  ُ م ي

ية العامة علهيا  .مجلعالصةل مبجرد موافقة ا

 

ُعدلت القاعدة ملواءمة املصطلحات مع الفصل  ِّ ُ
سادس  .لا

 

ها ها يلعقد الالزتامات وتعد   يلعقد الالزتامات وتعد

 8.105عدة القا

يني املوظفني مقابل مالك مأذون به   )أ ( ناء  تعاب سـتث
نامجة عن ذكل مبوجب نظام املوظفني  لللموظفني، والالزتامات ا
ته، ال يربم أي عقد أو اتفاق أو أمر رشاء إىل أن يمت رصد  حئوال

ناسب  بة(ماعامتد  نا سـاعامتدات  ساابت ) م عبء ("حلذلكل يف ا
يل"). مسـبق  الزتامات يف ابب تسجوجيري ذكل عن طريق 

نفقات املدفوعات أو املرصوفات  لاخلصوم، وسجل يف ابب ا ت
سجةل يوسجل أي الزتام يف . ملاليت جترى وفاء لاللزتامات ا

تحقا خالل الفرتة الواردة يف املادة  باره  ساابت اب سـا ت محل  3.5ع

 8.105القاعدة 

يني املوظفني مقابل مالك مأذون به للموظفني،   )أ ( ناء  تعاب سـتث
ته، ال  نامجة عن ذكل مبوجب نظام املوظفني وال حئوالالزتامات ا ل

ناسب  ميربم أي عقد أو اتفاق أو أمر رشاء إىل أن يمت رصد اعامتد 
بة( نا سـاعامتدات  ساابت ) م بق("حلذلكل يف ا وجيري "). مسـعبء 

يل الزت تامات يف ابب اخلصوم، وسجل يف تسجذكل عن طريق 
نفقات املدفوعات أو املرصوفات اليت جترى وفاء لاللزتامات  لابب ا

سجةل يةيوسجل أي الزتام يف . ملا سجالت احملا سبا ساابت ل  حلا
تحقا خالل الفرتة الواردة يف املادة  باره  سـاب مت سمل 3.5ع ّ إذا مت  ت

ُعدلت القاعدة ملواءمة املصطلحات مع الفصل  ِّ ُ
سادس  .لا
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ته نظام املايل احلايل وال حئا ته ل نظام املايل املعدل وال حئا َّل يقات ُ  لتعلا

تضاء( قند الا  )ع

ته أو إلغائه وفقا  سلع أو اخلدمات وحىت  سمل ا يإذا مت  ل تصفت ّ
 .4.5 للامدة

 للمراقب املايل أن حيدد حدا ال ميكن جتاوزه وجيوز  )ب (
بقة هدات ا بة اب سـللمطا ملل  .لتع

ها يف    )ج ( با بة جيب ا نا عويضع املراقب املايل إجراءات  تم سـ
بب  بضائع أو اخلدمات ذات الصةل، ألي  يف ا سحاةل زايدة تاك ل ل
ية بني عقد الالزتام وإجراء ادلفع  باب، يف الفرتة ا نقضمن األ ملسـ

 .الهنايئ

ته أو إلغائه وفقا للام سلع أو اخلدمات وحىت  يا  .4.5دة تصفل

بة   )ب ( لوجيوز للمراقب املايل أن حيدد حدا ال ميكن جتاوزه للمطا
بقة هدات ا ملسـاب  .لتع

ها يف حاةل    )ج ( با بة جيب ا نا عويضع املراقب املايل إجراءات  تم سـ
بب من  بضائع أو اخلدمات ذات الصةل، ألي  يف ا سزايدة تاك ل ل
ية بني عقد الالزتام وإجراء ادلفع الهن باب، يف الفرتة ا نقضاأل  .ايئملسـ

تعراض الالزتامات وإعادة الارباط هبا وإلغاؤها تا تعراض الالزتامات وإعادة الارباط هبا وإلغاؤها سـ تا   سـ

 9.105القاعدة 

تعرض مدير الربانمج دوراي الالزتامات  )أ( يسـجيب أن 
سددة ناك الزتا. ملغري ا يحا لكن ال ميكن هوإذا حتدد أن  حصما 

، فإن أحاكم 3.5تصفيته خالل الفرتة الواردة فـي املادة 
تضاء، وختفض الالزتامات اليت 4.5 املادة سب الا بق  ق  ح تط

يجة ذلكل ساابت  يحة أو تلغى من ا نتمل تعد  حل  .حص

يض أي  )ب( باب،  بب من األ يامن جيري، ألي  ختفو س سـح
ساابت  يهل يف ا بق  حلالزتام  سج أو إلغاؤه، ) عهخبالف دف(تسـ

سوايت  يل ا ناء عىل ذكل  تصديق  تيضمن موظف ا سج ب لل ت
ساابت بة يف ا نا حلا سـ  .مل

 9.105القاعدة 

تعرض مدير الربانمج دوراي الالزتامات غري   )أ ( يسـجيب أن 
سددة ته . ملا يحا لكن ال ميكن  ناك الزتاما  يوإذا حتدد أن  حص تصفه

بق 4.5 دة، فإن أحاكم املا3.5خالل الفرتة الواردة فـي املادة  تط 
يحة أو تلغى  تضاء، وختفض الالزتامات اليت مل تعد  حصسب الا قح

يةمن  سجالت احملا سبا ساابت ل يجة ذلكلحلا  .نت 

يض أي الزتام   )ب ( باب،  بب من األ يامن جيري، ألي  ختفو س سـح
يهل يف  سجبق  يةتسـ سجالت احملا سبا ساابت ل أو ) خبالف دفعه (حلا

ناء عىل ذكل  تصديق  بإلغاؤه، يضمن موظف ا سوايت ل تيل ا لسج ت
بة يف  نا سـا يةمل سجالت احملا سبا ساابت ل  .حلا

ُعدلت القاعدة ملواءمة املصطلحات مع الفصل  ِّ ُ
سادس  .لا
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ته نظام املايل احلايل وال حئا ته ل نظام املايل املعدل وال حئا َّل يقات ُ  لتعلا

تضاء( قند الا  )ع

 

يات يات مدفع اإلكرا   مدفع اإلكرا

يات اليت يرى أن  10.5املادة  مللمدير العام أن يدفع اإلكرا
تكل  يان موجز  تضهيا، رشيطة إدراج  نظمة  بمصلحة ا ب تقمل

يةاملدفوعات نظمة املا ياانت ا ل يف  مل بلغ . ب ملوال جيوز أن يزيد ا
تكل املدفوعات عىل  ي فرنك سورسي يف 20 000لاإلجاميل 

ية الواحدة  .لالفرتة املا

يات اليت يرى أن مصلحة  10.5املادة  مللمدير العام أن يدفع اإلكرا
تضهيا، رشيطة  نظمة  تقا يان موجز مبدفوعات إدراجمل نة ب  لسـا

ية تقو ميا نظمةياانتبيف  ل يةمل ا نوية ل املا بلغ . لسـا ملوال جيوز أن يزيد ا
تكل املدفوعات عىل  ي فرنك سورسي يف الفرتة 20 000لاإلجاميل 

ية الواحدة  .لاملا

يات سوف  يان املوجز ابإلكرا معدلت القاعدة ألن ا ب لِّ ُ
ية  ية من الفرتة املا نة تقو ليلزم إعداده عن لك  مي سـ

ية ا ياانت املا لإلدراجه يف ا  .لسـنويةلب

نظمة  11.105القاعدة  ندما يكون عىل ا يات  ملجيوز دفع إكرا ع م
يه ملصلحهتا، وإن اكن  ها أمرا مرغواب  فالزتام أديب جيعل د فع

ناك الزتام قانوين واحض عىل  يس  شار القانوين يرى أنه  ها لت ملس
نظمة بذكل يات املدفوعة يف . ملا يع اإلكرا يان موجز  مويدرج  جبم ب

نظمة امل ملياانت ا يةب يع . لا مجوتلزم موافقة املراقب املايل عىل دفع 
يات  . ماإلكرا

 

نظمة  11.105القاعدة  ندما يكون عىل ا يات  ملجيوز دفع إكرا ع م
يه ملصلحهتا، وإن اكن  ها أمرا مرغواب  فالزتام أديب جيعل د فع

ناك الزتام قانوين واحض عىل  يس  شار القانوين يرى أنه  ها لت ملس
نظمة بذكل يايدرجو. ملا يات املدفوعة ب  يع اإلكرا من موجز  خالل جبم

ية تقو نة ا ميا ل ية لسـ نظمة املا ياانت ا ليف  مل نوية ب وتلزم موافقة . لسـا
يات يع اإلكرا ماملراقب املايل عىل دفع   . مج

 

يات سوف  يان املوجز ابإلكرا معدلت القاعدة ألن ا ب لِّ ُ
ية  ية من الفرتة املا نة تقو ليلزم إعداده عن لك  مي سـ

نويةلبإلدراجه يف ا ية ا سـياانت املا  .لل

 

تلاكت تحقق املادي من ا ملما  ل
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ته نظام املايل احلايل وال حئا ته ل نظام املايل املعدل وال حئا َّل يقات ُ  لتعلا

تضاء( قند الا  )ع

تلاكت 33.105القاعدة   سؤولون عن إدارة  مم يقوم املوظفون ا مل
يات جرد مادي دوري للمعدات غري القابةل لالسـهتالك  نظمة  بعملا مل

تة ثا ية لألصول ا سجالت احملا تأكد من دقة ا ببغرض ا ل ل  .سبل

س تحديد  مأدخلت قاعدة جديدة  ل ٌ ٌ ِ ية ضامن أن ُ لؤو
نظمة املادية غري القابةل لالسـهتالك  ملتلاكت ا مم

ية سجالت احملا سبتطابق ا يق املعايري . ل تطبومع 
ترب املعدات غري  ية ادلوية للقطاع العام،  تعاحملا ل سب

ياانت  نظمة يف ا بالقابةل لالسـهتالك أصوال  لللم
نوية ية ا سـاملا  .لل
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ته نظام املايل احلايل وال حئا نظام ا ل تهلا حئملايل املعدل وال َّ ُ 
يقات  لتعلا

تضاء( قند الا  )ع

   

سادس بة: لالفصل ا سادس سـاحملا بة: لالفصل ا  سـاحملا

 

ية ساابت الر سـا ية ئيحل ساابت الر سـا ية ئيحل سجالت احملا سبا  ل
َتخدم مصطلح  يةيُسـ سجالت احملا سبا يق ل لتحق 

نظام 1.6املادة تالاساق يف املصطلحات مع  ل من ا
 .املايل

يةميسك املدير العام من  1.6 املادة سجالت احملا سبا  ما هو ل
سجالت من أي رضر أو  لالزم ألغراض اإلدارة، ويقي تكل ا

ها دون إذن ُويعد املدير العام . نقلتلف أو من احلصول علهيا أو 
بني فهيام ما ييل تهيام، و ية  نيت الفرتة املا ية  يياانت ما لك ل ل  :لسب

ناديق؛  )أ ( يع ا لصإيرادات ونفقات   مج

 :اةل الاعامتدات، مبا يف ذكلوح  )ب (

ية "1" ية يف املزيا نالاعامتدات األ  ،صل
ها بأي نقل جيريه  "2" يلوالاعامتدات بعد تعد

ناء عىل املادة   ،5.5باملدير العام 
يجة  "3" ها  توزايدة الاعامتدات أو  ننقص

ناء عىل املادة  بسوايت املرونة   ،6.5لت
نة، إن وجدت، عدا  "4" ئواألرصدة ادلا

ية العامةالاعامت  ،مجلعدات اليت تقرها ا

سميسك املدير العام من  1.6املادة  يةلا  ما هو الزم سبجالت احملا
سجالت من أي رضر أو تلف أو  لألغراض اإلدارة، ويقي تكل ا

ها دون إذن ياانت . نقلمن احلصول علهيا أو  بويعد املدير العام  ُ
بني فهيام ما ييل تهيام، و ية  نيت الفرتة املا ية  يما لك ل  :لسل

ناديق؛  )أ ( يع ا لصإيرادات ونفقات   مج

 :وحاةل الاعامتدات، مبا يف ذكل  )ب (

ية؛ "1" ية يف املزيا نالاعامتدات األ  صل

ها بأي نقل جيريه  "2" يلوالاعامتدات بعد تعد
ناء عىل املادة   ؛5.5باملدير العام 

يجة  "3" ها  توزايدة الاعامتدات أو  ننقص
ناء عىل املادة  بسوايت املرونة   ؛6.5لت

نة، إن وجدت، عدا  "4" ئواألرصدة ادلا
ية العام  ة؛مجلعالاعامتدات اليت تقرها ا

شامةل فقط  ية ا سؤو لتعدل املادة لإلشارة إىل ا ل مل َّ ُ
سبسجالت احملال  .يةل

سم  ية إىل ا ياانت املا لقنقل اإلشارات إىل إعداد ا ل ب لت َ ُ
نو َا ية"ن ُملع تقارير املا لإعداد ا يل املوحضة ". ل تفا َّوا ُ ص يف ل
نظام املايل احلايل1.6املادة  بق عىل ل من ا تنط مل تعد 

ية  نوية املعدة وفقا للمعايري احملا ية ا ياانت املا سبا َّ ُ سـ ل لب ل
بق نطادلوية للقطاع العام، و  فقط عىل تقرير اإلدارة تل

تني ية لفرتة ا لسـناملا  من 6.6ويه ترد اآلن يف املادة  .ل
ية، اليت  يةتتناوللالالحئة املا  .ل حتديدا تقرير اإلدارة املا
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ته نظام املايل احلايل وال حئا نظام ا ل تهلا حئملايل املعدل وال َّ ُ 
يقات  لتعلا

تضاء( قند الا  )ع

بالغ اخملصومة من هذه الاعامتدات  "5" ملوا
 ،أو أرصدة الاعامتدات األخرى/و

نظمة وخصوهما )ج(  .ملوأصول ا

ناسب من املعلومات األخرى  مويقدم املدير العام أيضا ما هو 
نظمة للميان املركز املايل احلايل   .لب

بالغ اخملصومة من هذه الاعامتدات و "5" أو /ملوا
 أرصدة الاعامتدات األخرى؛

نظمة وخصوهما) ج(  .ملوأصول ا

ناسب من املعلومات األخرى  مويقدم املدير العام أيضا ما هو 
نظمة للميان املركز املايل احلايل   .لب

ناديق  2.6املادة  يع ا بة  نا تقةل  ساابت  لصسك  مجل سـ سـ ح ممت م
ساابت اخلاصة ية وا يا ية والا تامئ حلالا ط ت حن  .س

ت 2.6املادة  ساابت  سـسك  ح ناديق ممت يع ا بة  نا لصقةل  مجل سـ م
ساابت اخلاصة ية وا يا ية والا تامئ حلالا ط ت حن  .س

ية  .لمت اإلبقاء عىل املادة احلا

ساابت 2.6 و1.6وفقا للامدتني  1.106القاعدة  متل ا حل،  تشـ
تمكةل  ية وشامةل و نظمة عىل جسالت  ية  سـالر يل للم مسـ تفص ئي

يع األموال تعلقة  جبملألصول واخلصوم ا سااب. مل حلوتألف ا ت ت
ية مما ييل  :ئيسـالر

بني  )أ ( ية اليت  تساابت الربانمج واملزيا ن  :ح

ية "1"  ،صلالاعامتدات األ

ها بأي نقل "2"  ،يلوالاعامتدات بعد تعد

يجة  "3" ها  توزايدة الاعامتدات أو  ننقص
ناء عىل املادة  بسوايت املرونة   ،6.5لت

نة  "4" خالف الاعامتدات اليت (ئواألرصدة ادلا
ية العا  ،)مةمجلعتوفرها ا

َّتدو 1.106القاعدة  يةيف ن ُ سجالت احملا سبا يع املعامالت ل مج 
نظمة ية  للماملا يمي . ل متكني من  سجالت هو ا تقوالغرض من هذه ا ل ل

نظمة وأداهئا يلك  .للمالوضع املايل احلايل  هوما حيدد  ِّ سجالت ُ لا
ية ساابت اذلي سباحملا تفظ بهحل هو خمطط ا حييعده و ّ  املراقب ُ

تخدم  .املايل َو يةتُسـ سجالت احملا سبا يةل تقارير املا ل إلعداد ا  ووفقا .ل
متل 2.6 و1.6للامدتني  يةتشـ،  سجالت احملا سبا ساابت  ل حلا
ية تمكةل ئيسـالر ية وشامةل و نظمة عىل جسالت  سـ  يل مللم تفص

يع األمواللأل تعلقة  جبمصول واخلصوم ا سجالت توتألف . مل لا
ية ية سباحملا ساابت الر سـا  : مما ييلئيحل

بني  )أ ( ية اليت  تساابت الربانمج واملزيا ن  :ح

ية "1"  ،صلالاعامتدات األ

ية، مع إجراء تعديالت  لمت اإلبقاء عىل القاعدة احلا
يعة  بتحديد  يةطل سجالت احملا سبا ساابت  وخمطط ل حلا

نظام املايل حتديدا واحضا، ومواءمة املصطلحات مع  لا
ته  .حئوال
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ته نظام املايل احلايل وال حئا نظام ا ل تهلا حئملايل املعدل وال َّ ُ 
يقات  لتعلا

تضاء( قند الا  )ع

نقدية  "5" نفقات، مبا يف ذكل املدفوعات ا لوا ل
تحقات املرصوفات  ،مسـو

 .وأرصدة اخملصصات والاعامتدات "6"

يع  )ب( بني  تاذ العام، اليت  ساابت دفرت األ مجو ت سـ ح
تامثرات،  نقدية املودعة يف املصارف، والا بالغ ا سا ل مل

ساابت ادلفع  بض واألصول األخرى، و ساابت ا حو لقح
 ؛واخلصوم األخرى

ناديق رأس املال العامل  )ج( ية و يا صواألموال الا ط حت
ساابت اخلاصة  ية وا تامئ ناديق الا يع ا حلو ن لص سمج

 .األخرى

ها بأي نقل "2"  ،يلوالاعامتدات بعد تعد

يجة  "3" ها  توزايدة الاعامتدات أو  ننقص
ناء عىل املادة  بسوايت املرونة   ،6.5لت

نة  "4" خالف الاعامتدات اليت (ئواألرصدة ادلا
ية العامة  ،)مجلعتوفرها ا

نقدية  "5" نفقات، مبا يف ذكل املدفوعات ا لوا ل
تحقات املرصوفات  ،مسـو

 .وأرصدة اخملصصات والاعامتدات "6"

يع  )ب( بني  تاذ العام، اليت  ساابت دفرت األ مجو ت سـ ح
نقدية املودعة يف املصارف، والا بالغ ا سا ل تامثرات، مل

ساابت ادلفع  بض واألصول األخرى، و ساابت ا حو لقح
 واخلصوم األخرى؛

ناديق رأس املال العامل  )ج( ية و يا صواألموال الا ط حت
ساابت اخلاصة األخرى ية وا تامئ ناديق الا يع ا حلو ن لص  .سمج

ية يةالقواعد و سباملعايري احملا   سباملعايري احملا

تحدة،  3.106القاعدة  نظومة األمم ا ية  ملوفقا للمعايري احملا مل سب
ساابت عىل أساس  ية يف ا يع املعامالت املا حلسجل  ل مج َّت ُ

تحقاق، ما مل تصدر تعلامي ت خالفا ذلكل من املراقب املايل سـالا
تامئين أو  ندوق ا يل  نظم  سأو مبوجب أحاكم خاصة  ص شغ تت

تقارير  3.106القاعدة  ية دلمع إعداد ا سجالت احملا لتفظ اب ل سبحي َ ُ
نظمة به ا نحو اذلي  تلفة عىل ا ية  ية عىل أسس حما ملاملا تطل ل خم تل . سب

ُّوتعد تقارير ية ُ تقن الربانمج واملزيا  تقرير اإلدارة ارير ذات الصةل يفلوا
تحقاق م ية عىل أساس ا ُاملا سـ نوية . َّعدلل ية ا ياانت املا سـوتعد ا ل لب ل ُّ ُ

ِتع نوية عىل أساس ُ ية ا ياانهتا املا نظمة  سـد ا ل ب لمل ُ ُّ
ية ا تحقاق اكمل وفقا للمعايري احملا سبا لدلوية للقطاع سـ

َوتع .العام تحقاق ُ ية عىل أساس ا يا تقارير املزيا سـد حا ن ل ُّ
َّمعدل  بة (ُ ند مقارته ابحملا يه،  تجىل  سـوأبرز ما  ن ع في
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ته نظام املايل احلايل وال حئا نظام ا ل تهلا حئملايل املعدل وال َّ ُ 
يقات  لتعلا

تضاء( قند الا  )ع

 .حساب خاص

 

بقة يف  عىل أساس بة ا تحقاق اكمل وفقا للمعايري احملا ملطا سـ سـ
تحدة ملنظومة األمم ا تحدة،  .م نظومة األمم ا ية  ملوفقا للمعايري احملا مل سب

َّسجل ُ يع ُتعد ت تقاريرمج  ية مالتاملعا لا ساابت األخرىل املا  حليف ا
تحقاق  ، ما مل تصدر تعلاميت خالفا ذلكل الاكملسـعىل أساس الا

ندوق  يل  نظم  صمن املراقب املايل أو مبوجب أحاكم خاصة  شغ تت
ساب خاص تامئين أو  حا  .س

 

تحقاق الاكمل، أنه ال  تامثر يقرسـعىل أساس الا س ابال
تة  ثا باين، أو اسـهتالك األصول ا بطويل األجل يف ا ل مل

ها، أو مزااي ما بعد انهتاء اخلد جيب أن و. )مةكوإهال
نظمة قادرة عىل دمع  ية  سجالت احملا للمتكون ا سبل

ية اليت  تلف األسس احملا ية عىل  تقارير املا سبإعداد ا خم ل ل
نظمة ملتخدهما ا  .تسـ

ساابت يد هبا ا حلالعمةل اليت  َّ ساابت ُتق يد هبا ا حلالعمةل اليت  َّ   ُتق

ية وتقرير إدارهتا  3.6املادة  نظمة املا ياانت ا لتقدم  مل ب َّ ية ابلفرنك ُ لاملا
سورسي يا ساابت بأية معةل أو . ل يد ا حلغري أنه جيوز أن  َّ ُتق

 .معالت أخرى إذا رأى املدير العام رضورة ذكل

ية  3.6املادة  نظمة املا ياانت ا لتقدم  مل ب َّ نويةُ ية لسـا ل وتقرير إدارهتا املا
سورسي يابلفرنك ا ساابت بأية معةل أو غري . ل يد ا حلأنه جيوز أن  َّ ُتق

 .معالت أخرى إذا رأى املدير العام رضورة ذكل

ية، مع إجراء تعديالت  لمت اإلبقاء عىل املادة احلا
ته نظام املايل وال حئملواءمة املصطلحات مع ا  .ل

سورسي ما مل  4.106القاعدة  ساابت ابلفرنك ا يسك ا ل حل َتم ُ
ساابت . ذكليرخص املراقب املايل خالف  سك  حوجيوز أن  َتم ُ

يل  يه، رشيطة  بدل اذلي توجد  سجماكتب الاتصال بعمةل ا تل ف
سورسي ها ابلفرنك ا ية ومبا يعاد بالغ ابلعمةل ا ييع ا ل حملل مل  . لمج

يةُتمَسك  4.106القاعدة  سجالت احملا سبا ساابت ل  ابلفرنك حلا
سورسي ما مل يرخص املراقب املايل خالف ذكل يا وجيوز أن . ل

يةك ُتمَس سجالت احملا سبا بدل حساابت ل ل ملاكتب الاتصال بعمةل ا
ية ومبا  بالغ ابلعمةل ا يع ا يل  يه، رشيطة  حمللاذلي توجد  مل مج تسج ف

سورسي ها ابلفرنك ا ييعاد ل  .ل

ية، مع إجراء تعديالت  لمت اإلبقاء عىل القاعدة احلا
ته نظام املايل وال حئملواءمة املصطلحات مع ا  .ل
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ته نظام املايل احلايل وال حئا نظام ا ل تهلا حئملايل املعدل وال َّ ُ 
يقات  لتعلا

تضاء( قند الا  )ع

يعات ا يةل  ملساب  ب حص تلاكت  متلاكتمح يعات ا يةل  ملمساب  ب حص     مح

َّيد 6.106 القاعدة ها إيرادات ُتق تلاكت بو يعات ا يةل  صف  ملم ب محص
ية تا لنوعة، إال يف احلاالت ا ل  :مت

تخدام هذه   )أ ( تلاكت اب بة ا سـإذا أوىص جملس مرا ملم ق
بارشة يف سداد مثن رشاء معدات أو  يةل  ما حلص

بق عىل أن(لوازم بديةل  بلغ  يد أي  متو م ه إيرادات يق
 ).متنوعة

مية  )ب ( يعا، وختصم ا تلاكت  ترب مقايضة ا يامن ال  لقو ب ملم تع ح
بديةل تلاكت ا لمن تلكفة رشاء ا  .ملم

يامن تكون املامرسة العادية يه احلصول عىل مواد   )ج ( حو
تعلق بعقد  تخداهما فامي  نة وا يأو معدات  سـ معي

ها يف  بيعمعني، مث اسرتداد هذه املواد أو املعدات و
 .مرحةل الحقة

رشوع   )د ( يع فائض املعدات من  يةل  يد  يامن  مو ب حص تق ح
رشوع، رشيطة أال يكون  ساب ذكل ا ملمعني  حل

رشوع قد أقفل بعد  .ملذكل ا

 

ها إيرادات  6.106دة القاع تلاكت بو يعات ا يةل  صفيد  ملمتق ب محص َّ ُ
ية تا لنوعة، إال يف احلاالت ا ل  :مت

تخدام هذه   )أ ( تلاكت اب بة ا سـإذا أوىص جملس مرا ملم ق
با يةل  ما رشة يف سداد مثن رشاء معدات أو لوازم حلص

بق عىل أنه إيرادات (بديةل  بلغ  يد أي  متو م يق
 ).متنوعة

مية  )ب ( يعا، وختصم ا تلاكت  ترب مقايضة ا يامن ال  لقو ب ملم تع ح
بديةل تلاكت ا لمن تلكفة رشاء ا  .ملم

يامن تكون املامرسة العادية يه احلصول عىل مواد   )ج ( حو
تعلق تخداهما فامي  نة وا يأو معدات  سـ  بعقد معني، معي

ها يف مرحةل  بيعمث اسرتداد هذه املواد أو املعدات و
 .الحقة

رشوع   )د ( يع فائض املعدات من  يةل  يد  يامن  مو ب حص تق ح
رشوع، رشيطة أال يكون ذكل  ساب ذكل ا ملمعني  حل

رشوع قد أقفل بعد  . ملا

تحقاق  نوية املعدة عىل أساس ا ية ا ياانت املا سـألغراض ا سـ ل َّب ُ ل ل
تج يناكمل، يدرج ما  َ تة ُ ثا بعاد األصول ا ب عن ا ل املعدات أو (ست

باين أو األصول غري امللموسة سارة يف ) ملا الفائض أو خمن رحب أو 
يان األداء املايلالعجز  .ب يف 

يع  ية  يث تعكس املعاجلة احملا بتعدل القاعدة  لحب سب َّ ُ
ية  ياانت املا ترصف فهيا يف ا تة أو ا ثا لاألصول ا ب ل ب لل

نوية املعدة وفقا للمع َّا ُ ية ادلوية للقطاع لسـ لايري احملا سب
 .العام
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ته نظام املايل احلايل وال حئا نظام ا ل تهلا حئملايل املعدل وال َّ ُ 
يقات  لتعلا

تضاء( قند الا  )ع

ية الالحقة ساب الالزتامات يف الفرتة املا ليد  ح ية الالحقة ق ساب الالزتامات يف الفرتة املا ليد  ح     ق

بل  7.106القاعدة  شأ  ية اليت  هدات املا قشف عن ا نتع ل تيك ل َ ُ
تصةل هبا، معال ابملاد ية ا ملالفرتة املا ، يف 1.105  والقاعدة7.5ة ل

يةلبا  .لياانت املا

 

هدات الالزتاماتُيكَشف عن  7.106القاعدة  شأ لتعا ية اليت  ن املا تل
تصةل هبا، معال ابملادة ية ا ملبل الفرتة املا ل ، 1.105 والقاعدة 7.5 ق

يةيف  ية لتقرير اإلدارة املا ياانت املا لا ية  .لب ياانت املا لألغراض ا لب
ياانت شف يف املالحظات املرفقة اب نوية،  با يك لسـ َل ية عن ُ ل املا

ية تعاقدلالالزتامات الرأسام تة والالزتامات  عليها مل ا برشاء أصول اث ل
تحق ادلفع يف  بات عقود اإلجيار واليت  تىض تر تعاقدية  سـا تل ي تمبق

ية قادمة مينوات تقو  .سـ

    

َبدل مبصطلح  ُ ؛ من أجل "الزتام"مصطلح " تعهد"ستي
ساق املصطلحات مع املادة   .1.105 والقاعدة 5.7تا

رشوط محددة من ختو نوية  ية ا ياانت املا َّضع ا ُ ل سـ ل لب ل
تعاقدية وفقا للمعايري  شف عن الالزتامات ا لأجل ا لك

ية ادلوية للقطاع العام، ومن مث  َّاحملا ل يُشار إىل ذكل سب
تحديد  .لعىل وجه ا

 

يل نقد واألصول واألموال حتت ا سائر من ا تحصشطب ا ل نقد واألصول واألموال لخل سائر من ا لشطب ا يلخل   لتحص حتت ا

يق اكمل،  4.6املادة  حتقللمدير العام أن يأذن، بعد إجراء 
نقد واخملازن واألصول األخرى، رشيطة  سائر من ا لشطب ا خل ب

ية مع  شطوبة عن الفرتة املا بالغ ا يع هذه ا ياان  لأن يقدم  مل مل جبم ب
ساابت اخلاريج ية إىل مراجع ا ياانت املا حلا ل  . لب

شطب للمدير العام أ 4.6املادة  يق اكمل،  بن يأذن، بعد إجراء  حتق
نقد واخملازن واألصول األخرى، رشيطة أن يقدم  سائر من ا لا خل

شطوبة عن  بالغ ا يع هذه ا ملياان  مل جبم يةب تقو نة ا ميا ل يةالفرتة لسـ مع  ل املا
ية ياانت املا لا نوية لب ساابت اخلاريجلسـا  . حل إىل مراجع ا

 

ِّعدلت يث إنه سوف يلزم إعداد ُ ب القاعدة  بالغ ح مليان اب
ية  ية من الفرتة املا نة تقو شطوبة عن لك  لا مي سـ مل

نوية ية ا ياانت املا سـإلدراجه يف ا ل لب  .ل
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ته نظام املايل احلايل وال حئا نظام ا ل تهلا حئملايل املعدل وال َّ ُ 
يقات  لتعلا

تضاء( قند الا  )ع

 9.106القاعدة 

شطب   )أ ( يق واف،  بللمراقب املايل أن يأذن، بعد إجراء  حتق
تفق  سجالت يك  بو، وسوية ا تلاكت الو سائر يف  يا ل ت ي مم خل

ي تلاكت املادية ا بني فهيا مع ا يد ا لفعلالر ملم مل َّويقدم . ةص ُ
هالكة إىل  تلاكت غري ا سائر يف ا يان موجز اب لكذكل  ملم خل ب
هر  تجاوز ثالثة أ ساابت اخلاريج يف موعد ال  شمراجع ا ي حل

ية  .لبعد انهتاء الفرتة املا

ية الواقعة، إن ) ب( سؤو يق، يف لك حاةل، ا لوحيدد ا مل لتحق
سارة أو  نظمة عن ا خلوجدت، عىل أي  من موظفي ا مل

سائر بة هذا املوظف وجيوز. خلا ) هؤالء املوظفني(ل مطا
نظمة يا  سارة جزيا أو  بلغ ا للمسداد  لك ئ خل وحيدد املراقب . مب

ساب  يد عىل  بالغ اليت  يع ا ية  حاملايل بصورة هنا مل مج سـتقئ
سائر) هؤالء املوظفني(هذا املوظف  خليجة حلدوث ا   . نت

 9.106القاعدة 

يق واف،   )أ ( بللمراقب املايل أن يأذن، بعد إجراء  شطب حتق
سجالت  بو، وسوية ا تلاكت الو سائر يف  لا ت ي مم يةخل  سباحملا

ية تلاكت املادية ا بني فهيا مع ا يد ا تفق الر لفعليك  ملم مل ص . ي
تلاكت غري  سائر يف ا يان موجز اب ملمويقدم كذكل  خل ب َّ ُ

تجاوز  ساابت اخلاريج يف موعد ال  هالكة إىل مراجع ا يا حل ل
هر بعد انهتاء  يةشثالثة أ تقو نة ا ميا ل يةال لسـ  .لفرتة املا

ية الواقعة، إن   )ب ( سؤو يق، يف لك حاةل، ا لوحيدد ا مل لتحق
سارة أو  نظمة عن ا خلوجدت، عىل أي  من موظفي ا مل

سائر بة هذا املوظف . خلا ) هؤالء املوظفني(لوجيوز مطا
نظمة يا  سارة جزيا أو  بلغ ا للمسداد  لك ئ خل وحيدد املراقب . مب
ي بالغ اليت  يع ا ية  سـتقاملايل بصورة هنا مل مج ساب ئ حد عىل 

سائر) هؤالء املوظفني(هذا املوظف  خليجة حلدوث ا  . نت

ِّعدلت يان أن ُ تحديث املصطلحات، وأيضا  ب القاعدة  لل
يان املوجز سوف يع َا ُ َ ُ يةلب نة تقو ميد عن لك  سـ ُّ. 

 

 

ية ياانت املا لا  لب
 

 

 

ياانت تقارير لبا يةلا  ل املا

 

شري  ية، بل  ياانت املا سم عىل ا ترص هذا ا يال  ل ب للق يق
ية  ية اإلضا ياانت املا ية وا فأيضا إىل تقرير اإلدارة املا ل ب لل

متةل ية عىل . حملا تقارير املا لوذلكل يفضل مصطلح ا ل َّ ُ
ية ياانت املا لا   . لب

ية  5.6املادة  نيت الفرتة املا ية  ياانت املا ليقدم املدير العام ا ل لسب ل
شارية  نة الا ساابت اخلاريج وا تتهيام إىل مراجع ا للج حل سلك

ت تجاوز ملسـا تايل النهتاء لك 31يقةل للرقابة يف موعد ال  ل مارس ا

ية  5.6املادة  ياانت املا ليقدم املدير العام ا نويةلب نة  لسـا سـللك 
ية يف ية لسنيت ميتقو ساابت اخلاريج لكتهيامل الفرتة املا حل إىل مراجع ا

تجاوز  تقةل للرقابة يف موعد ال  شارية ا نة الا يوا سـ ت ملللج  31س

ية ادلوية للقطاع العام، تع َوفقا للمعايري احملا ُ ل ُّد سب
ياان شار إلهيا لبا نواي، ومن مث، جيب أن  ية  يُت املا سـ ل

ها عن تقرير اإلدارة  يزيا  نوية  ية ا ياانت املا لابمس ا مت سـ ل لب ل
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ته نظام املايل احلايل وال حئا نظام ا ل تهلا حئملايل املعدل وال َّ ُ 
يقات  لتعلا

تضاء( قند الا  )ع

ية لنة من الفرتة املا نيت الفرتة . سـ ية  ية الهنا ياانت املا لسوتقدم ا ئ ل لب ّ
شارية  نة الا ساابت اخلاريج وا تهيام إىل مراجع ا ية  تاملا للج حل لك سل

تجاوز  تقةل للرقابة يف موعد ال  يا تايل النهتاء الفرتة 30ملسـ ل أبريل ا
يةامل  . لا

تايل النهتاء  نةلمارس ا تصةل هبا سـلك  ية ا تقو نة ا ملا مي ل ة من الفرت لسـ
ية تهيام إىل . لاملا ية  نيت الفرتة املا ية  ية الهنا ياانت املا لكوتقدم ا ل ئ ل لسب ل ّ

تقةل للرقابة يف  شارية ا نة الا ساابت اخلاريج وا سـمراجع ا ت للج ملحل س
تجاوز  ية30يموعد ال  تايل النهتاء الفرتة املا ل أبريل ا  .ل

 

تني ية لفرتة ا لسـناملا  .ل

تني إىل ولن  نفصةل لفرتة ا ية ا ياانت املا لسـنتقدم ا مل ل لب َّ ُ
سب املادة  ساابت اخلاريج، ولكن،  حمراجع ا  6.6حل

نظام املايل، سوف تدرج ا َمن ا ُ ية ل لياانت املا لب
ية كجزء  تني يف تقرير اإلدارة املا ية لفرتة ا لاألسا لسـنسـ

 . منه

 11.106القاعدة 

ية تغطي   )أ ( ياانت ما نظمة، تعد  ساابت ا يع  تعلق  لفامي  ب مل ح جبم ُّي ُ
ية حىت  نة من الفرتة املا للك  سمرب، وتقدم إىل 31سـ َّ د ُ ي

تقةل  شارية ا نة الا ساابت اخلاريج وا سـمراجع ا ت للج ملحل س
تجاوز للر ية31يقابة يف موعد ال  تا نة ا ل مارس من ا ل . لسـ

ية  ية هنا ياانت ما ساابت ذاهتا، تقدم  تعلق هبذه ا ئوفامي  ل ب حل َّي ُ
ية، حىت  نيت الفرتة املا تا  لشمل  لك سمرب أيضا، إىل 31ست ي د

تقةل  شارية ا نة الا ساابت اخلاريج وا سـمراجع ا ت للج ملحل س
تجاوز  تايل30يللرقابة يف موعد ال   النهتاء الفرتة ل أبريل ا

ية نة . لاملا ية أيضا إىل  ياانت املا سخ من هذه ا جلوحتال  ل ب لن ُ
ية ية لكام . نالربانمج واملزيا ية إضا ياانت ما فوجيوز إعداد  ل ب

 .وحاملا يرى املراقب املايل رضورة ذلكل

ساابت   )ب ( ية املقدمة إىل مراجع ا ياانت املا حلوشمل ا ل ب َّت ُ ل
ت شارية ا نة الا سـاخلاريج وا ت ملللج تعلق س يقةل للرقابة فامي 

ساابت ما ييل حليع ا  :جبم

 11.106القاعدة 

نظمة،   )أ ( ساابت ا يع  تعلق  ملفامي  ح جبم ية ي ياانت ما لتعد  ب ُّ َُ
نة سـنوية يةسـ تغطي لك  ية حىت ميتقو  31ل من الفرتة املا

نة  ساابت اخلاريج وا سمرب، وتقدم إىل مراجع ا للجد حل َّي ُ
تجاوز  تقةل للرقابة يف موعد ال  شارية ا يالا سـ ملت  مارس 31س

ت نة ا لمن ا يةلسـ تعلقة هبا لا ية ا تقو نة ا تايل النهتاء ا ملا مي ل سـ  .لل
يع وحدات  نوية  ية ا ياانت املا شمل ا مجوجيب أن  سـ ل ب لت ل

نظمة ساابت ذاهتا، تقدم  .ملمعل ا تعلق هبذه ا َّوفامي  ُ حل ي
ية، حىت  نيت الفرتة املا تا  شمل  ية  ية هنا لياانت ما لك ت ئ ل  31سب

ساابت اخلاريج وا سمرب أيضا، إىل مراجع ا للجد حل نة ي
تجاوز  تقةل للرقابة يف موعد ال  شارية ا يالا سـ ملت  أبريل 30س

ية تايل النهتاء الفرتة املا لا ياانت .ل سخ من هذه ا ب وحتال  لن ُ
ية  نويةلاملا يةلسـا نة الربانمج واملزيا ن أيضا إىل  وجيوز . جل

ية لكام وحاملا يرى املراقب املايل  ية إضا ياانت ما فإعداد  ل ب
 .رضورة ذلكل

 

َّتعدل القاعدة نظام املايل5.6حسب املادة ، ُ  ،ل من ا
يقة  نوية، وإليضاح  ية ا ياانت املا حقلإلشارة إىل ا سـ ل لب ل

تنيأن نفصةل ال تعد لفرتة ا ية ا ياانت املا لسـن ا ُّ َُ مل ل  .لب

يا لإليضاح، حتذف اإلشارة إىل و َتو ُ ساابت "خ حيع  مج
نظمة تعاض عهنا ابإلشارة إىل " ملا مجيع وحدات "يُسـو
ياانت ". العمل سب ا نظمة،  بووحدات معل ا ح لمل

نة  نوية املراجعة  ية ا سـاملا سـ لل َل ، يه الربانمج 2010ُ
ية، وا حلواملزيا ية(ساابت اخلاصة ن تامئ ناديق الا نا ، )سلص

يات يا شاريع املموةل من الا طوا ت  .حمل

يريات اليت أدخلت عىل اجلزء و ِا ُ من القاعدة ) ب(لتغ
ية  تقارير يف املعايري احملا بات إعداد ا سبتعكس  ل متطل

ية ياانت األسا ناوين ا سـادلوية للقطاع العام و ب ع وترد . لل
سه اذلي تقد ياانت ابلرتيب  َّا ُ نف تب ياانت ل لبم به يف ا
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يقات  لتعلا

تضاء( قند الا  )ع

يريات يف  "1" نفقات وا تغيان اإليرادات وا ل لب
ناديق يات وأرصدة ا يا لصالا ط  ،حت

يات وأرصدة  "2" يا طويان األصول واخلصوم والا ت حب
ناديق  ،لصا

نقدية "3" تدفقات ا لويان ا ل  ،ب
 ،وما قد يطلب من جداول أخرى "4"

يةواملالحظات املرفقة اب "5" لياانت املا  .لب

 

ياانت  )ب ( بوشمل ا ية لت نويةل املا َّ املقدمة إىل مراجع لسـا ُ
تقةل للرقابة  شارية ا نة الا ساابت اخلاريج وا سـا ت للج ملحل س

ساابت يع ا تعلق  حلفامي  جبم   : ما ييلي

نفقات  بيان عن الوضع املايل؛ "1" ليان اإليرادات وا ب
ناديق يات وأرصدة ا يا يريات يف الا لصوا ط ت حتغ  ،ل

صول واخلصوم بويان األ بويان عن األداء املايل؛ "2"
ناديق يات وأرصدة ا يا لصوالا ط  ،حت

يريات يف صايف األصول "3" تغويان ا تدفقات  ،لب لويان ا ب
نقدية  ،لا

وما قد يطلب من جداول  بويان حبركة األموال؛ "4"
 ،أخرى

بالغ  "5" ية وا بالغ املدرجة يف املزيا ملويان مقارنة ا ن مل ب
ية ية ،لفعلا ياانت املا لواملالحظات املرفقة اب  .لب

ياسات  "6" توي عىل ملخص  سـومالحظات  للحت
ية أخرى همة وعىل مالحظات تو ية ا ضيحاحملا مل  .سب

ية من  عترب الفقرات الفر ياانت " 5"إىل " 1"تع لبأعاله ا
ية ية األسا سـاملا  .ل

نوية ية ا سـاملا  .لل

ية يف  6.6املادة  ية للك فرتة ما ليعد املدير العام تقرير اإلدارة املا ل ُّ ُ
ية هر من انهتاء الفرتة املا سة أ لغضون  تقرير . شمخ لوشمل ذكل ا ي

ية يف  6.6املادة  ية للك فرتة ما ليعد املدير العام تقرير اإلدارة املا ل ُ ُّ ِ ُ
ية هر من انهتاء الفرتة املا سة أ لغضون  تقرير يوش. شمخ لمل ذكل ا

ية نارص تقرير اإلدارة املا يع  شمل  لتعدل املادة  ع مج لت َّ ُ .
بق إدراهجا يف املادة   من 1.6سـواملعلومات اليت 
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ته نظام املايل احلايل وال حئا نظام ا ل تهلا حئملايل املعدل وال َّ ُ 
يقات  لتعلا

تضاء( قند الا  )ع

ية، وياان ابألرصدة  ية اليت تغطي الفرتة املا ياانت املا با ل ل لب
ية للف نفقات ا لفعلواإليرادات وا تقرير عىل ل ية حمل ا لرتة املا ل

ية وفقا للامدة  متد يف املزيا ناألساس ذاته ا ، وتقريرا عن 1.6ملع
تامثرات، وياان بوضع اشرتااكت ادلول األعضاء بالا  .س

 

ية تا لاملعلومات ا ية، وياان  :ل ية اليت تغطي الفرتة املا ياانت املا با ل ل لب
تقرير  ية حمل ا ية للفرتة املا نفقات ا لابألرصدة واإليرادات وا ل لفعل ل

ية وفقا للامدة  متد يف املزيا نعىل األساس ذاته ا ، وتقريرا عن 1.6ملع
تامثرات، وياان بوضع اشرتااكت ادلول األ بالا  .عضاءس

 

ية حمل   )أ ( ية للفرتة املا نفقات ا ليان ابألرصدة واإليرادات وا لفعل ل ب
ية؛ متد يف املزيا تقرير عىل األساس احملاسـيب ذاته ا نا  ملعل

ناديق؛و) ب( يع ا لصإيرادات ونفقات   مج

 :وحاةل الاعامتدات، مبا يف ذكل) ج(

ية؛ "1"  ية يف املزيا نالاعامتدات األ  صل
ه "2" ا بأي نقل جيريه يلوالاعامتدات بعد تعد

ناء عىل املادة   ؛5.5باملدير العام 

يجة  "3" ها  توزايدة الاعامتدات أو  ننقص
ناء عىل املادة  بسوايت املرونة   ؛6.5لت

نة، إن وجدت، عدا  "4" ئواألرصدة ادلا
ية العامة؛  مجلعالاعامتدات اليت تقرها ا

بالغ اخملصومة من هذه الاعامتدات و "5" أو /ملوا
 ات األخرى؛أرصدة الاعامتد

ية املعدة عىل األساس و) د( ية للفرتة املا ية األسا ياانت املا َّا ُ ل سـ ل لب
نوية؛ ية ا ياانت املا يه ا سـاحملاسـيب ذاته اذلي تقوم  ل ب لعل  ل

نظام املايل مدرجة اآلن يف املادة  ٌا ُ نظام 6.6ل ل من ا
ية ناول حتديدا تقرير اإلدارة املا لاملايل اليت   .تت

 

شمل تقرير اإل ية يوسوف  ياانت املا ية ا لدارة املا ب لل
ية  يه يف القاعدة (سـاألسا شار إ نحو ا لعىل ا مل  11.106ل

َّاملعدةل تني) ُ لسـناملعدة لفرتة ا َّ شمل . ُ ياانت  توهذه ا سب ل
بق أن  نظمة وخصوهما، كام  سـمعلومات عن أصول ا مل

نظام املايل1.6 املادة اشرتطت  .ل من ا
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ته نظام املايل احلايل وال حئا نظام ا ل تهلا حئملايل املعدل وال َّ ُ 
يقات  لتعلا

تضاء( قند الا  )ع

تامثرات؛و) ه(  ستقرير عن الا

 .بيان بوضع اشرتااكت ادلول األعضاءو) و(

 

ناسب من املعلومات األخرى  مويقدم املدير العام أيضا ما هو 
نظمة للميان املركز املايل احلايل   .لب

يق، حيال لك من ا 7.6املادة  تد ُبعد ا ق نوية ل ية ا سـياانت املا ل لب ل
يع  ساابت اخلاريج إىل  ية وتقرير مراجع ا مجوتقرير اإلدارة املا حل ل

ية  . ملعنادلول ا

يق  7.6املادة  تد قبعد ا نويل ية لسـا ياانت املا ل، حيال لك من ا لب ُ
نوية  يةلسـا ساابت اخلاريج إىل لوتقرير اإلدارة املا حل وتقرير مراجع ا

ية نيع ادلول ا يع ادلول ُوحيال أي. ملعمج ية إىل  مجضا تقرير اإلدارة املا ل
تني تني بعد انهتاء فرتة ا ية لك  نا سـن لسـ  .ملعن

َتع نواي وفقا للمعايري ُ ية  ياانت املا تاجئ مراجعة ا سـد  ل ب لن ُّ
ية ادلوية للقطاع العام لاحملا َويع. سب ية ُ لد تقرير اإلدارة املا ُّ

ساابت اخلاريج  تني، وال يعد مراجع ا حلللك فرتة  ُ سـن
هذه الويقةتقرير ثا   .ل

سجالت  تفاظ اب لالا  ح
 

 

ية وغريها من  13.106القاعدة  سجالت احملا سبتفظ اب ل َحي ُ
ندات ادلامعة  يع ا تلاكت و ية وجسالت ا سجالت املا ملستا مج ملم ل ل
ساابت اخلاريج، وجيوز  تفق علهيا مع مراجع ا حلللفرتات اليت  ي

 .من مث إعداهما بإذن من املراقب املايل

سجالت 13.106القاعدة  لتفظ اب َحي سجالت ُ لتدمع ا َّ ية ُ سب احملا
سجالت سجالت لوغريها من ا تلاكت لاب ية وجسالت ا ملم املا ل

ندات مجيع غريها منو تفاظ هبا يف  ادلامعةملست ا تعني الا حاليت  ي
بة نا سـملفات  ساابت م تفق علهيا مع مراجع ا حل للفرتات اليت  ي

 . املايلاخلاريج، وجيوز من مث إعداهما بإذن من املراقب

 

ية من الواثئق  سجالت احملا يزي ا سبجترى تعديالت  ل لمت ُ
شأن  يل  تفا ها، وإلضافة مزيد من ا باليت تد ص ل مع

سجالت تفاظ اب بغي هبا الا لالطريقة اليت  ح  .ين
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ثامن ساابت اخلاريج: لالفصل ا ثامن حلمراجع ا ساابت اخلاريج: لالفصل ا يقات حلمراجع ا  لتعلا
تضاء( قند الا  )ع

   

تق تقارير اريرلا  لا

 

 

ياانت  10.8املادة  ساابت اخلاريج رأاي يف ا بيصدر مراجع ا لحل
ياانت  تاجئ مراجعة ا ية وتقريرا  نة من الفرتة املا ية للك  باملا ل سـ لل بن

تربها مراجع  تضمن املعلومات اليت  ية، و ية للفرتة املا يعاملا ي ل ل
شار إلهيا سائل ا تعلق اب ساابت اخلاريج رضورية، فامي  ملا مل ي  يف حل

يه يف املادة 5.8املادة  شار إ نظام ا ل ويف مرفق هذا ا مل  .4.8ل

 

ياانت  10.8املادة  ساابت اخلاريج رأاي يف ا بيصدر مراجع ا لحل
ية  نويةلاملا نة لسـا يةسـ للك  ية ميتقو تاجئ ل من الفرتة املا بنوتقريرا 

ية، و ية للفرتة املا ياانت املا لمراجعة ا ل يتضمن املعلومات اليت لب
سائل يعتربها م تعلق اب ساابت اخلاريج رضورية، فامي  ملراجع ا ي حل

شار إلهيا يف املادة  يه يف 5.8ملا شار إ نظام ا ل ويف مرفق هذا ا مل ل
 .4.8املادة 

 

ِّعدلت ساابت ُ يقة أن مراجع ا يان  حل املادة  حقب ل
ية  ياانت املا شأن ا لاخلاريج جيب أن يصدر رأاي  ب لب

شأن تقرير اإلدارة امل يس  نوية، ولكن  با لسـ ية أو ل لا
تني ية لفرتة ا ياانت املا لسـنا ل  .لب

شفوعة  11.8املادة  ساابت اخلاريج  محتال تقارير مراجع ا حل ُ
نة  ية العامة عن طريق  ية املراجعة إىل ا ياانت املا جلاب مجلع ل َب ُ ل

ية العامة ية، وفقا ألية توجهيات صادرة عن ا مجلعالربانمج واملزيا . ن
ية ا نة الربانمج واملزيا بوتفحص  ن ية وتقارير مراجعة لجل لياانت املا

با من  نا شفوعة مبا تراه  ية العامة  ها إىل ا ساابت و سـا م مجلع محل حتيل
يات تو صاملالحظات وا  .ل

 

ساابت اخلاريج  11.8املادة  حلحتال تقارير مراجع ا ياانت ُ بشأن ا لب
نوية، إضافة إىل تقارير أي أعامل مراجعة أخرى، ية ا سـاملا  إىل لل

ية العامة عن طري شفوعة مجلعا ية،  نة الربانمج واملزيا مق  ن جل
ية  ياانت املا لاب نويةلب َ املراجعة، وذكل وفقا ألية توجهيات لسـا ُ

ية العامة ياانت . مجلعصادرة عن ا ية ا نة الربانمج واملزيا بوتفحص  ن لجل
ية  نويةلاملا ية العامة لسـا ها إىل ا ساابت و مجلع وتقارير مراجعة ا حتيلحل

با من امل نا سـشفوعة مبا تراه  ياتمم تو صالحظات وا  .ل

ِّعدلت ساابت ُ يقة أن تقارير مراجعة ا يان  حل املادة  حقب ل
ساابت اخلاريج جيب أن تع َالصادرة عن مراجع ا ُ َّد حل

نويةبشأن ية ا ياانت املا سـ ا ل لب  .ل

 

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[

 


