
 

سورسي تب الفدرايل ا يا ل  ملك
ساابتعملراج  حلة ا

ند  ساابت إىل هممةتسـجيب أن  ية  للح املراجعة اخلار ج
نة  ية يف ادلوةل ا بة املا ئات املرا يّعضو يف أعىل  ل ملعي قه

يا سؤول  خشصوجيب أن يلكف هبا ا مل ومعال هبذا . ّ
يات احتادات  بو و ية العامة للو مجعاحلمك، وبعد ا ي مجلع

بونة ولواكرنو  لشـابريس وبرن ومدريد والهاي ويس و ن
يف ادلويل للرباءات  شأن لتصنوا تعاون  بومعاهدة ا ل

ثلو ادلول األعضاء جتديد والية  نا، قرر  ممالرباءات و ّي في
نة  سورسية إىل غاية  سـاحلكومة ا ، بصفهتا 2011يل

بو  ساابت الو يمراجع  بو ح يوالاحتادات اليت تديرها الو
نفذها  ية اليت  ساعدة ا رشوعات ا ساابت  تو ن مل لتقح م

نظمة ية. ملا ندت إيل حكومة الكونفدرا لوقد أ  ّسـ
سورسي  تب الفدرايل ا سورسية، بصفيت مدير ا يا لي ملكل

س بوحلملراجعة ا ساابت الو ياابت، هممة مراجعة   .ح
 

بو املايل 2.6وختضع همميت ألحاكم املادة  ي من نظام الو
ية  ساابت اإلضا تصاصات مراجع ا فويه حمددة يف ا حلخ ّ

نظام ياد . لاملرفقة بذكل ا يفيت بلك  حوأمارس و ظ
ية، بدمع من تقال لوا تب الفدرايل ّمعاوين سـ ملك يف ا

ساابت سورسي ملراجعة ا حلا  .يل
 

تعلقة ابملراجعة  تب الفدرايل لك اخلدمات ا ملويقدم ا ملك
يا عن دوره  تقةل  بو بطريقة  ساابت الو ية  لكاخلار سـ ي محل ج

سورسية ية ا ية يف الكونفدرا يا للرقابة املا يئة  ل ل ل عل . كهي
يني ذوي ا بة من ا تب الفدرايل  نويضم ا ملهخن لكفاءات ملك

نظامت  ساابت ا برية يف مراجعة  ية واخلربة ا ملالعا ح لكل
 .لادلوية
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ساابت  حلملخص مراجعة ا

تني  بو مع آخر تقرير حماسـيب مقدم وفقا للمعايري ا2009-2008لسـنتزتامن فرتة ا نظومة األمم ي يف الو ية  ملحملا سب
تحدة  ية ادلوية للقطاع العام (UNSAS)ملا بل الاتقال إىل تقدمي تقرير حماسـيب وفقا للمعايري احملا ل  بن سق

(IPSAS) تداء من ها. 2010يناير  1ب ا ية يف  تاجئ جد مر ساابت هذه الفرتة عن  مجملوأفرزت مراجعة  ض ن ومل . ّح
شلكة هممة، وبإماكين بصفيت م ساابت دون أي منالحظ أية  ساابت أن أعطي رأاي عن مراجعة ا حلراجع ا حل

 .حتفظ وال أية مالحظة

ية الاتقال بني  تعلقة  يات ا تو بعض ا تقرير  يد عىل أنين فضلت أال أتقدم يف هذا ا تأ نوأود رمغ ذكل ا بعمل مل ص ل ب ل ك ل ّ
ناول هذ نين سأ ية ادلوية،  تحدة واملعايري احملا ية لألمم ا تاملعايري احملا ل لكمل ب سب ه القضااي يف تقريري عن مراجعة س

ية يف بداية عام  نساابت املزيا  .2010ّن املقرر أن أمته يف خريف  اذلي م2010ح

يلذكرت يفوقد  ناوها مبزيد من ا نقاط اليت اكن ال بد من  تفص تقريري بعض ا ت لل ل تحديد أن . ّ لوأود عىل وجه ا ّ
ندة إيل عىل  ساابت ا ية مراجعة ا ّأحصل يف بداية  سـ حل ية لفرتة ملمعل تة اكمةل عن تقرير اإلدارة املا ليغة مؤ قص

نظر يد ا تني  لا ق سعين إال أن أدعوها إىل وضع . لسـن نظمة، ال  تدابري األوية اليت اختذهتا ا يد اب يوإنين إذ أ مل ل ل ّشـ
ته بو املايل وال ية يف نظام الو بة ادلا شأن إقامة نظام للمرا حئبادئ عامة  ي خل قب نظ. م تايل أن تضع ا ملوأقرتح اب مة ل

نجزة يق ا تد يات ا ية ونفذها وتعمل عىل تويق  يا لإلجراءات الر ملتعريفا ر ل معل ث ت سـ قمس  .ئي

نظام املايل واملعايري واملعلومات  لا

ساابت نظام املايل وموضوع مراجعة ا حلا  ل

ية خضعت الفرتة  .1 تلف املعاهدات، إىل أحاك2009-2008لاملا ية من  خم، ابإلضافة إىل األحاكم ا بو ملعن يم نظام الو
بارا من  نافذ ا ته ا تاملايل وال ل ناير1عحئ توبر 1ّاملعدل يف ( 2008 ي  تقرير إىل مراجع . )2009ك أ ند هذا ا لو يست

ية املعدةل اليت وافقت علهيا ادلول األعضاء يف  ية واملزيا ية األ ية يه املزيا ّأسا ن صل ن سمرب 12سـ يف 2008ي د جبن 
ية واملعايري احمل تحدةلوتقرير اإلدارة املا نظومة األمم ا ية  ملا مل  .سب

ية يف  .2 ياانت املا يق ا تد لوناول ا ب ل لت سمرب 31ق ية 2009ي د ساابت املزيا بو و بو والاحتادات اليت تديرها الو ن للو ح ي ي
هامدى و  .فقتوا

ساابت الفرتة  .3 بايت 2009-2008حلوأجريت مراجعة أيضا  ناف ا ية حامية األ ن الحتاد اتفا لص ) األوبوف(اجلديدة ق
نة  ساابت  سـو بو 2009ح ندوق الو ي  يق مرحيل يف عام ) املقفل(لص تقاعدي ابإلضافة إىل تد قللمعاش ا  2009ل

بىن اإلداري اجلديد يد ا ملرشوع  نفصةل. تشيمل تاجئ تكل املراجعة يف تقارير  موترد   .ن

ساابت اليت أجريهت .4 أجروا ّمعاوين ّ، أود أن أشري إىل أن 2009-2008ة  خالل الفرتاحلويف إطار همامت مراجعة ا
نظام احملاسـيب يا  يقا معلوما للتد ت تاجئه يف تقرير آخر مؤرخ يف . ق سمرب 23نوصدرت   .2008ي د
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ساابت .5 يمي أجرته وفقا ألحاكم املعايري ادلوية ملراجعة ا بو أيضا  يق ادلاخيل يف الو تد يفة ا حلوخضعت و ل ي ي ل تقظ  1لق
ت ية مراجعة تقاليت  متل عىل  ها ا يق ادلاخيل وو تد شطة ا ساابت اخلاريج أن يراجع أ معليض من مراجع ا ل ن حملحل قع ق

ية ساابت اخلار جا يمي يف تقرير خاص ابملوضوع يف .حل تاجئ ذكل ا لتق وأصدرت  سطس 11ن  .2009غ أ

ية و2009وأجري يف عام  .6 ية ا ية إلدارة ا بة املا يق يف املرا ت تد لتحل ن ق نظامت دوية مهنا لبق ية يف ثالث  لا مسطح ل
بو بة اليت وضعهتا . يالو يق عىل أساس معايري املرا تد قوأجري ا ق يا ملراجعة ل سات ا نظمة ادلوية للمؤ لعلا س ل مل

ساابت بة  (2حلا قيارا املرا بة ). 1.0.40 و1.0.38مع بة األموال العامة مرا شمل مرا ياراين عىل أن  قونص ا ق ت ملع ي
تح ثال للقواعد وا لالا ية من مت توفري واملردودية والفعا تاجئ حبث جوانب ا تحقق من ا شمل ا تاجئ وأن  لقق من ا ل ن ل ي لن ل

تلكفة ليث ا تمكل يف فرباير . ح يق يف تقرير خاص ا تد تاجئ هذا ا سـوصدرت  ل  .2010قن

توفرة ولكمة شكر  ساابت واملعلومات ا ملمعايري مراجعة ا  حل

ساابت وفقا للمعاي .7 ساابت حلأجريت مراجعة ا سورسية ملراجعة ا حلري ا ي سورسية (NAS)ل ي الصادرة عن الغرفة ا ل
بني  ته3)2004إصدار (سـللمحا بو املايل وال نظام الو ية املرفقة  تصاصات اإلضا حئ، مع احرتام رشوط الا ي ب ف  .خ

تيس  .8 سائل اليت ال  تكوا ية مل شت مهأ تقرير وإمنا طرحت ونو قبرية فإهنا مل تذكر يف هذا ا ل ناء إعداد ك سؤولني أ ثمع ا مل
تقرير  .لهذا ا

يد  .9 ساابت مع ا تاجئ مراجعة ا نا  سـوان حل ن لشـ يهق تييب ففا ية فيل يد) املراقب املايل(ل، مدير املا يس كوك ةلسـوا ن جا
ية  ية والربانمج واملزيا بة املا سؤولني آخرين يعملون أساسا يف  ية، ومع  شؤون املا نس، مديرة خدمة ا نرو ل شع م ل ل ب

ية يوم يف تا سة ا م ا خل يت ابملوافقة. 2010ن يويو 4جلل يات اليت  تو بة بعض ا نا حظوأصدران يف تكل ا ص ل سـ . مل
يات ادلول األعضاء  ناية  تفي بأن ألفت  تقرير وأن أ سائل يف هذا ا تكل ا تطرق  مجعوذلكل، فضلت عدم ا ع ك ل مل ل ل

ية تربها أسا نارص اليت أ سـإىل ا ع  .لع

ند إجراء املراجعا .10 بالغ عو ية ا متدين عىل درجة اخلطر وأ نات  تار معاوين بعض ا ية، ا تقصا ملت الا مه ي ئ معسـ لع ّ خ
بحث ياانت موضع ا يدة يف ا لا لب ّ  .ملق

هم واذلين مل يدخروا هجدا يف تزويدان ابملعلومات  .11 نا  بو اذلين تعا يع موظفي الو معوأود أن أعرب عن شكري  ملّ ي مجل
ت  .اانهمموالواثئق الالزمة ألداء 

ية  .12 يه، مدير املا يب ففا يد  بات اب نا ناء أعامل املراجعة يف عدة  تقى معاوين أ لوا يل سـ سـ ث يل تم ف ل ، )املراقب املايل(ّ
شؤون  سم ا تب  يو إسكوديرو، مدير  يد رس شار القانوين، وا شوب، انئب مدير ا يد أوارد  لوا ق سـ ت ي مكسـ ج ل سل ملب

شار القانوين تب ا تالقانوية والعقود  ملسن ية، ومع مبك شؤون املا نس، مديرة خدمة ا يس كوك رو يدة جا ل، وا ل بسـ ن ل
ية ومع  ية، والربانمج واملزيا شؤون املا نسؤولني آخرين يف إدارة ا ل ل يق إداراتم تد بة ا يهنا  ق أخرى من  لب شع

 .ادلاخيل والرقابة اإلدارية

                                                           

1

ساابت   حلاملعايري ادلوية ملراجعة ا يار . (ISA)ل شأن ISA 610ملعا يق ادلاخيل"ب  تد نظر يف معل ا قا ل  ".ل
2

يا ملراجع  سات ا نظمة ادلوية للمؤ لعلا س ل ساابتمل  .(INTOSAI) العامة حلة ا
3

ساابت   سورسية ملراجعة ا حلنص هذه املعايري ا ي ل يق لك املعايري ادلوية الصادرة يف ) NAS(ت لعىل الالزتام   عن اجمللس ادلويل 2003 ون يوي30بتطب
تأمني  ساابت وا لملعايري مراجعة ا  ).IAASB(حل
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نا عىل  .13 نازعات والطعون وادلعاوى املقامة ضد حصلوقد  ّقامئة اب بومل يقيالو  اجلارية من هجة اتلتحق إىل جانب ا
يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية تد قبة ا ل تصةل هباو شع بات ا مللك الرت  وجتدر اإلشارة إىل أن معظم القضااي العالقة .تي

بري نظمة ألي خطر مايل  ية وال تعرض ا سائل ها كيس سوى  مل شـ ّم م  .ل

يد يف هذا الصدد عىل أن تق .14 تأ كوأود ا ل ية مراجعة ّ يذ  سن  ية  ية هو من الواثئق األسا معلرير اإلدارة املا حل سـ تنفل
ية ياانت املا ساابت شأنه يف ذكل شأن ا لا ب تة . لحل يغة مؤ قوذلكل، فإنه من الرضوري أن حيصل معاوين عىل  ص ّ

هم يني. معليف بداية  سؤولني ا يل من اتصاالهتم مع سائر ا نومن شأن ذكل أيضا أن ميكهنم من ا مل ملعتقل  .ل

يات  تو صتابعة ا ل  م

يات .15 تو تقرير ا ناول هذا ا صال  ل ل نفذة أو يف 4يت ترب  سابقة واليت  ساابت ا ّ اليت قدمت يف تقارير مراجعة ا م تع ل حل ِّ
يذ ية . لتنفطريق ا تاجئ املا يق يف ا تد ست الواردة يف تقرير ا يات ا تو نجزة، فإن ا نظر إىل األعامل ا لواب ن ل ل ص ل مل لل ق ّ
ترب عىل أهنا قد نفذتإلدارة قوامئ ا  .تعملوجودات 

تداء من  .16 ية ادلوية للقطاع العام ا ية الاتقال إىل املعايري احملا بارش عىل  ها وقع  يات اليت  تو بأما ا ل ن معل ص بل م يناير  1سل
نقوةل يف 2010 يد اإليرادات، فإهنا  تعلقة ابخملصصات أو  ثل تكل ا م،  بق ّم ياخلاص مبتقرير لامل ة بداية نراجعة مزيا

ية  .لالفرتة املا

ية  بة ادلا خلنظام املرا  ق

ية   بة ادلا خلنظام للمرا يلق  لتشكيف طور ا

يار  .17 ية احلايل وفقا  بة ادلا نظام املرا يقا  ملعأجرى معاوين تد خل قل ق ّNAS 890 . نارص يق عىل ا تد ند هذا ا لعوا قل ست
ية تا لا  :ل

بة • قيط املرا  حم

 املعلومات والاتصاالتو •

بعو • ّا  لتت

بةو • شطة املرا قيمي اخملاطر وأ  نتق

يق ادلاخيل والرقابة اإلداريةول .18 تد بة ا يق ومدقق داخيل اتبع  تد تقةل  نة  بو  قلو لق شع لل سـ جل لي يوسامه هؤالء . ّم
بو يات اإلدارية يف الو بة ا سؤولني يف مرا يا لعمل  .قمل

بو دلهي .19 ية، الحظت أن الو هامت ا تعلق اب يوفامي  لعمل يدا يف خدمة ملي ية وهو نظام يعمل  بة ادلا جا نظام للمرا خلق
ية شؤون املا لا نت موظفة من . ل نظمة  يل وأن ا ية هو يف طور ا بة ادلا يّوالحظت أيضا أن نظام املرا شك عق ملت لخل

همة يف هذا القطاع بع هذه ا همة  ية يك تعىن  شؤون املا ملخدمة ا ت ّمب ت ل يالت للمخاطر يف . ل حتلوالحظت أيضا وجود 

                                                           

4

يات من   تو صا تقرير الهن7 و5 إىل 1ل ل اليت قدمت يف ا ساابت الفرتة ِّ  .2007-2006حايئ ملراجعة 
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تاكمةلجم ناء وأدوات لإلدارة ا ملال ا يا املعلومات5لب نولو ج يف جمال  يق ادلاخيل والرقابة . تك تد بة ا قوتعمل  ل شع
ها اخلاص للمخاطر يف إطار إعداد بران جماإلدارية من هجهتا عىل إجراء  يقهاحتليل تد نوي  ق ا لل  .لسـ

ية رمق   تو صا تدابري األوىل اليت اختذهتا الو:2/2009ل يد اب ل إين إذ أ نظمة إىل وضع شـ سعين إال أن أدعو ا ملبو، ال  ي ي
ته بو املايل وال ية يف نظام الو بة ادلا شأن إقامة نظام للمرا حئبادئ عامة  ي خل قب شمل األحاكم اجلديدة . م بغي أن  تو ين

ية احلايل بة ادلا يق واملوافقة عىل نظام املرا تد بو يف ا يا للو خلأيضا ادلور اذلي تؤديه اإلدارة ا ل ي قلعل تايل وأقرتح . ق لاب
نجزة يق ا تد يات ا ية ونفذها وتعمل عىل تويق  يا لإلجراءات الر نظمة تعريفا ر ملأن تضع ا ل معل ث ت سـ مس قمل  .ئي

بو قد طورت نظاهما للمرا .20 ندما تكون الو ّو ي بحع ية ابلقدر الاكيف  يصبة ادلا فخل ياراي، ميكن آنذاك إقامة ق مع نظاما 
بة ية لرتصد أعامل املرا قآ ّ بو قادومن خال. ل تكون إدارة الو بة،  يل ترصد أعامل املرا سـ ق يق رّ تحقق من  حتقة عىل ا ل

ية بة ادلا خلأهداف نظام املرا ية، أرسل معاوين ابلربيد . ق بة ادلا نظام احلايل للمرا سني ا ياق  ّويف  خل ل حت قسـ
ثال مي ية  منوذ نس بعض الواثئق ا يس كوك رو يدة جا يه وا يب ففا يد  مكاإللكرتوين إىل ا سـ يل جسـ ب ن لي ل تل كن ف

ئة لإلدارة العامة ية يف  بة ادلا يالاسرتشاد به إلقامة نظام للمرا هخل  .ق

تعلاميت اإلدارية رمق  .21 سس غري، 16/2010لوجتدر اإلشارة إىل أن ا يد فرا بو، ا ن اليت أصدرها املدير العام للو سـ لي
يات الرقابة اإلدارية: "بعنوان صيذ تو تقارير وحتديد: تنف ياتلإجراءات إعداد ا سؤو ل األدوار وا ّ، حتدد "مل

سؤولني وسامه يف تعزيز  سؤولني عن الربامج وسائر املوظفني ا تقارير  ها إلعداد ا با تاإلجراءات الواجب ا مل للم ل عت
ية بة ادلا خلنظام املرا  .ق

ية الفرتة   يق يف أداء مزيا نتد  2009-2008ق

ية  نظام املايل: نأداء املزيا ثةل  للبالغ وحتويالت  ممت  م

ية املعدةل للفرتة  .22 تايل املزيا ّيلخص اجلدول ا ن ل ية ادلول األعضاء يف 2008-2009ّ سمرب 12مجع اليت وافقت علهيا  ي د
تني 2008 ساابت فرتة ا لسـن و ية للفرتة 2009-2008ح  :2009-2008ل كام يه مقدمة يف تقرير اإلدارة املا

  ا��	�ا
	� ا���ّ��� 

� ا�����ي(����( 

  ا������ت

� ا�����ي���(�( 


	ع ا���ادات�� 000’400'607 000’400'628 


	ع ا����ت�� - 000’800'582 -  000’400'628 

000’600'24 0.00 ��� ا������ 

 

ية .23 يقات املدير العام الواردة يف تقرير اإلدارة املا يل القارئ إىل  ية، أ بة إىل أداء املزيا لواب تعل ن حسـ وقد متت . لن
يات املادة حتو ية فامي بني الربامج وفقا  تضيالت املزيا بو املايل5.5ملقن  .ي من نظام الو

                                                           

5

ية   يط للموارد املؤ سـنظام ا ستخط  .(ERP)ل
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ياانتمراجعة   يلبا  2009-2008 للفرتة ةل املا

ية يف   ية ئيسـبعض األرقام الر ياانت املا لا مية: 2009-2008للفرتة لب ية  يد حلاةل ما سلتأ ل  ك

ية للبأجريت مراجعة للمعلومات الواردة يف  .24 ية للفرتة 4 إىل 1لياانت املا  ويف 2009-2008ل من تقرير اإلدارة املا
ية للفرتة " شأن تقرير اإلدارة املا لاملالحظات   .ثاملعروضة يف هناية الويقة" 2009-2008ب

ية  .25 ية من أرصدة املزيا بالغ الر تايل مقارنة بني ا نويف اجلدول ا سـ مل ولن أتقدم بأي . 2009 وهناية 2007يف هناية ئيل
بالغ مليق حول هذه ا ية يف . تعل يان املزيا ساابت من  يل بعض ا ناول  تقرير، سأ ية من ا تا نقاط ا نويف ا ب حل تفص ت ل ل ل بل

يقات احملددة2009  .لتعل مع بعض ا

 31/12/2009 31/12/2007 �����ا


�� ر��� ا�
��ا���� 000’178’519 000’240'429 إ

���
  000’632'30 000’675’76  ����� ا����ة ا�
*

 

 ا���	��

 أ�	ل أ"�ى

��%�� أ�	ال أ

ت &&'�)���
�
� إ�(( 

��+ أ�	ال ا,��

362’285’000 

66’955’000 

195’547’000 

38’405’000 

118'613’000 
**

 

350’890’000 

168’288’000 

245’451’000 

47’806’000 

195’288’000
***

 

رشوعات املموةل من * شمل ا نا ال  بني  ملالفائض ا ي ه ياطي اليت بلغت تلكفهتا مل  ي ألف فرنك سورسي6 009حت الا
تني  ** شمل الفائض احملقق يف فرتة ا نا ال  بني  ية ا يا نبلغ األموال الا سـم لح ي ه مل ط يون فرنك سورسي76 (2007-2006ت ي   )مل

شمل توزيع صايف اإليرادات  *** بلغ ال  يهذا ا يون فرنك سورسي24(مل ي  يدا  اذلي ال ي2009-2008من الفرتة ) مل ّزال  مق
ية يف ربتا  2009حخي صال

يوةل  سن دامئا: لسـا ست األ ححمددة دوراي بطريقة  لي ّ 

سمرب 31متت مقارنة األرصدة يف  .26 تخرجة من 2009ي د نقدية مع األرصدة ا ساابت ا تلف ا سـ  ل حل شوف ملخمل لكا
ناك ساابت أن ولوحظ . بالصادرة عن األ بالغ احلأرصدة معظم ا ملتلف بني ا مل ناك وتكل خت شوف األ بنة يف  ك بي

ية يان املزيا نالواردة يف  ساابت . ب ندات مطابقة ا تالفات من خالل  بب يف لك تكل الا حلوقد وجدان ا ت خ مسس ل
هذا الغرض ساابت اليت صدرت يف هناية الفرتة . لاليت أعدت  حلويرى معاوين أن تعلاميت إقفال ا ّ2008-2009 

سني تاج إىل بعض ا تحاكنت  تعلق بإقفال  ونالحظ يف.لحت يال فامي  ي هذا الصدد أن إعداد تعلاميت أكرث  تفص
ند الاتقال إىل املعايري  تان سوف حتالن  ساابت هام  تحديد ادلوري  ساابت ابإلضافة إىل ا نا ع شلك للح ل ّحل م

ية ادلوية لاحملا  .سب

بة: الودائع  نا مية و سـإدارة  م  حك

بلغ حوايل  .27 يون ف327تاكنت أموال الودائع  سمرب 31يرنك سورسي يف مل  ، ويه مودعة دلى اإلدارة 2009ي د
ية شؤون املا ية  لالفدرا لل ياان يؤكد أية معامالت، و. ل ية  بومل تصدر اإلدارة الفدرا ساابت ذلل نا  حكل فقد را جع

سابني يف  سمرب 31حلأرصدة إقفال ا ية للفصل األول من عام 2009ي د ندات احملا ناد إىل ا ب ابال ت ست س . 2010ملس
ناك ما يربر إجراء أي حفص آخر يف هذا الصددوتأكد تطابقة ويس  ندات  هان من أن ا ل م  .ملست
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بحث يف خريف  .28 يد ا تني  ساابت فرتة ا ية  ند إجراء املراجعة املر لو حل حل قع يال حلركة 2008لسـن حتل، أجرى معاوين  ّ
ساابت اإليداع ودققوها خالل الفرتة من  ّاألموال يف  ناير إىل 1ح سن . 2008مترب سب 30ي  باع  حواكن دلهيم ا نط

ية اليت . بعد إجراء تكل املراجعات تعوالاسرتا مية، متتيج ها اب تعلق ابلودائع، واليت ميكن أن  بو فامي  حلكدها الو نصف ي ي
ية هدت اضطراب األسواق املا هر األخرية اليت  ها ال سـامي خالل األ تا لأتت  ش ش جئ وجتدر اإلشارة إىل أن أكرب . بن

يوةل ها لسـودائع ا يدة واخملاطر املقابةل  سورسية واإليرادات احملققة يه  ية ا ل تمت دلى الكونفدرا ج ي ل سالمة الوضع (ل
نة هة ادلا ئاملايل  يةل) للج يوةل . قلتظل  سورسية سلمية سواء لسـواكنت إدارة ا يابلعمةل ا ية دلى  وأل جنبالعمالت األ

ية أخرى سات ما لمؤ  .س

تأخرة واجملمدة  ّالاشرتااكت ا  خمصصاتمجع ة رضور: مل

ساابت األصول من  .29 يدة يف  تحقة ا حثل الاشرتااكت ا سـ ّمت ملق بلغا قدره 12018 إىل 12000مل  4 700 902م 
ها بعد بعض ادلول األعضاء. يفرناكت سورسية يل اترخيي . فعويه الاشرتااكت املقررة اليت مل تد حتلومن خالل 

تحقة حىت  سمرب 31ملسـلالشرتااكت ا تحقة ، 2009ي د بدلان ال تزال  بعض ا سـبني أن الاشرتااكت املقررة  ل ل مت ّ
نني نذ عدة  سـادلفع  بو، الحظ معاوين أن إدارة . م تحقة للو بالغ ا سديد تكل ا نظر إىل اجلدول الزمين  ّواب ي سـ مل ت ملل ل

توحة بري من تكل ادليون ا سط  ية  بو غري قادرة عىل  ية يف الو شؤون املا ملفا ك ق تغط ي ل رتااكت وابإلضافة إىل الاش. ل
ناك اشرتااكت أخرى  تأخرة،  ها سمرب 31ي فرنك سورسي حىت 4 444 300,00قميهتا مل يدها2009ي د  جتم مت 

ساابت من ( نة ). 27219 إىل 27200حلا سابقة  تأخرة وا سـويه الاشرتااكت ا ل بدلان األقل منوا1990لمل . لل 
نة واحدة ية لك ادليون اليت تزيد عىل  تح خمصصات  بغي  سـو لتغط ف يمت. ين تعلقة  اسو سائل ا ملتصدي  للم ل

ية ادلويةابخملصصات  لند الاتقال إىل املعايري احملا ن  .سبع

 امللموسةاألصول  

يمي األصول ّتعد  .30 ية ادلوية، وال بد أن امللموسة تقإعادة  ند الاتقال إىل املعايري احملا ية  نارص األسا ّمن ا ل ن ع سـ سبلع
سأةل يف تقرير ناول هذه ا ملأ ية يف بداية يت يد املزيا ساابت ر ن عن مراجعة  ص اإلشارة مع ذكل ومن ّوأود . 2010ح

مية األصول إىل ابب العمل  يد املراجعة بلغت امللموسة قأن  يون فرنك سورسي313قخالل الفرتة  ي  ويه . مل
يد يد ا باين  تعلق اب يف األشغال اجلارية فامي  تخدمة وتاك باين اإلدارية ا يشمل ا لتشق مل ي ل سـ مل سمرب 31 ويف .ملت ي د

باين 2009 هذه ا ية  تالك ا بالغ الا مل، بلغت  للك له يون فرنك سورسي180,5م ي   .مل

بو أبرمت عقدا حبد ائامتين قدره  .31 ّوجتدر اإلشارة إىل أن الو يون فرنك سورس114ي ي  توين يمل نيك  ن دلى  كب
بت 2009 مارس 20ويف ). BCV وBCG(جنيف وفو  بو حس  يو50مبلغ يالو متويل مل  لن فرنك سورسي  ي

بىن اإلداري اجلديد يد ا ملجزء من تلكفة  سحب إىل غاية . تشي بو حق ا لومتكل الو  إذا أرادت رفع 2011 فرباير 8ي
بىن اإلداري اجلديد يد ا بقي من تلكفة  يد ا متويل الر تويني  نكني ا ها دلى ا ملسقف اقرتا ت ص ن ن يب تشض مل لل  .لك

سك قوامئ للموجودات   مرضورة 

بو  .32 يمل حيصل معاوين عىل قوامئ جرد مفصةل ابألهجزة واملعدات واملواد واإلمدادات للو ّ بأاثث وأهجزة حاسوية (ّ
نوع من األصول امللموسة يرد ). وغري ذكل من املواد واألدوات شري يف هذا الصدد إىل أن هذا ا لوال بد من أن  ن ّ

مية رمزية قدرها  ية  يان املزيا بقيف  ن  .ي فرنك سورسي1ب
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سمرب 31ويف  .33 مية تأمني األهجزة واملعدات 2009ي د تقديرات 51,6ق بلغت  يون فرنك سورسي، ولكن ا ل  ي مل
ية ادلوية  ميه وفقا للمعايري احملا تحدة وإعادة  ية لألمم ا ية وفقا للمعايري احملا يان املزيا تعلق  لاألوىل فامي  مل ن بي ب سب س تقيب

ثري م مية أقل  بكتدل عىل أن تكل ا تجاوز لق يون فرنك سورسي تقربا5,1تن ذكل وال  ي  ي  .مل

ية رمق   تو صا ية ادلوية :3/2009ل تقال إىل املعايري احملا تعلقة ابال نا يف القضااي ا ل ال أود اخلوض  ن مل به ، IPSASسّ
تعاقدية يف  نود ا بو بعض ا تعرض الو لوإمنا أقرتح أن  ب ي لسـ تجاري"ت يهنا ا لتأ ياجاهتا" م ناسب ا تتأكد من أهنا  ت ، حلل

نة  بقت يف  نوية، ولو  تأمني ا ساط ا يق وفورات يف أ سـفقد يفيض ذكل إىل  ط سـ ل لق بلغت تكل 2009حتق ل 
 .ي فرنك سورسي164 00الوفورات 

ية ادلوية: اخملصصات  ند الاتقال إىل املعايري احملا يمي  لرضورية إلعادة ا ن بع ستق  ل

بلغ  .34 ية  يان املزيا ميرد يف  ن يون فرنك سورس47,8ب ي  ساابت اخملصصات يف هناية مل تلف  حي يف   وفقا 2009خم
ية14 و13للجدولني  مية الفرتة . ل من تقرير اإلدارة املا بلغ اإلجاميل 2007-2006قوابملقارنة مع  ثل ا سابقة،  مل ا مي ل

سمرب 31اخملصص حىت  بلغا يزيد حبوايل 2009ي د يون فرنك سورسي9,4م  ي  همة، أرى . مل ملورمغ هذه الزايدة ا
ية ادلويةأن هذه ها وفقا للمعايري احملا بالغ الواجب  ل اخملصصات رمبا ال تغطي بعد لك ا بمل سيص وكام ذكرت آنفا، . ختص

ية يف بداية  يان املزيا ساابت  سائل يف تقريري حول مراجعة  ناول هذه ا نسأ ب ح مل يق املعايري 2010ت تطب مع 
ية ادلوية لاحملا  .سب

يدة  ّالزتامات غري  تظار : مق ينيف ا بالغلبآخر ا  ملاانت عن ا

يني .35 بو مع رشاكء خار تجارية للو تعاقدية ا تمل معاوين قامئة اباللزتامات ا جا ي ل ل بالغ . ّسـ توي القامئة عىل  موال  حت
تعاقدية وال عىل جدوها الزمين لالالزتامات ا ية عىل إعداد قامئة بأحدث . ل ملعنومن املقرر أن تعمل اإلدارات ا

نة  ياانت خالل  سـا  .2010لب

ية  تامئ ناديق الا نا بالغ: سلص  ملمتت مطابقة ا

بو .36 ساابت الو نفصةل عن  ساابت  تامئية يف  ناديق الا يسك األصول واخلصوم اخلاصة اب ح ح ن لص ممت ياانت . س لبوترد ا
رشوع يف فصل  تعلقة بلك  تامئية إىل جانب املعلومات ا ناديق الا ية املوحدة للك ا ماملا مل ن لص ناديق "سل لصا

ية للفرتة " نتامئيةسالا تأكد من حصة تكل املعلومات من . 2009-2008لمن تقرير اإلدارة املا لومتكن معاوين من ا ّ ّ
نات مهنا يق يف  تد يخالل ا عل  .ق

تقةل وبصورة فردية .37 ساابت مرصية  تلمة من لك هجة ماحنة يف  سـوتودع األموال ا ح مسـ ومتت مقارنة أرصدة . فمل
ناديق الا نتامئية يف لصلك تكل ا سمرب31س هادات اليت قدمهتا تكل  2009ي د ياانت أو ا يدة يف ا ّابألرصدة ا ش لملق لب ّ

هات املاحنة بني أن مستندات املطابقة، انطالقا من  و.جلا ّفقد  تطابقةت بالغ  متكل ا  .مل

ها: مرصوفات املوظفني  ملياانت املوظفني مضمونة باك  ب

مللكفت معاوين ا .38 ّ تخرجة من نظام رشفني عىل اّ يل ملرصوفات املوظفني ا يق املعلومايت بإجراء  سـتد حتل ملل ق
SIGAGIP تعامل أداة يق املعلومايت (ACLسـ اب تد قلغة ا ياانت بني واّوتأكد). ل الربانمج املعلومايت لب من تطابق ا
SIGAGIP ونظام AIMS PeopleSoft) ية شؤون املا لخدمة ا ياانت ) ل تحقق من اكامتل  بهبدف ا ل
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نظمةمرصوف تخرهجا ا ملات املوظفني اليت  نين أن أؤكد عىل أن . تسـ بارات اليت أجريهنا،  ميكوانطالقا من الا خت
توىف يار  سـهذا ا ها. مملع ية يف  نا إلهيا مر تاجئ اليت تو مجملوا ض صل  .لن

بوو .39 يل يف الو يف ا بري من تاك يمرصوفات املوظفني جزء  شغ ل تأكد . لتك بت من معاوين أيضا ا لو من عدة ملفات ّطل
نة من امللفات . للموظفني مع األجور املدفوعة ملوظفني  يف درجات مدير وهمين وعام سفر مراجعة تكل ا يومل  لعت

يني. عن أية مالحظة تذكر سارية عىل األشخاص ا رشوط الفردية ا نواألجور املدفوعة تطابق ا ل  .ملعل

سابق ابنهتاء عقده  تعويض املدفوع للمدير العام ا لا  عاجلهتا ادلول األعضاءةل مسأ: ل

سابق ابنهتاء عقده .40 تعويض اذلي دفع للمدير العام ا لادلول األعضاء يه اليت عاجلت ا تعويض تقربا . ل يوبلغ ذكل ا ل
نوي و تعلمي60لسـما يعادل املرتب ا نحة ا نحة العودة إىل الوطن و نوية املرتامكة و ل من أايم العطل ا مسـ م وبلغ . ل

تعويض يف تعلقة . ي فرنك سورسي736 000 اجملموع حوايل لهذا ا ندات ا بت من معاوين أن يفحصوا ا ملو ملستطل ّ
تعويض تعويض . لهبذا ا ية اخلاصة هبذا ا ندات احملا لوالحظوا أن ا ب ست نظمة حصلت عىل ملس ترصحي الرمسي  للما ل

ساس اذلي اكن سائدا آنذاك ياق ا حليف ا تفي بذكل . لسـ  .ذكل للعمل فقطكوأ

بة:  واإلمداداتكتبيةملاملواد ا  قشرتايت ختضع للمرا  م

شرتايت واألسفار .41 بة ا تعلق  ية واإلمدادات بصورة عامة فامي  ملدقق معاوين يف إجراءات رشاء املواد ا شع ي بب ملكت ّ ّ .
بة تدة من . قوأسفرت الفحوص عن وجود إجراءات للموافقة واملرا نات من الفرتة ا بعض ا ملموأجريت مراجعة  ي لعل

مترب 2008يناير  ساابت 2009سب حىت  ية "75312ح يف  ، "اإلمدادات األخرى "75319و" ملكتباملواد ا
يدة ها  تا جواكنت  جئ  .ن

تأكد مهنا: اشرتااكت ادلول األعضاء  مية مت ا لساابت   سلح

بو الاشرتااكت املقررة لدلول األعضاء بلغ مجموع  .42 يون فرنك سورسي للفرتة34,8ييف الو ي  . 2009-2008 مل
تني  بة  للسـنواكنت الاشرتااكت ا نين أن أؤكد . متقاربة جداتسـحمل ها معاوين،  نات اليت  ناد إىل ا ميكوابال حفص ّت لعي س

نة يف اجلدولني  بالغ اشرتااكت ادلول األعضاء كام يه  مبيّحصة  م ية للفرتة 10 و9ّ ياانت املا ل من ا  .2009-2008لب

هاالا "11وعىل أساس اجلدول  .43 تحقا بل ا تلمة  قشرتااكت ا سـق تلمة " ملسـ بالغ ا ية، اكنت ا سـيف تقرير اإلدارة املا مل ملل
سمرب 31مقدما حىت  يون فرنك سورسي1,4 تزيد بعض اليشء عن 2009ي د ي  ومن خالل حفص بعض . مل

نوات بالغ مقدمة لعدة  نام دفعت  بني أن أنغوال والاكمريون وسور نات،  سـا ي ت مي ّ  .لع

تع  شأن الرباءات لرسوم معاهدة ا  )احتاد املعاهدة(باون 

ثل  .44 بات الرباءات ادلويةل واليت  شأن الرباءات إيراداته من الرسوم احملصةل لقاء  تعاون  متحيقق قطاع معاهدة ا طل ب ل
بو% 81من أكرث  ها الو يمن إجاميل الرسوم اليت  يون فرنك 444توبلغ إيرادات قطاع الرباءات حوايل . حتصل مل 

تب ادلويل، ويعد القطاع بذكل يسورس بات إىل ا بات ادلوية اليت حتوها ماكتب سمل ا ّي من رسوم ا ملك لطلل ت ل ّلطل
ية  بو املا لاملصدر الرييس ملوارد الو ي بو% 73(ئ  ).يمن إجاميل إيرادات الو

يد اإلجرا .45 بحث عن طريقة لرت يه، أرى أن من املمكن ا رشح اذلي حصلت  شـوانطالقا من ا ل عل تعلقة ل ملءات ا
بحث ادلويل تحويل ورسوم اإليداع وا ليل رسوم ا ل شم. بتحص بلغ إجاميل  يل  يومن خالل   مجموع تكل لمحتص
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رش ادلويل  ساري يف اترخي إيداع الطلب ادلويل وموعد ا بارشة وفقا للجدول ا ثالثة املذكورة وحتويهل  نالرسوم ا ل لل م
بري من العمل الالزم ملط يف بقدر  كمن املمكن ا ساابت نظام معاهدة الرباءاتلتخف تلف  حابقة   .خم

يوم  .46 يع أن تعرف ا بو ال  تابعة معاجلة امللفات، الحظت أن الو بة إىل  لواب تط ي سـسـ تن م تقدم احملرز يف معاجلة ل لا
تخرج املعلومات بطريقة فردية انطالقا من الرمق ) األعامل اجلارية(امللفات  يع أن  سـبطريقة شامةل، لكهنا  تتط تسـ

نظام املعلومايت سني حتديد اإليرادات ومن خالل. لاملرجعي للملف يف ا يري طريقة معاجلة امللفات من املمكن  حت  تغ
 .عرب الزمن

يق القاعدة  .47 توى ادلويل، يؤدي  بوعىل ا تطسـ شأن الرباءات 6)ه(1.16مل تعاون  يذية ملعاهدة ا ب من الالحئة ا ل لتنف
بو يف موقف غري م بحث يإىل وضع الو سب من رصف العمالت إلدارات ا سارة أو ا بب خطر ا لرحي  لك خل بس

تب ادلويل  ها واليت يكون ا تحقة  ساب الرسوم ا ند  ملكادلويل  ل سـ ح ها دون أن وفقا للعقود املربمة ملع بتحململزما 
تدخل بأية طريقة اكنت لتكون هل إماكية ا بات فارق سعر الرصف يمت عىل أساس شامل من .ن ث ونالحظ أن إ

بحثقبل يقة. ل إدارات ا بة د نه من إجراء مرا يل تكل الفوارق اليت قد  تب ادلويل تفا تمل ا قوال  ق متك صملك  .يسـ

تاح عدة وسائل لدلفع مبا  .48 يل العالمات،  تحديد أسعار  تعلق  نظمة، وفامي  توى ادلاخيل يف ا توعىل ا سج ب ي مل تسـ مل
نيك إىل آخر وبواسطة نوشري يف هذا الصدد إىل أن ت. فهيا بطاقات الائامتن ساب  يف معاجلة ادلفع من  باك ح ل

بة إىل  با ضائعا اب بلغ اخملصوم يف تكل احلاةل  سـبطاقات الائامتن جيب أن ختصم من اإليرادات، ويعد ا سـ نمل لك
بو نظمة إىل خماطر ألن تكل املدفوعات تمت بعمالت . يالو بات أسعار الرصف اليت تعرض ا ملأضف إىل ذكل  تقل
بات سعر رصف العمالت عبء توشلك. خمتلفة ية وفقا  ية وسويهتا املر تقل إدارة األسعار ابلعمالت األ حل ت لب جن

نظمة بة إىل ا مليال اب لنسـ يع. ثق يذها الفعيل ال يمت إال بعد عدة أسا بمث إن  بري . تنف كويرتتب عىل ذكل عبء إداري 
نظمة بة إىل ا ملاب  .لنسـ

ية رمق   تو صا سائل اليت ط:4/2009ل نظر يف مل انطالقا من ا ساابت اخلاريج ا لرحت أعاله، يقرتح مراجع ا حل
يورو وادلوالر األمرييك (نإماكية حرص حتديد األسعار يف ثالث أو أربع معالت فقط  سورسي وا لالفرنك ا ي ل

ثال ياابين  موالني ا شأن ). ل تعاون  ية وقطاع معاهدة ا شؤون املا بومن شأن ذكل أن خيفض عبء معل خدمة ا ل ل ل
بب تقلب أسعار الرصفّالرباءات وأن خيف بو  ها الو تعرض  ية اليت  سف من اخملاطر املا بل ي ت ذكل هو الاجتاه . ل

تعديل املالمئ لالحئة  نظمة يف حبهثا عن ا ية داخل ا تلف اإلدارات ا شات  نا باعه يف  لاذلي أويص اب مل ن خم ق ملعت م
شأن الرباءات، وبصورة خاصة أحاكم القاعدة  تعاون  يذية ملعاهدة ا با ل  . مهنا)ه(1.16لتنف

ية ادلوية  .49 لويف إطار الاتقال إىل املعايري احملا بو منوذجا ميكهنا من (IPSAS)سبن بالغ حرص ي، وضعت الو ملا
شأن الرباءات  تعاون  ها من رسوم معاهدة ا تحقا بل ا تلمة  با ل سـ قسـ ق رشت يف هناية مل نلقاء الرباءات اليت مل تكن قد 

ية يقا بواسطة أداة مئني عىل القاّوأجرى معاوين . لالفرتة املا يق املعلومايت تد تد قا ق يق املعلومايت (ACLل تد قلغة ا ) ل
منوذج، وبت هلم ذكل ثتحقق من حصة ا ل يف . لل تاك ليد أن املراجعات اليت أجروها أسفرت أيضا عىل أن بعض ا ل ب

مية إجام ثل  نة وهو ما  بالغ ا سوبة مضن ا يف املعاجلة مل تكن  ية وتاك لاإلضا مي مل حم قل ّ ي  38ية غري حمصورة قدرها ملبف
ييون فرنك سورسي ية يف بداية . مل يان املزيا ساابت  ند مراجعة  سأةل قربا  تطرح هذه ا نو ب ح ع ي مل  وفقا 2010سـ

ية ادلوية لللمعايري احملا تخرجة من . سب تعلقة بإيداع الرباءات، ا ية ا ياانت اإلحصا سـوالحظ معاوين أيضا أن ا مل ئ ملب ل ّ
نات، لكن الفوارق صغريةنظام أورالك واملدخةل فامي بعد با توي عىل بعض ا ية  ياانت اإلحصا ي مضن ا ت حت ئ لب  .ل

                                                           

6

بحث  )ه(1.16القاعدة   ته إدارة ا بحث بعمةل مقررة تكون خالف العمةل احملددة، إذا اكن مقدار الرمس اذلي  سديد رمس ا تعلق  لفامي  سلم ل ت تي ب
ند حتويهل إىل العمةل احملد تب ادلويل الفرق لإلدارة املذكورةعادلويل ابلعمةل املقررة،  سدد ا ملكدة، أقل من مقدار الرمس اذلي اكنت قد حددته،  . ي

تب ادلويل سمل مقدار الرمس احملدد، فإن الفرق يعود  للمكأما إذا جتاوز مقدار الرمس ا  .ملت
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يل ادلويل للعالمات    )اتفاق مدريد(لتسجرسوم ا

يق .50 قأجرى معاوين تد تجارية ات لإلجراءاّ يل ادلويل للعالمات ا ية  يد الرسوم األسا تعلقة  ل ا سج سـ للتمل اتفاق (بق
نظمة) مدريد ساابت ا مليف  ب. ح بالغ املودعةملوا تجديد مطابقة  يل وا بات ادلوية  للمالغ احملصةل لقاء ا ل سج ل  .للتلطل

يالت اليت  .51 يفة بني ا نات ا با سجولكهنم الحظوا بعض ا ي تت لل ية وتكل اليت حسبهتا لطف إدارة حسبهتا لإدارة املا
ية(العالمات  نا عدم). ئقمي إحصا ياانت،  ية هذه ا نظر إىل عدم أ فضلواب ب مه ّل تحديد ل تظاما  ل إجراء حفص أكرث ا ن

باب وراء تكل الفوارق  .سـاأل

تلف جداول  .52 نات من  خموأجري حفص  ية " توزيع رسوم مدريد"لعي ية (ليف تقرير اإلدارة املا فالرسوم واإلضا
ية والرسوم الفردية  يحا توا). 2009 و2008لسنيت لتمكيلوالرسوم ا ّولوحظت بعض األخطاء اليت مت   .تصح

ية   نا يل اخلاصة ابإليداع ادلويل للرسوم والامنذج ا عرسوم ا لص  )اتفاق الهاي(لتسج

نة  .53 تقرير املرحيل  سـألغراض ا ساابت الفرتة 2008لل ّ، لكفت معاوين مبراجعة رسوم 2009-2008ح ملراجعة  ّ
ية  نا يل اخلاصة ابإليداع ادلويل للرسوم والامنذج ا عا لص ّبني من خالل املراجعات اليت تو). اتفاق الهاي(لتسج

تظم  يق  تد تجديد ختضع  يل أو ا بات ا ند إيداع  سـهبا املودعون  تلف الرسوم اليت  نأجريت أن  ل ل سج طل ع حي مخم ق لت
بو يل يف الو تب ا بل  يمن  لتسج مك  .ق

مترب وأ .54 هري  تاجئ احملققة خالل  يه عىل ا يق اذلي أجراه معاوين وركزوا  تد كومن خالل ا ن سبل ش ف لق ّ ، 2008توبر ّ
نة  يالت ادلوية أو جتديدها واخلاضعة لويقة  ناك توافق بني الرسوم احملصةل فعال لقاء ا سـبني أن  ث ل سج ه لتت ّ1960 

نة  سـأو ويقة  شرتكة التفاق الهاي " 3"و" 2"و" 1"1.12 وفقا للقاعدة 1990ث يذية ا ملوما يلهيا من الالحئة ا لتنف
بارا من  ساري ا تووفقا جلدول الرسوم ا ندما . 2008ناير ي 1عل بداية  يدة يف ا بالغ ا يقا يف توزيع ا عوأجرنا تد ل مل ملقي ق

بو، ساابت إيرادات الو ها عىل  بلغ املطلوب إىل غاية توز ييدفع الزبون ا ح بدلان  يعمل بالغ املوزعة عىل ا لويف ا مل
ية  هر تقربا180 000 و160 000بني (ملعنا ي فرنك سورسي يف ا يق إجيا)لشي تد تاجئ ا ب، واكنت  ل أما . يةقن

بة اذلي وضع يف هذا  ية نظام املرا يد فعا تأ تايل مما مسح  هر ا ناها فقد حصحت يف ا نات اليت ال با قا لش ك ب ل حظ ي لت ّ ل
 .املضامر

يني .55 تعلقة برسوم ادلوةل ورسوم ا نات من جداول احتاد الهاي ا تعوأجرى معاوين حفصا عىل  مل لي ع ّوبني أن القمي . ّ ت
يحةاليت متت مراجعهتا كام ية  حص وردت يف تقرير اإلدارة املا  .ل
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 اخلامتة

تقرير واملعد وفقا للفقرة  .56 ساابت، بإماكين إعطاء رأي املراجع املرفق هبذا ا لبعد مراجعة ا تصاصات 5حل خ من ا
ساابت  بو املايل من 2املرفق (حلمراجع ا تهينظام الو  ).حئ وال

 

 غروتر. ك
تب الفدرايل  ملكمدير ا

سورس يا ساابتل  حلي ملراجعة ا
ساابت(  )حلمراجع ا

 

 :املرفق
ساابت  حلرأي مراجع ا

 



 

ساابت سورسي ملراجعة ا تب الفدرايل ا حلا ي ل  ملك

 

 1.10027.944.00033.02ثمرفق الويقة 

ساابت  حلرأي مراجع ا

ية الفكرية  ية  نظمة العا ية  ياانت املا للملكحفصت ا مل للم ل بو(لب ية الواردة يف ) يالو ياانت املا لا  ويف املالحظات 4 إىل 1من لب
ية للفرتة  نا2009-2008لعن تقرير اإلدارة املا ية  ياانت املا للص وا ل ية يف لب تامئية للفرتة ا نهتديق الا ملن سمرب31س  2009 ي د

تت أعاميل. ثوالواردة يف الويقة املذكورة ية عىل عاتق املدير. 2010 مايو 28 يف متوأ ياانت املا ية إعداد تكل ا سؤو لوتقع  ب ل  لم
ساابت. العام ياانت يف ضوء املراجعة اليت أجريهتا  شأن تكل ا بري عن رأيي  للحويقوم دوري عىل ا ب ب لتع  .ل

ساابت  سورسية ملراجعة ا ساابت وفقا للمعايري ا حلوقد مقت مبراجعة ا ي ل سورسية ) NAS(حل يالصادرة عن الغرفة ا ل
بني  ي). 2004إصدار (سـللمحا تيض تكل املعايري مين أن أمصم  معلو يقني بأن تق يا من ا لة املراجعة وأنفذها مبا يكفل قدرا اك ف

مية من أي خطأ فادح ية  ياانت املا سلا ل بالغ واملعلومات الواردة يف . لب ية املراجعة أساسا حفص الواثئق املؤيدة  للموشمل  معل ت
ساابت اخلاريج رضوراي يف تربه مراجع ا نات وإىل احلد اذلي  ية عىل أساس ا ياانت املا حلا يع ي ل لعب ترب .  ظروف احلالل عوأ

ساابت اليت أجريهتا أساس معقول للرأي اذلي أبديه يف هذا املقام  .حلأن مراجعة ا

ية للوضع املايل يف  نقاط األسا ية فهيا عرض واف عن لك ا ياانت املا سـويف رأيي أن ا ل ل سمرب31لب ن وتاجئ 2009 ي د
تارخي، وف ية يف ذكل ا لاملعامالت وحركة األموال للفرتة ا بة واملعروضة يف ملنهت شأن احملا بو احملددة  سـقا لقواعد الو ب ي

ية للفرتة " سابقة" 2009-2008لاملالحظات عن تقرير اإلدارة املا بعة يف الفرتة ا ها ابلطريقة ا لواليت مت  ملت  .تطبيق

ساابت اكنت يف لك ج ناء مراجعة ا تارة مهنا أ نات  بو اليت حتققت من  حلويف رأيي أيضا أن أعامل الو ث خم ي عي ية ُ سـوانهبا األسا
بو ممتشـية مع نظام  ته املايل يالو نظمةحئوال سلطة يف ا بة ا ئات صا نحهتا ا ية اليت  ملوالصال ل حي م  .لهح

بو املايل، أعددت أيضا تقريرا مفصال عن املراجعة 6ووفقا للفقرة  نظام الو ساابت املرفق  تصاصات مراجع ا ي من نص ا ب حل خ
تا ية  بو املا ياانت الو باليت أجريهتا  ل ي  .2010ل يويو 5رخي لب

 2010ل يويو 5ّحرر يف برن، 

 

 غروتر. ك
تب الفدرايل  ملكمدير ا

ساابت سورسي ملراجعة ا حلا ي  ل
ساابت(  )حلمراجع ا

 

 


