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  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

 الرد
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 نظئيسـ نظام الرباءات الر تفعني اب ليه متكني ا ام 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 ر تو صا  3 مقل
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 أحد سناصب شاغرة   ."مهبم

 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 املذكورةارئالط 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  يةتسـو. العام اجلاريلاخلدمات املا ياانت املا سؤول عن إعداد ا تعزيز الفريق ا بال أخرى  يا  لشف األمانة حا ب مل ل سـ ل  .لتك

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  ية و تو سنهبذه 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 املعقدةو ية يف إجناز تكل ا سؤول عن إدارة اخلدمات املا مليدمع 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
يةم ياانت املا لن 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

ية العامة يف ينبغي تو ئة للرقابة املا ليل عضو من أعىل  ي هك
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 اب بو و مجعللو ريس وبرن ومدريد والهاي ي
يف ادلويل  نا ابإلضافة إىل ا بونة ولواكرنو و نويس و ي تصشـ ي لل ف ن
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
ب ساعدة  إىلو ابإلضافةياليت تديرها الو شاريع ا ساابت  مل  م ح
نف ية اليت  ّا ت نظمةلتقن ّوعىل ضوء ما تقدم وبصفيت . ملذها ا

تب الفدرا ساابت،  ملكمدير ا سورسي ملراجعة ا حليل ا ي ل
همة مراجعة ّلكو سورسية   ية ا ّتين حكومة الكونفدرا مب ي ل ل

ية الفكرية ية  نظمة العا للملكساابت ا مل مل  . ح

ن2-6ملادة وختضع همايم ألحاكم ا ظام املايل ل من ا
ية تصاصات اإلضا فوالا ساابت امللحقة بهخ . 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 ادل ّممارسة  ور اذلي يضطلع به يف مسـ

ية   يا للرقابة املا ئة ا ته ا سورسية  ية ا لالكونفدرا لعل ي ي ل لهل بصف
تد تع بفريق من حمرتيف ا قوهو  ل ّمت نظامت ي مليق اخلاص اب

متزي ّادلوية  ي ية وابع طويل يف هذا اجملالل  .لون بكفاءة عا

 :اآليت بـللمزيد من املعلومات، الرجاء الاتصال

يد كورت غروتر ّا  لسـ

لفتب املمدير ا ساابتدرايل يك سورسي ملراجعة ا حلا ي  ل

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

يق اخل تد قمدير همامت ا نظامت ادلويةل لاصة 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

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

توايت حملقامئة ا
  الفقرة 

 

يق تد قملخص ا ل ّ - 

نظمي واملعايري واملعلومات  12 -1 لتا

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
ياانت املا يق يف ا تد با لل  75 - 24 2010لية للعام ق

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 للعام ّأن أنوه يف هذا ابًبداية، امسحوا يل  ياانت املا لتقرير بأن ا ب لل ية 2010ّ نظمة العا ياانت األوىل يف اترخي ا مل يه ا مل لب
بو (للملكية الفكرية ية ادلوية للقطاع العام)يالو ل اليت تعد وفقا للمعايري احملا سب ً ّ) IPSAS(. بق أ مترب سب 27 يف ن أرشتسـو

ية العامة لدلول األعضاء2010 ناعة بأن  إىلمجلع خالل ا ّ أنين عىل  سري ق بو  تالو ها اآليلعىل طريق الصواب ي تحصا ل إىل ا سـ
ية ادلوية للقطاع العامعىل  يفاء املعايري احملا لهادة ا ب ت سش ناعة تكراراّ كام شددت عىل هذ.س ًه ا ّ يف تقريري املؤرخ يف لق
توبر  27 يق  2010كأ تد قعن ا يق امل يفل ية بعد  تا بشوف األرصدة الا ت تطك ح ية ادلوية للقطاع العامف لعايري احملا يوم، . سب لأما ا ّ

ترصحيات قد  لهذه ا رشفين أن أؤكد لمك أن مل تعد صاحلةف ّ إذ  ّ ّ ية للعام بياانتي نظمة املا ل ا ثل2010مل ية متت  سب للمعايري احملا
 .لادلوية للقطاع العام

بو واملدققني  ألشري إىل أًوأنهتزها فرصة بريا للك من الو ّن الاتقال إىل هذه املعايري قد شلك حتداي  ي ك ّن ً ً ّ ّ ً املهنج تغريا اتما ّفقد تغريّ ً ّ
باتطّمما ت يلب تصو ثرية يف األبوابّ يةك  ياق اب. ل املا لسـوأذكر يف هذا ا سمت به هذهّ ّلطابع اخلاص اذلي ا ية األوىل ت ل الفرتة املا

ها  يق  اخلدمات إدارةّفقد مت اللجوء إىلعمن نو ية واكن عىل اإلدارة الالزتام بوقت  شالك  ية مرارا وتكرارا حلل  ّ املا ض ن م تقل ّ ً ً
ية للعام  ياانت املا ية من ا سخة الهنا لإلعداد ا ب ئ لن تمن الفرصة. 2010ل ً ألتقدم جمدداغوأ شكر إىل ّ يال بأمسى آايت ا  لعلاإلدارة ا

بو ع شكر الكيللو ها القمي وأخص اب ًىل د ّ ل ّ ّ ية  اخلدماتإدارةيق من فر مع شار اخلاريج الذلل املا ًدخرا وسعا ين مل يملستوا لتحقيق ّ
 .هذه الغاية

نظريّأن أتوقف بوامسحوا يل يف هذا اإلطار  نارص يه  بند ثالثة  ع يةع لأوها ،ئيسـ ر تصايص ّ تعانة اب خ الا يذ ب ّلكفيسـ نفبع  تت ّ ت
ها إذ  ية ادلوية للقطاع العام و يقاملعايري احملا تطبب ل شارف ّأنس شار اخلاريج  ت همام ا نظمة ملست ملهنايهتا وال بد من أن تلجأ ا ّ

تصايص مماثل ليك يألف ابكرا ًرسعة إىل خدمات ا خ بو  ب يات الو يكفاية خصو ص بل ً يدين احملاسـيب واملايل وذكل  قعىل ا لصع
ية ياانت املا لإقفال ا ثري2011 للعام لب نظمة أ. بك  بغي أن توىل ا ياق،  مهويف هذا ا مل ينسـ  ملواصةل موظفي إدارةية خاصة ل

ية يف سري األعاملاخلدمات ية ضامن مرونة  ناء فرتة العمل  ية أ تدر ية ادلورات ا ب املا سب ني بغ ث ل  .ل

يا، ال ًاث ّبد من اإلشارة إىل أن  ن سوية بني القمي ّ يلتا ية ةناملزيا هالقامئة عىل قاعدة لفعل والقمي ا ظتطابقة قد أ ًرت فائضا يف م
مية ّاحملصالت بل  ماليني3،1بق  ق فرنك سورسي  تقاوميي ية ادلوية للقطاع العاملا ل اليت أجريت وفقا للمعايري احملا سب  وقد .ً

يق هّتطلب يف الواقع شوف األرصدةّذه املعايري للمرة األوىل تصويبتطب  ها من جديد ك أبواب يف  هذه بغية تقيمي و ثال  لالا مت
ّاملعايري مما أدى مي يف هناية املطاف إىل ّ ّ ماليني فرنك سورسي حىت هناية العام 13,6ة بقجعز   .2010ي

ثا، ال ًاث سب ادلين  ل نظمة مل  تذكري بأن ا حتبد من ا مل ّل تواريّ تقاعدية ملوظ يف كاأل شرتك للمعاشات ا ندوق ا ّا ل مل في األمم لص
ت ّا ساب مماثل أن يؤثر تأثريا ملحوظا عىل . حدةمل ًومن شأن  ً ّ يةح نظمة املا لياانت ا مل ندوق  يف علميو. ب لصأنه تعذر عىل ا ّّ

يةحساب  تأ ّالالزتامات ا ن يار اميل بقا  للمع  بو وحدها . 25رمق حملاسـيب ادلويل للقطاع العام ًط سحب عىل الو يوهذه احلاةل مل  تن
يار بني نظرايئ يف  سري هذا ا سامات ال تزال قامئة حول  ملعفاال تف تابع لألراجعنيفريق املًنق يني ا ل اخلار تجي ّمم ا  فريق وأعضاءحدة مل

ية ادلوية للقطاع العام لمعل املعايري احملا بو، و. سب يس حكرا عىل الو يتاما، مبا أن الوضع  ً ل ّخ سعين إالفً ّال  باه ادلول ي نت أن ألفت ا
بريةاألعضاء إ ياهتا خماطر  كىل حاالت مماثةل قد حتمل يف  يس من الرضوري يف الوقت الراهن إبداء حتفظّ أو ،ّط ل ويف تقديري 

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

نظمي املايل ومواضع املراجعة  لتا

نصوصًوفقا لألحاكم  .1 ية ادلوية لملا ية مع املعايري احملا يات واملامت تلف الاتفا ل علهيا يف  شـ بخم شمل فرتة لسق تقطاع العام، 
بة اجلديدة من اآلن فصاعدا  ًاحملا ية ويه مل تعد قامئةسـ تقو نة ا ًا مي ل تنيلسـ تني املا لي عىل فرتة ا ّإال أن . لسـن نظام أحاكم ّ

ته املعمول هباا بو املايل وال حئلو نذي ناير م  ي األول من  توبر  يف ّ واملعدةل2008ّ كاألول من أ بقى سارية املفعول2009ّ  .ت 

يات  .2 ية حىت   عىلراجعةاملمعلمتحورت  ياانت املا ّا ل سمرب 31لب 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

نفصل مشل تقرير مراجعة .4 ح  تقاعدي2010ساابت الفرتة م بو املقفل للمعاش ا ندوق الو ل اخلاصة  ي ناء . بص رشوع  بأما  م ّ
بىن اإلداري اجلديد  ييل هنايئ خاللفهو ملا يق  تد تفصيخضع  ل يفقسـ  .2011  العامص 

شوف األرصدة  .5 ية اليت مت تصويهبا كخضعت  تا ّالا ح يق خاص واًوفقا للمعفت تد ية ادلوية للقطاع العام  قيري احملا لب ل تقرير س
توبر 27اترخي صدر يف منفصل   .2010ك أ

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

شكر يق ومعلومات وفرائض ا تد لمعايري ا  قل

يات املراجعة .7 بةملعايري احملً وفقا معلأجريت  ساابت ومعايري  الصال ادلويةسـا يق ا تد حلدرة عن اجمللس ادلويل املعين  قب
بة ادلوية  [)IAASB(الضامن  لمعايري احملا بعهتا للعام ) ISA(سـ تصاصات مع احرتام1]2010طيف  ية خ الا ف اإلضا

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

بريُو .8 ية  سائل اليت ال أ كحضت ا مه ّمل يني خالل إجناز األعامل ويه مل تذكر يف هذا ّ سؤولني ا شت مع ا ها ونو ّة  ن مل ملعق ل
تقرير  .لا

يات .9 ّخالل  يقمعل تد ق ا نس ، أجرى زماليئل يس كوك رو يدة جا تظمة مع ا يشاورات  بن ّم سـ ن سة، لم   اخلدماتإدارة ئير
بهتا ومن شعب ية ومعاونني من  شعاملا يع املعاجلة ل نظمة وفقا للموا ض أخرى يف ا شار اخلاريح ابإلضافة إىلًمل ملست ا

بو ية ادلوية للقطاع العام يف الو يامللكف بإرساء املعايري احملا ل سب ّ. 

ية .10 تقصا ئند إجناز املراجعات الا سـ تار زمالع نات وفقخ، ا سجةل يف األبواب لعيّيئ ا بالغ ا ية  ية ا ّ اخملاطر أو األ مل للم لنسبمه ّ
 .ّاملدقق فهيا

نويهال يفوتين يف هذا اإلطار  .11 تعاون القمي لتا ّ اب يق هذهل تد تحة الذلين مزيا هممة ا ية ا قوا لنف ّلعقل ّ مل شكر إىل . ّ لوأتقدم اب ّ
بوّموظ ندات يفي الو تعالمات وتوفري ا ملستاذلين طلب مهنم تقدمي الا  .سـ

                                                 

بة ادلوية  "1 لمعايري احملا ساابت ومعايري الضامن" 2010طبعة عام  -سـ يق ا تد حلعن اجمللس ادلويل املعين   .قب
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ية اليت جرت  .12 شات الهنا نا يق خالل ا تد تاجئ ا ئمعمت  ق مل ل قن سؤول املايل الرييس  2011ل يويو 4يف ّ ئحبضور ا مل
تيي و)قباملرا( يب فا يد  ف، ا يل فسـ ّ سةل نس و اخلدمات إدارةئير يس كوك رو يدة جا ية، ا ي املا بن ّ سـ يق لل تد بة ا يس  قر لئ شع

يد توناكي ادلاخيل،  ّا نديوغلولسـ شار يفيإ يدة ترييز داير ابإلضافة إىل ا بة مدير إدارة املوظفني، ا ت وان سـ ملسئ ّ  اخلاريجل
ية ادلوية للق لامللكف بإرساء املعايري احملا سب بوّ  .يطاع العام يف الو

سابقة تقارير ا يات ا لبع تو ل ص ّ  تت

ياتَُعمل ت .13 تو تقرير ا صد يف هذا ا ل تلفة اليت أ2ل ُ ا يذ أو صدرت يفخمل سابقة واليت دخلت حزي ا يق ا تد نف تقارير ا لتق ّ ل   .ذتُّفنل

ية بة ادلا خلإرساء نظام املرا  ق

ت .14 تني املا ساابت فرتة ا يق يف  تد يبق يل يف تقريري حول ا ح ل لسـ ن باد2009–2008ني لسـق مب أن نوهت  بو اآليةل ّ يرة الو
بادئ يه مإىل حتديد  نصوص  ية ا بة ادلا نظام املرا عل عامة خاصة  مل خل تهقب بو املايل وال حئيف نظام الو ه من ّ وارتأيت أن.ي

تضمن ّالرضوري أن  ت يهّ نظام وموافقهتا  بو من وجود هذا ا عل األحاكم حتقق إدارة الو ل ي نظم. ّ ة أن ملذلا اقرتحت عىل ا
ية حتديدا قاطعا ونفذها  يات الر ّحتدد ا ت سـ ًلعمل ً ّ ئيّ تحققاتّ ّوتوثق ا ل نا هذا ال .  اليت أجريتّ منين الحظت أنه حىت يو ّلك ّ ّ
تطلب أعامل ية  بة ادلا ّيزال إرساء نظام املرا ي خل يذق ثاين من يف علميو .تنف  ل أن دعوة عطاء قد أطلقت يف بداية الربع ا

شار2011العام  تقدام  ت ال يةمسسـ بة ادلا يق نظام املرا تخصص يف  خل خاريج  قب تطم باب اكن ال يزال ومبا . ّ لأن ا ّ
ًتوحا أمام ا نحو اآليتمف ييت عىل ا يد تو يق، فإنين أ تد ند هناية أعامل ا لتدراج العروض  ص ع ّ ل ع  :قسـ

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

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

شأن الرباءات تعاون  بوةل يف عالقات العمل يف إطار معاهدة ا بحتديد معالت ادلفع ا ل  ملق

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
متلتخفيضلا ية لتسعري اعمالتل حمل ا يورو وادلوالر (ئيسـ إىل ثالث أو أربع معالت ر سورسي وا لالفرنك ا  األمرييكيل

ثال ياابين  ًوالني ا م شأن الرباءات) ل تعاون  بيف عالقات العمل يف إطار معاهدة ا بدأ، . ل ملوانطالقا من هذا ا حثثت ً
نظام معاهدة باط تعديل  ية ا يني  تلف رشاكهئا ادلا شد  بو عىل  لالو بغ خل خم ح شأن الرباءات معوما وأحاكم سـتني تعاون  ً ا ب ل

يذية خصوصا) ه (1-16املادة  ته ا ًمن ال لتنف نادا إىل. حئ ًوا يةّ املعلومات اليت وردتين، الحظت أنست تو ص هذه ا  ال ل
يد اإلجراءًتزال انفذة  شات  نا بار ا قمع األخذ بعني الا ق مل ن. عت ييت عىل ا يد تو لومما تقدم، أ ص ع  :حو اآليتّ

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

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

 .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 ححول ا تقرير رمق  (2009 – 2008قل ) 10027لا
تان  تو يوا تانصل تقرير املؤرخ 2 و 1 مقاملر توايل يف ا ل عىل ا توبر 27يف ل ية للعام   عن 2010ك أ تا شوف األرصدة الا يق يف  تد حا تق ك يق املعايري 2010فل تطب بعد 

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

ية ادلوية للقطاع العام تصايص يف املعايري احملا ليني ا بتع يّهمم: سخ ّة يف غاية األ  ةمه

ية أالرضابعني الحظت  .16 تو صن ا ل يذ املعايري 3ّ بع  تصايص يلكف  يني ا شأن  نذ فرتة وجزية  نف اليت تقدمت هبا  ت خ تم ّ بت ّ تع ب ّ
ي هاسباحملا تطبيقة ادلوية للقطاع العام و تح  قد أفضت إىلل يحاتف  تقدم هبا يف  اليت انهتت همةل شـالرت ّا . 2011 مايو 10ل

تيس برأيي أوإ تصايص يف أرسع وقت ممكن  يني الا يكن  خ تع ّيّ يوفر مه تصايص  نظمة إذ أن هذا الا ّة جوهرية يف ا سـ خمل ّ
سة إدارة يام لر ئيمن دون شك دعام  ً ًّ نوطة هبا اخلدماتق هام ا ية يف إجناز ا مل املا  .ملل

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

ّلكف .17 بو امل زماليئ مبراجعة ُ يياانت الو ية اليت أقفلتب سمرب 31 يف لا ّوبني إثر هذه املرجعات أن إعداد . 2010ي د ّ ت
ياانت  بة لبا شلك اب ية ادلوية للقطاع العام  سـتىض املعايري احملا ي لنل ّ ب نظمة هممة هائةل ومعقدةسمبق ًإىل ا ّ ً ً ّ ّفاكن ال بد من . مل

تعديال ثري من ا لإدخال ا نصوص لك ياغة ا لت عىل  يا خالل . وعرض القمي) الفقرات(ص تعديالت تدر ًوأجريت هذه ا جي ل
يق تد قفرتة ا يةو. ل ياانت املا ية من ا سخة الهنا يفات الالزم إجراؤها، تعذر صدور ا لنظرا  ب ئ ن لي ل ّتك لل  فور الانهتاء من ً

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 ّ ّ. 

خ، نظرا اللكن .18 ية ادلوية للقطاع العام عىل إدارةً لتالف املهنج اذلي فرضه الاتقال إىل املعايري احملا ية،  اخلدماتسبن ل املا
ية جتدر اإلشارة  سمت به هذه الفرتة املا لإىل الطابع اخلاص اذلي ا هااألوىلّت ية  .ع من نو لفقد مت اللجوء إىل إدارة املا ّ

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

ية ادلوية للقطاع العام ية وفقا للمعايري احملا ياانت املا لفهيا ا ل سبب ً شكر إىل و. ل ها فرصة ألتقدم جمددا بأمسى آايت ا لأ ً ّ ً غتمن
يق هذه الغاية شار اخلاريج الذلين مل يدخرا وسعا  ية وا لتحقفريق اإلدارة املا ًس ّ ت  .ملل

ناوبني يف حاالت  يمرضورة تأمني  يب العر ضا ّتغ يني للمعةل  ئيسـاونني الر

يا  .19 با عر يق  تد ية من ا ًعاىن زماليئ خالل املرحةل الهنا ضً ي ل ّئ تغ نظمة القادرين وحدمه عىل ق يني يف ا ملللمعاونني الر ئيسـ
يحات اليت أجريت  ية وا يفات احملا تدخل يف بعض األوضاع احملددة مما أدى إىل تأخري يف ا تصحا ي لل سب لتك ّ ّّ للبياانت ّ

ية ية معوما ويف إدارة.لاملا يب العمل يف الوظائف الر ناوبة يف أسا ً ذلا من الرضوري برأيي توفري  سـ ئيل م ية دمات اخلّ ل املا
يذها تنفخصوصا و ية ً بة ادلا ندرج أيضا يف إطار إرساء نظام املرا يام أن هذا اإلجراء  خل ال  ي قسـ ً ّ  ).14مراجعة الفقرة (ّ

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
ية  سأةل إقفال لاخلدمات املا تصاصات ملعاجلة  تعددي الا يني  ية مجموعة من املوظفني اإلضا محتديدا، أقرتح  خسم م ف ت

بب مغادرة أحدمه ناصب شاغرة  ساابت وملء أية  سا بم  .حل

                                                 

 
تقرير رمق 3 تو27ّ املؤرخ يف 10327لا شوف األرصدة 2010بر ك أ يق يف  تد ك عن ا تاقل يق امل2010حية للعام فتالا ية ادلوية للقطاع العامتطب بعد  لعايري احملا   .بس
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ية يف خمتلف جداولحتيني رضورة  تجر يب األرصدة ا سل"الربانمج احلاسويب ل  "كإ

ية اليت وردهتم ال .20 ندات املر جعشف يل زماليئ أن ا ملستك يام مهنا جدّ  ّ ية يفولاسـ تجر يب األرصدة ا  الربانمج احلاسويب ل
سل" ًيقدم موجزا ع اذلي 4"كإ توي عىل ّ ية اكنت ال تزال  ياانت املا ها إلعداد ا ية  نارص األسا حتن ا ل ب سـ للع مجيع ّ

تصو شوف األرصدةلا كبات اليت أجريت إلعداد  ية ادلوية للقطاع العامي ية وفقا للمعايري احملا تا ل الا بت سح ً يح أن . ف ّو حص
با أو فعاال ًبعض الروابط يف لواحئ اجلدول مل يكن صا ّ ً يحةئ ية اكنت  ياانت املا ً إال أن القمي الواردة يف ا حص ل لب ّ ية . ّ بغو

سلمي ملفات إقفال ّيل  ت تصايص يف املعايري احملتسه ية إىل الا ياانت املا خ ا ل ية ادلوية للقطاع العام وهبدفلب لا   تفاديسب
متل يف ا حمأي خطأ  يح  اخلدمات أنه جيدر بإدارةملسـتقبل، ارتيئّ ية  تنق املا ية يف برانمج ل تجر يبجداول األرصدة ا ل

سل" ية المن املعلومات " كإ با لا يات إقفالل ها يف  ّيت ال فائدة  معل ساابت العام ل  .2011ح 

ية رمق  تو صا  4ل

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

ية  يذ مزيا يق يف  تد نا نفل  2010العام تق

ية نيذ املزيا  متوافقةتأرقام وسوايت وحتويالت : تنف

ية ابتت تصدر .21 ياانت املا ليح أن ا ب لحص ية ادلوية للقطاع العام، إال  ّ تىض املعايري احملا نة  ّلك  ل بسـ سمبق بو ّ يأن برانمج الو ّ
تني  تني املا متحورين عىل فرتة ا يهتا ال يزالان  ليومزيا ن لسـن بلمن وقد خضعا للمراجعة واملوافقة 2011–2010م  ق 

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  للسـنمت تقدير اإليرادات وا ل ثامن ابلربانمج 2011 و2010ّ ل وفقا للملحق ا ً
ية   .20115 و2010للعامني نواملزيا

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 املا(ل يل لبا

يان ) اخلامس ناد إىل  بابال يةّتدفست يوةل املا لقات ا يان املايل الرابع (لسـ ّوناء عىل ما تقدم، . )"لبا ً ّتوصلت إىل أن ب
ي يات ملعطا سبةناملزيا سويهتا  ح اليت متت  ت ية ّ بالغ ا لفعل ا تطابقة من عىل مل سجةل يف الفرتة مقاعدة  نفقات ا ّاإليرادات وا مل ل

ية للعام  مية 2010سباحملا هرت فائضا يف اإليرادات  بق أ ً تقاومي3,1ظ بل ا يون فرنك سورسي  ل  قمل ً اليت أجريت وفقا ي
ية ادلوية  لللمعايري احملا ًوهذا الفائض مؤكد أيضا يف اجلدولني .  العامللقطاعسب ية ا"ّ ياانت املا لا سة اخلاصةلب  مخلا

نفقاتاب  ".لإليرادات وا

يقات املدير العام الواردة يف  .23 يلمك إىل  شلك عام، فأ ية  يذ املزيا تعلأما يف ما خيص  ب حن تنف ّ يةّ تقرير عن اإلدارة املا لا . ل
تحويالت و لنت املراجعات اليت قام هبا زماليئ أن ا ّ يبيّ بقا للامدة قد  بني الربامج ةناملزيا ًنفذت  ط نظ5-5ّ  .ام املايلل 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 ية ادلوية للقطاع العام: 2010لب ية مع املعايري احملا ياانت مامت لأول  شـ سبب ّ 

ها ز .24 يع اليت را جععرضت املوا ية للعام ض بو املا ياانت الو لماليئ يف  ي  كشوف األرصدةّ ويه مؤلفة من 2010ب
يان( ن) ّولاملايل األ لبا ثاين(فقات لومن اإليرادات وا يان املايل ا لا يان) لب ية بومن  تغريات يف األصول الصا ف عن ا ّ ل
ثالثا( ليان املايل ا ية ) لب يوةل املا لويان عن تدفقات ا سـ لب يان املايل الرابع(ّ ية ) لبا نفقات ا لفعلومقارنة اإليرادات وا ل

ية  ياانت املا(ناملرصودة يف املزيا لا سة اخللب نفقاتابإليرادات اصة مية اخلا ية املقفةل) لوا سمرب 31 يف لللفرتة املا  2010ي د
سريية أخرى ية ومالحظات  يب احملا تفابإلضافة إىل موجز عن أبرز األسا  .سبل

بو و .25 ساابت، ال يزال الوضع املايل يف الو سب مجموعات ا سريات املقدمة  تلفة وا هر اجلداول ا يكام  حل ح تف ّخمل ل ًسلامي عىل تظ
ياطات امغ منالر ب إذ أحتخنفاض الا ية ادلوية للقطاع العام للمرة األوىل تطلب تصو يق املعايري احملا ين  ل ّب ّ سب تط ً ا وتقديرًاّ

شوف األرصدةًاجديد هذه املعايريك ألبواب  ثال  ية الا ية  تا ل الا تح بغ مت ّ مما أدى إىل اخنفاض ف ياطاتّ بو يف بداية ي للوحتا
بة ية  سـالفرتة املا ناهز بنل يون ف20ت  يون فرنك سورسي208,2 يف األصل ت اكنيرنك سورسي بعد أنمل  ي  إثر و. مل

ت يةصلا بات اليت أجريت خالل الفرتة املا لو ياطات  ت ابتي بو حتالا ند 194,6ساوي تييف الو ع ماليني فرنك سورسي  ي
ية للعام إقفال ياانت املا ل ا  .2010لب

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

ية حىت اترخي  .26 ساابت املا تلف ا ّقورنت أرصدة  ل حل سمرب 31خم تخلصة من 2010ي د تكل ا سـ  تحصل ملب ياانت ا سـا ملب ل
بالغ املعلهيا يث ا ساابت من  ثري من ا تالف يف أرصدة ا هر ا مل من املصارف  ححل لك خ هاتفظ بااتت ا جلدرجة يف إ  ث

بالغ فاملرصية و يملا ّ بررتتالفاتخ هذه الاّغري أن. ةناملزيا سوية أعدت  بوُ ندات  ّساطة  ت تحديدلهذه الغايةمست  .ل اب
ها  بالغ مجمو يوةل ا عوختضع ا ل بدأ توفري ماليني فرنك سورسي383,5لسـ  ّ  ً. يوما90 األموال يف غضون مل

بو .27 يقررت الو يزي بّ يةلمت ا يا يوةل الا يوةل اجلاهزة وا طني ا ت سـ حسـ ل يار احملاسـيب ادلويل للقطاع العام رمق ل يا وا ملع متا  2ًشـ
نص عىل ا ّذلي  يان "ي شري ا لكرضورة أن  بريي نقدية ا لكإىل األرصدة ا تلاكتهل ها من  ممة وما يعاد يان ل توفر  للك اليت ال  ّ ت

تصادي يةي وأن قالا ياانت املا سؤولني اإلداريني يف املالحظات امللحقة اب يقا من ا ليف  ب مل تعل لض ال أان من هجيت و". ً
ي يزي الا تأعارض هذا ا خمت  .موال املذكورةاري بني أنواع األل

ّتحقاتمتسجيل  بضسـ بو لق ا يساب الو ميةحل  لق بصايف ا

هات املقرتضة .28 تلف أبواب ا سوبة يف  بالغ ا جلوصلت ا خم حمل شلك إجاميل27,2 إىل 6مل يون فرنك سورسي  ب  كام . يمل
تارخي  تحقة  ساهامت ادلول األعضاء اليت اكنت ال تزال  بوصلت  سـ ًم ّ سمرب 31م ناهز2010ي د مية  ي إىل صايف   2,2 ق

ييون فرنك سورسي يض مل ًيضا يقارب  الاعامتداتختف بعد  تعرثةنتيجة ي ماليني فرنك سورسي 0,9ختف ّأما . ملادليون 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

تقصاءات اليت أجراها زماليئ أي  سـهر الا بقا . ساابتحلطأ يف اختظ للو   للقطاع العاممعيار احملاسـيب ادلويلًط
ساهامتق، ا19 رمق بدلمتطعت  بابل ا لان األقل منوا من ا ً ّ ّ. 

                                                 

بض اخلاصة ابألع6 ساابت ا ساهامت ادلول األعضاء و لق  ح نقدية املقدمة لربانمجم سلف ا تجارية وا ّامل ا ل ل بو املقفل للمعاشات ل ندوق الو تحدة اإلمنايئ و ي األمم ا ص ّمل
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 مراج شورات الحظ زماليئ نقصا يف املعلومات اإلحصا مية ا ئعة  ًن مل يمي ق تقاليت من شأهنا أن تقدم أفضل  ّ

شورات املقدر بأكرث من  ية خملزون ا مية ا ّعن ا ن مللفعل ناد إىل معدل لكفة للنك سو ماليني فر3,3لق ّرسي ابال ست صفحة ي
تلكفة تذ. لالواحدة أعىل من سعر ا لوال بد من ا ياق بأنّ ّكري يف هذا ا شوف األرصدةلسـ بلغ الوارد يف  ك ا ية مل تا ح الا فت

يوين فرنك سورسي ياكن يقارب ا بو  اخلدمات، طلب زماليئ من إدارةّمن مث. ملل ية يف الو ي املا نظر يف ل لإعادة ا
ية سا يات ا با حل بة . ّلعمل يد  يض الر سـوأدت هذه املراجعة إىل  بنص ختف ً فرنك سورسي تقربا ف95 0000ّ ي  2,4وصل إىل ي

 .يماليني فرنك سورسي

مية خمزون  .30 قعدلت  ّ يث يمت تفاديُ شورات  ّا حب يد وفقا لل ملن بالغة يف تقدير الر ًا ص يار احملاسـيب30فقرة مل  ادلويل ملع من ا
نص عىل 12للقطاع العام رمق  ّ اليت  تلكفةختفيض اخملزون إىل ما دون اللكفة إلعادتهت مية ا ل إىل صايف   .ق

ية رمق  تو صا  5ل

يات موثوق هبا وشامةل أ ند إىل إحصا ية  سعي إىل احلصول عىل معلومات حما بو اب ئويص الو ل تي سب حول 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 ّ 

بلغ ايناهز  .31 ملا هزيات" يف ابب ّسجلمل سجل يف نظام 000 35ي ماليني فرنك سورسي مع أكرث من 3,7" لتجا يث  ّ تأ م ث
ئات. اإلدارة 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 خالملا ّ ا ية .  أي خطأ جدير ابذلكر2010ل العام مل ّوخالل  معل
يق هذه،  تد قا ّمت سدل مية ّ ً فرنك سورسي تقربا إ000 40بق فرق  ي نظام ي ية اخلاصة  يات احملا بشف سابقا يف ا ملعط سبت ً ُ ك

نص ّا  .PeopleSoft"7"بة احلاسوية مل

تأجر" مريان"مبىن   تقيمي حذر: ملسـا

يار احملاسـيب .32 يات ادلخل  للمعختضع  بىن 16ويل للقطاع العام رمق  ادلملك بق عىل  م اذلي  وقد راجع ". مريان"ينط
بىن اذل هذا ا ية  مية احملا ملزماليئ تقدير ا ل سب يامي عادال لق ميه  بغي  ًي  ً تق تقين بو لكفت يف العام ي ّوالحظوا أن الو ي  رشكة 2009ّ

"CBRE "بىن مية العادةل  للمتحديد ا بتلقب سوق مع أخذ ادلحفس  مية ا ل هذه األخرية  بارق توشري . عتخل بعني الا
سجلحتليال بلغ ا ّت زماليئ إىل أن ا مل مل شوف األرصدةّ ناهز ك يف  ند إىل 4,3ي واذلي  يست ماليني فرنك سورسي  ي

ي ية حذرة ال  سا ّيات  سـّ ب ح يفّام يف ما خيص معل تاك لا ترب .  املرتفعةل بري قد رفععومن هجيت، أ تقديرات  سقفخلأن ا ل ا
تاجاته ا بل ا ننين أ تق سـتلك ّ يمي آخر بعد ثالثة أعوام من ّ توقع إجراء  بان أنه من ا بىن آخذا يف ا يمي ا تقتعلقة  ّتق مل ّ سـ مل حلمل ً ب ّ
تقديرات األخرية   .لاترخي ا

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

بىن  .33 يد  م  ّ ساحة حىت " الرباءات"شـ تع حبق ا ّعىل أرض  مل ّمت ّ ملونص أحاكم ا. 2073العام ت يل للقطاع عيار احملاسـيب ادلوّت
مية هذا األصل غري املادي وفقا رضورة   عىل31العام رمق  ناقص  لساب  ً ق ت تحقة من احلقح ّهةل ا ّ ملسـ وتأكد زماليئ . لم

                                                 

تحقة نظام 7 ّ املدفوعات ا  ).AM(إدارة األصول نظام و) AP(ملسـ
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مية ا ملتبمن أن ا لق شوف األرصدةّ كية الواردة يف  ّ ية منلل مطابقة ق با ية ا قمية ا ل ّلفعل  هذا األصل، كام يه احلال يف هذا ق
بالغة ّن مث، م. الصدد مية ا ترب أن ا لأ لقع ية ادلوية للقطاع العام27,8ّ ل ماليني فرنك سورسي تامتىش مع املعايري احملا سب  .ي

متل يد اإلجراء  تشـاألعامل  بىن اجلديد وقاعة املؤمترات اجلديدةق  مل عىل ا

شوف األرصدة .34 بىن اجلديد يف  كجسل ا مل ّ مية ُ يون فرنك سورسي155,2بق  ي  ب.مل بان األعامل مل ويأخذ هذا ا حلسـلغ يف ا
ميهتا و 2010اليت أجريت يف حبر العام  بـاليت تقدر  ق تقصاءات ومسحت. ي ماليني فرنك سورسي39,6 مبلغّ سـ يل الا

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

مي .35 يا يف قاعة املؤمترات اجلديدة  بقتقدر األعامل اليت جترى حا ً ل لني فرنك سورسي أي تقربا ضعف ا مالي6,6ة ّ ً ي قمية ي
شوف األرصدة يةكالواردة يف  تا ح الا ية. فت ندات احملا بلغ بعد مراجعة ا تأكد من دقة هذا ا بومتكن 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 تخصصة" Acanthe SA"ّمخ،  ّا ندمل باين وا تخمني العقاري هذه ا ست يف ا مل يهن يفتل ا ختم 
سب مإىل مقاربة يّقوماتح  ّ مرهونة مبدة صال ح يق يف . هتا اخلاصةّ تد ية ا تخمني خالل  قوقد حلل زماليئ تقرير ا ل معل ّل ّ

ية ادلوية للق تىض املعايري احملا بات اليت أجريت  تصو لا ي بل شوف اسمبق يةألرصدةكطاع العام لوضع  تا ح الا  .فت

يه زماليئ .37 ند اثن اطلع  تخمني يف  يني ا نذاك تعديل القمي مث أكد هذا الاقرتاح بعد  علاقرتح  ل حت ٍي مست ّ ُ ّ ح  ويف حبر العام .ُ
شوف األرصدة،2010 يض ك خضعت القمي املدرجة يف  ية  تا تخف الا لح سب املقوماتتف ّأجري  هر املراجعات .ح تظ ومل 

ية أي خطأ تقصا ّالا ئ مية وأتت ا.سـ بقيضات  تقريب3,3لتخف ل ماليني فرنك سورسي عىل ا تالف ي تلفة اب خ وفقا للقمي ا خمل ً
يض املقومات ّمدة  ختف ّ . 

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
سجل .املراجعة بغي أال  ّتأكدت من أنه  ت ّّ ن يف يةّأي نفقة خاص ّ ياانت املا باين يف ا لة اب ب مية . لمل لقمن مث وصل صايف ا ّ

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

ية يف .39 تحقق من اإلجراءات احملا تقصاءات  سبكام أجرى فريقي ا ّ لل تاكمةل سـ ّوأكدوا يل أن " AIMS"مل نظام اإلدارة ا ّ
نظام احملاسـيب  يات اخلاصة ابملقومات الواردة يف هذا ا لا ية (ّملعط 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 اجلديدسع" CBRE"ّمخ تخمني ووافقوا . ملر أرض ا لونظر زماليئ يف هذا ا
متدة ّوقد. ملععىل املقاربة ا سجلُ سعر ا ّر ا مل بو ل هذه األرض اليت يه مكل للو بـ  ي . ي ماليني فرنك سورسي28,6 مبلغل

مية الواردة  بقى ا سعر األرض،  يض  ياب أي  لقويف  ت ل ية ميف األرصدةختفغ تا م ا سجةل يف خل تكل ا ّطابقة  مل  األرصدةل
ية تا حالا  .فت
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يف ادلويل (األصول األخرى غري اجلارية ية مركز  نقرض    )جمجع

نون ّجسل .41 باب ا ملع ا مية " األصول األخرى غري اجلارية"ل بقبلغا  ً بلغ يف .ي ماليني فرنك سورسي10م ندرج هذا ا مل و ي
تارخي  ية الاقرتاض املربمة  بإطار اتفا توبر 25ق بو و 1991ك أ وريم . "FCIG"جنيف ادلويل مجعية مركز ي بني الو

ند اإلضايف األول املؤرخ يف األول من نومفرب  ّا ّّ ية 1996لب تجزأ من هذه الاتفا ترب جزءا ال  ق واذلي  ّ ي بت يف ًيع ّإىل ا ل
سديد القرض اذلي خالفا ملا ذكرته يف تقرير ًسأةل  ت شوف األرصدةم يق يف  تد كي األخري عن ا يةقل تا ح الا بح 8فت يص لن 

ثاين من العام  ساري املفعول يف نصف ا لا ناء ّ إذ قررت2011ل بو يف تكل األ ث الو بىن ي  ".الاكم"ماإلبقاء عىل 

تحقة ّاملدفوعات 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
تح" بة املدفوعات ا ملسـمرا شوف و. )AP Accounts Payable Control" (ّقةق كقد راجع زماليئ عدة أبواب يف  ّ

بو اجلاريةاألرصدة تعلقة ابلزتامات الو ي  ّ يدة.م تاجئ  ّ فأسفرت مراجعاهتم عن  ج باب اإلشارة إىل  ّ وال بد من.ن لأن هذا ا ّ
ًقد جسل اخنفاضا بة ّ شوف األرصدة% 2بنسـ  يةكابملقارنة مع  تا ح الا  .فت

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

يذية ) ه (1-16ّالالزتام املؤقت للقاعدة  تطرق إىل الفروق ملعاهدةلتنفمن الالحئة ا شأن الرباءات اليت  تعاون  ّ ا ت ب ل
نامجة عن  توصل إىل تفامه حيل  يف علمي و.ر الرصفسعلا ية ا بو وهذه ادلوةل  شات قد أطلقت بني الو نا ّأن  ّ ل بغ ي ق م ّ

سأةل بني أن . ملا ّوقد  ّ بالغة الاعامتداتت يون فرنك سورسي1,1ل ا ي  شململ سجةل ما بني ت مل  نفقات ا ّ اإليرادات وا مل ل
سمرب  مترب ود يهري  سب قواليت شلك بفرو 2010ش ّ تهً فائضا يف ار الرصفسعأ ها يفت بو  بة إىل الو نفقات اب ميا ي سـ قل  لن

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

ّتحقات املوظفني ّ  "لطوعي للخدمةاإلهناء ا"برانمج : مسـ

مية ُ، خ2010خالل العام  .44 بلغ  بقصص  م يون فرنك سورسي لربانمج 15ّ ي  ّوتطرق تقريري ". اإلهناء الطوعي للخدمة"مل
ية بة املا يق يف املرا تد لعن ا قل رشية إىل هذا املوضوع9ق نصفومن املزمع. لب للموارد ا نجز هذا األخري يف غضون ا ل أن   ي

ّوشلك. 2012ّاألول من العام  بالغ الي بقي ا يد ا لر ت ّص يون فرنك1,1 مل ية للعام و ي سورسيمل  ياانت املا لاملدرج يف ا لب
بكرا2010 تحقات املوظفني اذلين تقاعدوا   ً م ّ ّ يا حبلول اترخي أقصاه . مسـ توفرة حا سـهتكل األموال ا توقع أن  ًومن ا ل مل ت ّمل ّ
نفقاتّ إما 2012نيويو  لية زايدة يف ا تأمني يفلتغط ندوق ا ل  تقاعدية) نربيدافا(ّ الصحي ص ندوق املعاشات ا لو    أو10ص

 .ّل ألحصاب احلقاإلعادة األمو

ّتحقات املوظفني ّ   إجازات زايرة الوطن: مسـ

بلغ الحظت .45 م 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 العا حبقتعوا  ّ بلغ .2010م يمت تواري ساابتحلمل وال خيضع هذا ا تعذر ترامك هذه ّ إذ أنهةكأ  ّ ي

تحقات ومسحت ّا مية يل املراجعات املوجزة اليت قملسـ يد  تأ قام هبا زماليئ  ك بلغ ب  .ملهذا ا
                                                 

تقرير رمق  8 ت27ّ املؤرخ يف 10327لا شوف األرصدة2010وبر ك أ يق يف  تد ك عن ا تقل ية للعامفت الا يق امل2010 حا ية ادلوية للقطاع العامتطب بعد  لعايري احملا  .بس
تقري9 يق يف املرا10195ر رمق ل ا تد ق عن ا ق رشيةل ية للموارد ا ببة املا  .لل
تقاعدية ملوظ10 شرتك للمعاشات ا ندوق ا ّ ا ل مل تحدةلص ّفي األمم ا  .مل
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ّتحقات املوظفني ّ ية : مسـ ساعات اإلضا فا ساعات املرنل   لونظام ا

ية اعامتداتترد  .46 ساعات اإلضا ف ا ساعات املل شف املايل11رنلونظام ا مية لك يف ا ّوأكدت . ي ماليني فرنك سورسي0,5بق 
مية مربرة ية أن هذه ا ندات احملا ناد إىل ا تقصاءات اليت أجراها زماليئ ابال ّيل الا لق ّ ب ت ست س ملس  .سـ

ّتحقات املوظفني ّ نوية املرتامكة: مسـ ّالعطل ا  لسـ

47. 

يوين فرنك سورسي  ةاملرتامكّ أايم العطل اعامتدات سبتُح يمية  مل مية يف اخلصوم عىل املدى القصري بق يون 10,2بقو مل 
ّقق زماليئ من دقة وحت. يف اخلصوم عىل املدى الطويليفرنك سورسي  بلغني وّ يات ملهذين ا يل  هام عرب  معطتوا حتل فق

بوّفردية للموظ يحان. يفني يف الو بلغني  ترب أن ا ناد إىل مراجعات زماليئ، أ حصوابال مل ّع   .ست

ّتحقات املوظفني ّ  وات العودة إىل الوطنعال: مسـ

سوبة حىت اترخي الاعامتداتتناهز  .48 ّ ا سمرب 31حمل يون فرنك سورسي 1,1 لعالوات العودة إىل الوطن 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 سوبني والحظت . ضي بلغني ا حملمن هجيت أن ا مل يل ّ تح سجةل يف ا لتوافقان واألرصدة ا ل مل ّي
ند املؤرخ يف " Mercer" اذلي أجرته رشكة كتوارياأل ّيف ا نون2011 أبريل 28ملست  ملع وا

"Consolidated Total for All Plans, WIPO, Actuarial Valuation Report under IPSAS "
مجاإلجاميل املوحد للخطط ( ية الفكرية، ّ ية  نظمة العا للملكها، ا مليع مييمل ية ادلوية تقيتقرير  ل يف إطار املعايري احملا سب

بابني. )للقطاع العام 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 بو : ّلص ياانت الو بل عىل  متل يف ا يخطر  ب ملسـتق يةحم   لاملا

بالغ عددمه  .49 بو مبوظفهيا ا لسب الو ي ّت تحدة1100تن تقاعدية ملوظفي األمم ا شرتك للمعاشات ا ندوق ا ّ موظف إىل ا مل ل مل ّلص ّ. 
شوف األرصدةًوكام ذكرت سابقا يف يق يف  تد ك تقريري عن ا يةقل تا ح الا سب أي الزتام 12فت ّ، مل  تواريحي لصندوق ما  كا

نظمئبعد اخلدمة الر ملييس ملوظفي ا ّنين أرتيئ. ةّ يار احملاسـيب ادللك ملع أنه من الرضوري مبوجب أحاكم ا ويل للقطاع ّ
شوف األرصدة 25العام رمق  تقاعد ملوظكتواري الالزتام الاكتضمني  تحقاقات ا ّ اخلاص اب ل ندوق سـ بو يف ا لصفي الو ي

تقاعدية ملو شرتك للمعاشات ا لا تحدة مل ّظفي األمم ا مل يه ّإذ أن ّ شارك  نظام اذلي  فا ت سم مبمزيات ل بو  ّالو ت نظام حمدد "يي
شرتك يه حلمك  شاركة  هات ا تحقاقات ختضع ا مالا مل فسـ يار13"جل للمع وفقا  ً ونظرا 25 رمق  احملاسـيب ادلويل للقطاع العامً

ية  :تللعوامل اآل

نظام • نظامت اخلاضعة  ية ا سؤو شاركة عىل  للا مل ل م  ،مل
تقاعدية ملوظفي األو • شرتك للمعاشات ا ندوق ا ّنظام ا ل مل ساهامت لص يث حصص ا تحدة من  ملمم ا حمل ّ

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

سب الزتام  ال .50 حبد من اإلشارة إىل أنه إذا  ّ يار احملاسـيب ادلمماثل ّ ملعتىض ا  ً ووفقا للعوامل25ويل للقطاع العام رمق مبق
ته ا تخطى  شلك الزتاما  ية إذ قد  بو املا ياانت الو ميسالفة اذلكر من شأنه أن يؤثر أثرا ملحوظا عىل  ت ي ل ي ب قل ّ ً ًّ ً يون 200ّ مل 

                                                 

ساعات املرنّ املوظفون اخلاضعون لقواعد حرص 11 نظام ا لللعمل  يا ب ً إلكرتو  .)Flexitime(ن
تقرير رمق  12 تو27ّ املؤرخ يف 10327لا شوف األرصدة 2010بر ك أ يق يف  تد ك عن ا تاقل يق امل2010حية للعام فتالا 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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يفرنك سورسي وساوي  بو من ادليي تقاعدية كتوارين الايحصة الو شرتك للمعاشات ا ندوق ا نظري يف ا ل ا مل لص ل
تحدة ّملوظفي األمم ا مل سب معلومايت، تعذر عىل. 14ّ ّو تحدة ح تقاعدية ملوظفي األمم ا شرتك للمعاشات ا ندوق ا ّ ا مل ل مل ّلص

يةتقدمي الزتامات سوبة وفقا مين تأ  ً  .25ويل للقطاع العام رمق للمعيار احملاسـيب ادلحم

يار احملاسـيب ادل .51 يذ ا ملعبامب أن  تنف شمل 25ويل للقطاع العام رمق ّ سب بل  بو  بق عىل الو شلك ال  ي هبذا ا حف ي نط يل
ية عىل نظرايئ يف الواكالت األ لية برمهتا فقد عرضت هذه اإلشاك تحدةّمم تابع لألمم ا يني ا ملفريق املراجعني اخلار ل ًونظرا . ج

نا هذا، مل  يسـتللخربات احملدودة يف هذا اجملال حىت يو م ً موحدةًبط بعد أعضاء الفريق مقاربةنّ سأةلّ هذه ا مل  ّوقد مت . ل
تصا خبادل اآلراء يف هذا الصدد بني عدة ا ّ تابعت ية ا ليني من اجملموعة ا ن سؤولني من ةلتقص فريق العمل م للفريق األممي و

سني للفريق اليت  يام خالل ادلورة احلادية وا ية ادلوية للقطاع العام ال  تحدة واملعين ابملعايري احملا تابع لألمم ا مخلا سـ ل مل ّل سب ّ
سمرب  بادالت نقاشا واسعا وأاثرت هذ. 2010يانعقدت يف د ًه ا ً سري موحد ألحاكم  يف هناية املّمل يؤدلت ّطاف إىل  تف
يار احملاسـيب ادل  .25ويل للقطاع العام رمق ملعا

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

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

ّتحقات املوظفني ّ تأمني الصحي : مسـ ّا  بعد انهتاء اخلدمةل

بو  .53 ية للو ية احلا ياانت املا يتضمن ا ل ل ب لت تأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة اعامتداتّ  ّ يون فرنك سورسي 12,1بقمية لل 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 ةواريكتاأليست ية مفادها أن "Mercer"ل  ّإىل فر هدض تأمني الصحي  ندوق ا ستش عالوات  ّ ل  ص
بة  نواي  سـارتفاعا  بنسـ ً ية، طلب زماليئ جمددا من إدارة%. 2,5ً ياانت املا ية عرض ا ًويف ما خيص  ّ ل ب ليلك ه   اخلدماتّ

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

ية، الحظت أن  .54 ية احملا بة إىل ا ّواب سب ن لتقسـ متنل نظمة قد ا عا نطاق دمل لتحديد  )corridor method(لت هنج ا
سائر واألرابح  تىض هذا الهنج . ةكتوارياألخلا مبقوتؤجل  بة ّ تخطى  سائر اليت  بات يف األرابح وا سـا ت خل نتقل ّل من % 10ّ

نظامّبني يف لُت ةكتوارياأل قمية الالزتامات شمولني هبذا ا ية للموظفني ا ياة ا بة  لمعدل املدة املر مل لعمل ّللح تق ّ ّمن مث، أصدق . ّ ّ
يار احملاسـيب ادل ملععىل هذا الهنج اذلي يامتىش مع توهجات ا   .25ويل للقطاع العام رمق ّ

ها  يلاإليرادات الواجب حتو

ها ارتفا .55 يد اإليرادات الواجب حتو يلارتفع ر يفا خالل العام ص ًعا  مية  2010طفً بقلريد يف اخلصوم اجلارية عىل املدى القصري 
يون فرنك سورسي64,1 ي  سااب. مل بلغ ا تضمن هذا ا حلو مل شوف األرصدةّي تعلقة بكت الفردية املرتامكة يف  ّ وا ودائع مل

تأمني الصحي اإلضايف  ّا يةواإليرادات ل ّا تعاون اخلاصة ابحتادي مدريد والهاي ابإلضا لتمكيل لفة إىل إيرادات معاهدة ا
ناء،دفعتويف .بشأن الرباءات ُ تكل األ بالغ العالقة حىت اترخي  للث ية ا يني أ ّزابئن ا مل ب غلن سمرب 31ّملع  .2010ي د

ّناد إىل املراجعات اليت قام هبا زماليئ، الحظت أنوابال تهست بلغا  قمي  ً ً تقربا خيي ماليني فرنك سورسي8 م ناصب ي مص  ّ
بل العام عالقة تعود أ يهتا إىل ما  ققد  .2009م

                                                 

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

بةّحتدد اإل .56 ً حتديدا دوراي وتقيرادات املر يون178 ما يفوق 2010اية العام يه قد بلغت يف هنً . ي فرنك سورسيمل 
بقةتوشمل هذه اإليرادات ساابت خاصة بقطاع يف مجةل ملسـ ا شمل  حما  شأن الرباءات ت تعاون  ب معاهدة ا حتادي ابول

يةمدر ساهامت طو عيد والهاي ابإلضافة إىل   .م

شأن الرباءات تعاون  بمعاهدة ا  ل

شأن الرباءات لوحدها أكرث من تّشلك .57 تعاون  ب إيرادات معاهدة ا يون فرنك سورسي حىت اترخي 136,1ل  ّ ي مل
سمرب  31 يلويه 2010يد بة ا تضمن إيرادات مر تحص  لت تق ية ّية تمكيل وأتعابطلبات براءات ل ّ فللصفحات اإلضا

ية للحامية مبوجب الرباءة يف ترمجة رشوط األ هلوتاك ترب أن. ل ّوأ بلغ ع متد يقدمانمل ا منوذج ا سوب وا ّا ملع ل يا ً تقديرا حمل ًوا ف
باقه شأن الرباءاتستللجزء الواجب ا تعاون  ب من إيرادات معاهدة ا  . ل

يا .58 بة امللفات املقدمة إلكرتو تين هو اجتاه ملحوظ حنو ارتفاع يف  ًلكن ما  ن ّسـ ّ ن لف يح أن هذا .ّ ّ و ًالاجتاه ال يزال معقوال حص
يق املعلومايت  تد بو، غري أنين أنوي تزويد فريقي املعين اب نظر الو قومرتابطا  ل ّ ي ب بل  "ACL"بأداة ً 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
ّتوسطة للرتمجة ا نةمل يات  تقديرات إىل  ناد ا تأكد من ا تني أو ثالث  يّلك  معط ل حمت تل سن ّ ّإال أنين قد عدلت هذه . سـ ّ

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  ماليني فرن11,9م يرد  سـك سورسي يف  هات "ي جلا
شأن الرباءات يف معاملقرتضة تعاون  باهدة ا ب،) PCT debtors ("ل يون فرنك سورسي 136,1لغ م ويف املقابل  ي  مل

باب ُّجسل نونليف ا بقة يف "ملع ا شأن الرباءاتملسـاإليرادات ا تعاون  ب معاهدة ا  )PCT Revenue deferred ("ل
ياق ندرج يف  سـوا متحور عىل مل رشة اليت  ت الفقرة الرابعة  تحقة"ع ّاإليرادات ا  .) Receivable income ("ملسـ

بلغ إىل عدد  ند ا ملو شأن الرباءات اخلطلبات لا"يست تعاون  باصة مبعاهدة ا يةاملل ّودعة يف املاكتب ا " حملل
)PCT Applications Filed with RO (وحدة900 162 بقمية ّاملقدر . 

  احتاد مدريد

سمرب31ّحىت اترخي  .60 بقة2010 ي د ساوي اإليرادات ا سـ،  سلف وملت نتامئية الالا  ماليني فرنك 26,8احتاد مدريد  يف س
ساب . يسورسي يات  يل  حوخالل  معل بقةّحتل يون فرنك سورسي2,2(ت املربطة ابحتاد مدريد ملسـاإليرادات ا ي  ، )مل

مت ساابت ا ملعالحظ زماليئ أن مهنج ا ند إقفالحل تحديد هذه اإليرادات  عد  ساابت يف ل سمرب 31حل ا  قد 2010ي د
ية إذ ارنة مع حتّسن ابملق تا شوف األرصدة الا متد يف  حذكل ا ت فك ساب جديدة يف منوذج املع يات  حلبقت فر ح ض ّط ساب ُ

بقة بة وأان أصدق علهيااألخرية هذه ّ أنيبدوو. ملسـاحلايل لإليرادات ا ّ صا سري اخلاص .ئ لتف كام ال بد من اإلشارة إىل ا ّ
ية للعام  ياانت املا ليري املهنج الوارد يف ا ب لتغ  .2010ب

ساابت األخرية عىل خطأ مقداره ابإلضافة .61 توي هذه ا حل إىل ما تقدم،  حت نين مل 0,6ّ ّ ماليني فرنك سورسي تقربا  لك ً ي ي
تجزأ من  ترب جزءا ال  سوية يف شأنه ألنه  ّأطالب  ي يع ّ ًت سقف العام احملدد لألب ّا ية ل لنسبية ا ّ  اذلي هو بغىن عنومه

ساابت حليفات يف ا  .تكي
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بة إىل إير .62 لنسـكام ذكرت سابقا اب يق املعلومايت ً تد شأن الرباءات، أعزتم تزويد فريقي املعين اب تعاون  قادات معاهدة ا ل ب ل
يات اخلاص ب"ACL"بأداة  ية مراجعة جدول اإلحصا ئ  بات اليت شلكبغ ّوضع ا ت بقةلطل ساب اإليرادات ا سـ قاعدة  ملحل ً 

شموية اّمن شأن هذه اخلطوة أن تؤكد سدادو.  احتاد مدريديف ل املعلومات اخلاصة  شورةب نبات غري ا  .مللطل

بة  تقإيرادات أخرى مر

ّشلك .63 بةت ية  ساهامت الطو سـ ا ع بالغة إجامال ي ماليني فرنك سورسي11,6 نمل بة ا ً من اإليرادت األخرى املر ل  15,1تق
ييون فرنك سورسي ية ّحظت أن ال و.مل تدفقات اخلار جهذه ا ّ ناد(ل لصشاريع ا تامئيةم نيق الا يات ال م) س ّترب  معل قابل تع

لبارش  ية األكرث ارتفاعا . هام ساهامت الطو ًوقد حلل زماليئ العقود اخلاصة اب ع مل ًيال مفصالّ ًّ ّومبا أن هذه العقود . حتل
باب املذكور سا ساهبا يف ا يث ا يار احملاسـيب ادلويل للقطاع العام من  ـي تامتىش مع ا نة  رشوط  لختضع  ت ملع حي ح فه ّ مع ًلفا ل

تطلب حتديدا دوراي ًبطريقة  ً ّ  .ت

تامئيةليرد جدول ا .64 نناديق الا ية للعام 50الصفحة  يف 15سص ياانت املا ل من ا وقد راجع زماليئ األرصدة .  2010لب
سجةل فهيا ابإلضافة ية ا تا ية والا تا ّالا مل ت مت خح نفقات  إىلف يفات ل حراكت اإليرادات وا لتكيمما أدى إىل بعض ا ّ أجرهتا ّ

بو هايالو يق خالللكّ  تد ق فرتة ا شف املراجعات املفص. ل ّومل  ية أي تك يعهتا احملا نفقات وفقا  سبةل  ب لطلل  ّمن مث،. خطأً
تصديق   . عىل هذا اجلدوللبإماكين ا

ته  .65 بلغ  تقدمي  ثهتا ادلامئة  ميالزتمت إحدى ادلول األعضاء بوساطة رساةل أرسلهتا  ب قبع ي ماليني فرنك سورسي 1,4م
شوف األروترد هذ. عىل أساس طوعي) مليون يورو( سامهة احملددة يف  كه ا تارخي األول من صدةّمل ية  تا ّ الا ب حت ف

يا يف . 2010 يناير يد احملاسـيب  سامهة مل تف ابلزتاهما فقد أبطل ا هة ا ًومبا أن هذه ا سـ عكمل لق ُجل ّمن مث . 2010 عامّ
نامج عن هذا اإلبطال يف يف ا لصدقت عىل ا لتكي شوفّ يةك  تا ح الا  .فت

 الاقرتاض

تخطىعىل .66 ّ املديني القصري والطويل  نظامت ادلوية ونك  القروض اليت ات سة العقارية  بو من املؤ بتلفهتا الو ل للم س ي سـ
يف نتوانل دي  جن بلغ ك شوف األرصدةفرن ماليني 140,3م  كك 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 كنتوانل دي مية إجام يف  ل  بقن سم اليونم 64ج لتق فرنك سورسي عىل أن  ّ يق تني إحداهام ط إىليسـي همل 

تد عىل  ّتوسطة واألخرى  مت  ً. عاما15م

يد بع .67 نظامت ادلوية  سة العقارية  نظمة أموالا من املؤ ّاقرتضت ا شـ ل للم س لتمل بانهياً واكنت هذه القروض ختضع يف  .مض 
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 حمددةتعن هذه الفوائد رشيطة أن  يار احملو. ّ  5اسـيب ادلويل للقطاع العام رمق ملعمبوجب ا

سة يحات يف الفقرة اخلا بو تقدمي تو تعلق ابلقروض، طلب زماليئ من الو ما ض ي رشةّمل مية ع  ية عن  ياانت املا ق من ا ل لب
 .ادلائنّالفوائد اليت ختىل عهنا 

                                                 

15 «Funds in trust» (FIT) 
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بول:  أخرىاعامتدات يوي  مقتعديل   بن

يق يفي عنّصدقت يف تقرير .68 تد ق ا يةل شوف املزيا ن  يةك تا ح الا بلغ 16فت يسورسي أدرج يف  ماليني فرنك 2,5م عىل 
باب ا بلغ يف ".  أخرىاعامتدات"ملعنون لا متل هذا ا ملو نونيشـ باب ا ملعا ّتحقات املصاريف" ل  مسـ

")Expense Accruals(17 ند إقفال. ي ماليني فرنك سورسي0,6 عىل ية، وردت هذه عو ياانت املا ل ا املصاريف لب
تحقة ّيف املدفوعات ا ية. ملسـ ترب هذه ا لبنو بوةل اجلديدتع ًة  يري.  برأييمق هذا ا لتغونظرا  ل باب، مل ترد ً ّ إال ليف هذا ا

يف ادل اعامتدات شلكاليتراسات لالزناعات وتاك  ّ سمرب 31ّ حىت ت ته 2010ي د يا  بلغا إجام مي  قل ً ً  ماليني فرنك 2,6م
تخطت اعامتدات ّإىل أنيوشار . يسورسي ية  ّ الزناعات زادت أكرث من الضعف خالل الفرتة املا ف يون فرنك 1,1ل مل 
يالتّوتؤكد. يسورسي تقصاءاهتم زماليئحتل  سوبةسـ وا بالغ ا حمل ا  .مل

 ليةخصوم أخرى جارية وما

تصديق عىل اامسحت املراجعات اليت أجر .69 ملها زماليئ اب تل باب واذلي  يبلغ الوارد يف هذا ا  ماليني فرنك 53,7ّخطى ل
بة . يسورسي يد  سـوشار إىل ارتفاع مربر يف الر ص بني ّ11 .% 

 ّ واحملصالتاملدفوعات

يقخالل  .70 تد قهمام ا ثاين من العام ل نصف ا ثالث األخرية يف ا ل ا ل تد2010ل ق وخالل ا ية ل ياانت املا ليق يف ا لب
تحقق من املدفوعاتحتليالت، أجرى زماليئ 2010 للعام تقصاءات  ّ وا لل تاجئ هذه . ّ واحملصالتسـ نوعىل ضوء 

ّاألعامل، تأكدت مبا يكفي من دقة ا سوبة يف الّ حملنفقات واإليرادات ا  .2010عام ل

ياق، أشري إىل أنه خالل ال .71 ّويف هذا ا شلك عام2010عام لسـ ئاهتم  مدفوعاتب، اخنفضت  تالف  ف املوظفني، عىل ا خ
بلغ  يفا عن  ية، اخنفاضا  ما ًطف ً ّ يون فرنك سورسي 198,2ملهن ي  ّباتت شلك أكرث من مل ت نظمة من مدفوعات% 68ف مل ا

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

 ّول تدفقات األموالجد

ها  .72 ية  يوةل املا مجيعراجع زماليئ تدفقات ا ل لسـ يان املايل الرابع(ّ سجةل) لبا بالغ ا ّوحتققوا من أن ا مل مل ّ تغريات يف ّ ّ تامتىش مع ا ل
ية وإاألرصدة امللحوظة  تاح املزيا نما بني ا هافت بو خالل هذه.لقفا همة ي وأجرت الو ّ ا  هذا اجلدول عىلكثرية تصحيحات مل

مية مهنا  بقيف  نون 6تكي باب ا ملع ماليني فرنك سورسي يف ا ل تامثراتزايد"ي تدفقات " سة 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

سم إىل فروع  .73 ّيرد تقرير  ية للعام مق ياانت املا ليف ا نف.2010لب تفريع هو إحاةل ا هدف من هذا ا ل وا ل يقات ل بارشة ةناملزيا  ً م
ية ّإىل الفروع ا بار الاحتادات ف. ملعن بارشة مع األخذ بعني الا بارشة وتكل غري ا نفقات ا توزيع ا تسمح هذا الهنج  مل مل ل ب عي

تلفة شاطات اخلاصة بلك احتاد مع رصدكام يريم إىل. خملا نفقات املربطة اب ّ توزيع ا ن ت نهلل نفقات اإلدارية عي يف الوقت  ل ا
نفقات وغريها من  يلا  .ةناملزيا

                                                 

تقرير رمق  16 ت27ّ املؤرخ يف 10327لا شوف األرصدة2010وبر ك أ يق يف  تد ك عن ا ية للعام  الاقل حتا يق امل2010فت ية ادلوية للقطاع العامتطب بعد  لعايري احملا  .بس
سددة17 يف املوظفني غري ا سددة والزتامات تاك هات املزودة غري ا سددة والزتامات فواتري ا سفر غري ا ّ الزتامات ا ّ ملّ ل مل مل ّل ّ  .جل
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ناد إىل بعض الربامج اخلاصة اليت توزع .74 بارشة املرصودة ابال نفقات غري ا سب ا ّو ست مل ل ًنفقات الحقا مع األخذ يف لا  فهياحت
بان مقدرة لك احتاد عىل ادلفع ّا سمح برصد. حلسـ توزيع هذه أن  تومن شأن طريقة ا تحالل نفقات  ُ ا ل  إىل الاحتادات ل

ية لوفقا للقدرات املا ً.  

يق يف جدولني تد قعدم ا متدة سابقاُ قل تحدة ا نظومة األمم ا ية  سب املعايري احملا ًدما  ملع ّ مل مل سبح ّ 

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 عن " من ية  ساابت وفقا للمعايري احملا ملا سبحل ً

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

يل  ليل د ية ادلوية للقطاع العامحتل ليق املعايري احملا سبب  تط

ياسة العامة اّمت إعداد د .76 يقي  سـيل  ب للل بوتط متدها الو يليت  ية ادلوية للقطاع العام تع يذ املعايري احملا ل يف جمال  ب سنف ت
يل ا. يف إطار إرساء هذه املعايري اجلديدة) 2010 طبعة( لوقد حلل زماليئ مضمون هذا ادل ذلي يعرض األحاكم ّ

بقة ّالعامة ا ية وأدلوا مبملط توجهيات اخلاصة مبعاجلة املعلومات احملا سب يف هذا الصدد وا تلفة أخذهتل بو اخمالحظات  ي الو
بار ف ية للعام . ييفات الالزمةلتكقامت ابعتيف عني الا ياانت املا يق يف ا تد لوخالل ا ب لل   اخلدماتّ، سلمت إدارة2010ق

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

 اخلامتة

ياانت ا .77 ية لعامببعد العمل اذلي أجنزته، بإماكين أن أؤكد أن  بو املا للو ية قد أعدت بطريقة  2010 ي سبثل للمعايري احملا متت
ية ادلوية، بإماكين . لادلوية 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

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

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

 غروتر. ك
سورسي تب الفدرايل ا يمدير ا ل ساابت ملك  حل ملراجعة ا

ساابت(  )حلمراجع ا
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يل  1.11355.944.00333.02 لتسجامللحق برمق ا

ساابت يقي ملراجع ا تد حلالرأي ا  قل

ن ية  ياانت املا للمدققت يف ا ل لب ية الفكرية ّ ية  للملكظمة العا بوال(مل سمرب 31ّحىت اترخي ) يو ّ وتألف هذه .2010ي د ت
ياانت تارخيلبا شوف األرصدةل املغلقة يف هذا ا يان املايل األول (ك من  ّا نفقات ) لب يان املايل (لومن اإليرادات وا لبا

ثاين يان) لا ية بومن  تغريات يف األصول الصا ف ا ّ ثالث(ل يان املايل ا لا ية ) لب يوةل املا لويان تدفقات ا سـ لب يان املايل (ّ لبا
ية مقاابإلضافة إىل ) الرابع ية املرصودة يف املزيا نفقات ا نرنة اإليرادات وا لفعل سة اخلاصة لا(ّل ية اخلا مياانت املا ل ب

نفقات ياانتّكام تضم. )لابإليرادات وا ًملخصا عن لب ا سرييةناجهمل أبرز اّ ية وغريها من املالحظات ا لتف احملا  .سب

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

سؤوةل عن مترب اإلدارة  هاتع ية وتقد ياانت املا مي إعداد ا ل نصوص علهيا يف املعايري  بطريقة صادقة تامتىشلب مل واألحاكم ا
ية ادلوية للقطاع العام  لاحملا ته) IPSAS(سب بو املايل وال حئونظام الو ت. ي بة تعكام  سؤوةل عن إرساء نظام مرا قرب اإلدارة  م

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

ية املدق ّسؤو ل  قم

يق اذلي أجرتهمن واجيب أن أعرب عن رأيي يف  تد ناد إىل ا ية ابال يياانت الوبو املا ل ل ي قب  وفق ابملراجعاتوقد مقت . ست
ساابت ومعايري الضامن يف  يق ا تد بة ادلوية الصادرة عن اجمللس ادلويل املعين  طمعايري احملا حل ب ل  2010بعهتا للعام قسـ

ثلت  ُفا يط ادللمت ية و قلقواعد األخال نعيق وأجريت املراجعاتختطق يث أحصل عىل ضامن  مق  ياانت ّ يؤكد يل حب لبخلو ا ّ
شوائب امللحوظة ية من ا لاملا يذ إ. ل يق  تد نفوتطلب ا تق ل ياقّي نارص قاطعة يف  تجامع  سـجراءات ال ع بالغ واملعلومات سـ مل ا

يةالوا ياانت املا لردة يف ا تيار هذه اإلجراءات إىل املدقق ابإلضافة إىل ويعود ا. لب ّ ية خت ياانت املا ليمي احامتل تضمن ا لب ّ ق
بان . ّشوائب ملحوظة انمجة عن غش أو خطأ يمي، يأخذ املدقق يف ا حلسـوخالل هذا ا ّ بةلتق ية املعمول قنظام املرا خل ادلا

ية  ياانت املا يمة عىل إعداد ا ئة ا لبه يف ا ب لي ّه لق نة ويل ناسب الظروف الرا يق اليت  تد نه إىل حتديد إجراءات ا ليا  ق هم ت ل س ًسع
بري  ية سري نظان رأيه يف علتعهبدف ا ّفعا ئة املذكورةم املل ية يف ا بة ادلا يرا لهخل يامي ملدى صواب . ق يق عادة  تد ًويقدم ا تق ًق ل ّ

ية اليت أجرهتا اإلد تقديرات احملا متدة وسداد ا ية ا ناجه احملا با سب لس يمي طريقة تقدميملعمل ية تقارة ابإلضافة إىل  ياانت املا ل ا لب
نارص ابونظري. ًإجامال ترب ا لع،  بةتع نا ية و تحصلت علهيا اك ًنعة اليت ا سـً مسـ ف باط رأي يف هذا الصددملق  .سـتن ال

 ّرأي املدقق

بو املايل حىت اترخي  ها عن وضع الو ية صورة صادقة يف أبرز مال ياانت املا ّنظري، تعكس ا ي ل ب حمب ً ً سمرب 31ل  2010ي د
ية يف الفرتة امل يوةل املا لوأداهئا املايل وتدفقات ا لسـ ية ادلوية للقطاع العام ّ تارخي وذكل وفقا للمعايري احملا لقفةل يف هذا ا سبل ً

ته بو املايل وال حئونظام الو  .ي
سادسة  بو املايل، أعددت تقريرا مفصال عن ملومبوجب املادة ا نظام الو ساابت امللحقة  تصاصات مراجع ا ًن 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  يا هبذه) يالو ًيلكف  خشص همةّ ًوانطالقا من هذه . مل ا

يات احتادات ابريس  بو و ية العامة للو نادا إىل ا ناعة وا مجعا ي مجلع ًس ت 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
ثلو ادلول األعضاء والية احلكومة ا لالرباءات، جدد  يسورسية مم

بو 2011ّحىت هناية العام  ساابت الو بارها مراجع  ي اب ح عت
ساابت  بو ابإلضافة إىل  حوالاحتادات اليت تديرها 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   ملا ح ي ّل مب
ية الفكرية ية  للملكالعا  . مل

ن2-6وختضع همايم ألحاكم املادة  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
سورسي ملراجعة ا يا  .حلساابتل

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

 .ل يف هذا اجملالطوي

 :ابآليتالرجاء الاتصال للمزيد من املعلومات، 

يد كورت غروتر ّا  لسـ

تب  ساابتملكمدير 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

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
 

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 واملعايري واملعلومات  8-1 لتا

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 امتةاخل

 

 

 2011ل يويو 4برن، يف 

يل  1.10327.944.00333.02:  لتسجرمق ا
modi/dear 

 

تب ا لفا ساابتدرايليملك سورسي ملراجعة ا حل ا يل
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يق تد قملخص ا  لّ

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 ُ، أقفلت فرتة ا2010 ليتني املا ية الفكرية 2009-2008لسـن ية  نظمة العا للملك للمرة األخرية يف ا مل مل بو(ّ ًوفقا للمعايري ) يالو

تحدة  نظومة األمم ا ية  ّاحملا مل مل ناير). UNSAS(سب بدأ يف األول من  ية اليت  بارا من الفرتة احملا يفا ت ّت سب ً بغي تقدمي 2010 ع ين، 
ية وفقا للمعايري احمل ياانت املا ًا ل ية ادلوية للقطاع العام لب لا يق ). IPSAS(سب تد يجة ا تقرير  قوقد أىت هذا ا لت ّ األول اذلي املرحيلنل
ياق اجلديد لسـأجري يف هذا ا يري . ُ ية، لكن نظرا  يق بعد أعامل مر تد يح أنين ال أقدم عادة تقريرا عن ا تغو حل ل ّ لحص ً قً ً املهنج، ّ

ُّتدابري اليت اختذت إلرساء املعايري اجلديدة وإطالع ادلول األعضاء عىل اّارتأيت أنه من الرضوري ا شوف األرصدة ل كعداد 
تا حالا ناير فت يية حىت األول من  ّ ية املوضوعة وفقا للمعايري . 2010ّ تا ية الا ًفدقق زماليئ يف أرصدة أبواب هذه املزيا ح ت فن ّ

با ما وجب  بات العديدة اليت غا تصو ية ادلوية للقطاع العام وحللوا ا ّاحملا ل ي ل ّل تقال موفق ما بني املرجعني سب ية ضامن ا ّإجراؤها  ن بغ
يني  .سـباحملا

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

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

يطه ابإلضافة إىل ا يذ اذلي أتقن  يدة تعزى أيضا إىل املوارد اليت وفرت وا تاجئ ا ختطا جل لتنفن ّ ُ ً ّ بوّدلمع اذلي قدمه املدير العامل  .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 علهياا ّباين و حت سب ديهنا . مل نظمة مل  يا إىل أن ا حتكام جتدر اإلشارة اث مل ّن شرتك كتوارياألً ندوق ا مل يف ا لص

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

تحدة تابع لألمم ا يني ا ية عىل نظرايئ يف فريق املراجعني اخلار ملاإلشاك ل ًونظرا للخربات احملدودة يف هذا اجملال .  إلبداء رأهيمجل
بط بعد أعضاء الفريق مقاربة موح نا هذا، مل  ّحىت يو ً ن يسـتم سني اليت . ًدة يف هذا الصددّ تاجئ ادلورة احلادية وا تظار  مخلوأان اب ن ن

سمرب  هر د يمن املزمع أن يعقدها الفريق يف بداية  يار2010ش يق هذا ا سأةل  ملع ألبت يف  ب تطم ّ. 
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نظمي واملعايري واملعلومات  لتا

نظمي املايل ومواضع املراجعة  لتا

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

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

بو حىت األول من متح .2 بو والاحتادات اليت تديرها الو ية للو تا شوف األرصدة الا ّورت املراجعات عىل أبواب  ّ يف ي ت حك
ية حىت 2010يناير  تا ية ا ّ ويه شلك أرصدة املزيا م خل ن سمرب 31ّت نظومة األمم  (2009ي د ية  ملوفقا للمعايري احملا سب ً

تحدة ّا مت) مل ملعاليت صوبت وفقا للمعايري اجلديدة ا ً ية ادلوية للقطاع العامّ لدة أال ويه املعايري احملا  .سب

يق ومعلومات  تد قمعايري ا  شكرولكمة ل

ساابت ومعايري  .3 يق ا تد بة ادلوية الصادرة عن اجمللس ادلويل املعين  يات املراجعة وفقا ملعايري احملا حلأجريت  ب ل سـ قمعل ً
بة ادلوية ) [IAASB(الضامن  لمعايري احملا بعهتا للعام) ISA(سـ ية 19]2010 طيف  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  .4 سؤولني ا شت مع ا ها ونو برية  ية  سائل اليت ال أ ّوحضت ا نّ مل ق ك مه ملعمل ل ّ ُ
تقرير  .لا

سؤول .5 يق مع ا تد تاجئ ا شت  ملنو ل ن يب )املراقب(ئ املايل الرييس قق يد  يل، ا فسـ ّ ية، هيتيفافال سة إدارة اخلدمات املا ل ور ئي
شار  بهتا ابإلضافة إىل  ا نس ومعاونني آخرين من  يس كوك رو يدة جا تا شع سسـ ملب ي ن ّ ّ امللكف بإرساء املعايري اخلاريجل

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 األبواب  .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 ّ ّ 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
ية ومعاو شار لاملا يع املعاجلة ابإلضافة إىل ا نظمة وفقا للموا بهتا ومن شعب أخرى يف ا تنني من  ض مل ملسشع  اخلاريجً

بو ية ادلوية للقطاع العام يف الو يامللكف بإرساء املعايري احملا ل سب ّ. 

يق هذه  .8 تد تحة الذلين مزيا هممة ا ية ا تعاون القمي وا نويه اب قال يفوتين يف هذا اإلطار ا لنف لعقل ل ّت ّّ مل ّ ها ل لاليت أجرى خال
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 تنيقع اجلزء األكرب من أعامل  .9 شار خاريج  بو عىل عاتق  ية ادلوية للقطاع العام يف الو نهتيذ املعايري احملا ب تف سـس ت ي مسل
ية للعام  ند إقفال الفرتة املا لته عىل األرحج  ع يا2010ّهمم ً إقفاال هنا ئ ية ادلوية للقطاع . ً يات املعايري احملا لونظرا خلصو سبص ً

بو ا يالعام وصعوابهتا، ال بد يف نظري من أن تعني الو ّ هاّ يذ هذه املعايري و بع  يا يلكف  يقتصا نف ت بخ تطت ّ بت ّ ً  .ص

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

يةية هيلك 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 ّ يةسب شوف املا لا بو واملرصودة يف لك " 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 بذهلول بو إلجراء هذه يد اذلي  ي موظفو الو ّ

سوية ثري من الوقت ملراجعة هذه املعلومات وتربيرها. لتا لكويكرس زماليئ ا ية . ّ لفاقرتحوا إذا عىل إدارة 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 أد: 2 ل ندما تكون عدة  ية  تأكد من اجملموعات احملا يل ا بو إىل إجياد حل مؤمتت  حعو الو ع ل ه سبي لتس
ية ياانت املا لمجموعة يف ابب واحد من أبواب ا  .لب

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

شلك خاص عىل  .11 شوف األرصدة بمتحورت األعامل اليت أجراها زماليئ  بو يف  بالغ اليت قدمهتا الو كمراجعة ا ي ّمل
ناير  ية حىت األول من  تا يالا ّت ّ ية ادلوية للقطاع العام2010حف ل وفقا للمعايري احملا سب بات . ً يفاكن ال بد من إجراء تصو ّ

تحدة نظومة األمم ا ية  ية اخلاضعة للمعايري احملا ّتلفة للقمي احملا مل مل بخم سب يام هبذه ّوقد تولت إدارة اخل. س ية ا لقدمات املا ل
ية أعدهتا بوساطة أدوات من  بات عىل نظام جترييب وجداول  تصو ّا يل ي وعىل ضوء ما ". 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  يق ومن". People Soft"م تد ق املزمع أن يقوم زماليئ هبذه اخلطوة خالل ا بل املرتقب املرحيلل ملق ا

سمرب   .2010ييف د
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  األرصدةكشوفتصويب أبواب 

ية حىت األول .12 تا شوف األرصدة الا تاجات اليت توصلت إلهيا مراجعة أبواب  يد الا ّيف حماوةل  ّ ف حمت تن ك ّه سـت ناير  ل يمن 
ّ، قررت أن أقدم يف اجلدول اآليت خ2010 يةّ سبالصة 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
تامئية نالا  )س

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

ساهام نون يف ا ملاملد  14 0.6 2,7 2,1 تي

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

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

شورات  15 2,3 2,3 - ملنقامئة 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 مدريد بىن ا سـا ململ
 3,4 4,3 0,9 19 

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 " (ءاتالربا"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 اريةاجملموع الفرعي لألصول غري اجل

  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
تامئية نالا  )س

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 املوظفني ّ نوية املرتامكة: مسـ ّ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 الصح: مسـ ّا ي بعد انهتاء 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 القروض عىل املدى القصري

 41 - 2,5 2,5  أخرىاعامتدات

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

  151,3 338,5 187,2  املدى القصرياجملموع الفرعي للخصوم عىل

     اخلصوم عىل املدى الطويل 

ّتحقات املوظفني ّ بو املقفل : مسـ يندوق الو ص
تقاعدية لللمعاشات 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 اجملموع الفرعي للخصوم عىل املدى الطويل

  212,5 511,7 299,2 مجموع اخلصوم

ياطات واألرابح املؤجةل ّالا  44    حت

ياطات وا   - 203,6 203,6 ّألرابح املؤجةلحتالا

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

بات وفقا  تصو بل ا ًاجملموع الفرعي لرؤوس األموال  ي ل ق
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 ) ي ماليني فرنك سورسي366,7ق
يار احملاً.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 سـيب ادلويل للقطاع ّ

نص عىل 2العام رمق  ّ اذلي  تلاكته اليت ال "ي ها من  برية وما يعاد نقدية ا يان إىل األرصدة ا شري ا ممرضورة أن  ل لي لك 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 ". ّ

باب للمراجع ية ادلوية للقطاع العاملخضع هذا ا يا مع املعايري احملا ترب مامت لة فا شـ سبع ً. 

هات املقرتضة  جلا

هات املقرتضة  .14 تلف أبواب ا سوبة يف  بالغ ا جلشلكت ا خم حمل مل تجارية ال (ّ 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

ها مبا  تصديق علهيا  ية ادلوية للقطاع العام وا تلفة اليت أجريت وفقا للمعايري احملا بات ا تصو يعزماليئ من تربير ا مجب ل ل خمل ي سل ً
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

باب19معيار احملاسـيب ادلويل للقطاع العام رمق لل بدلان األقل منوا من ا ساهامت ا تطعت  ل، ا ل ًم ّ ّ باب . ق لوقد خضع هذا ا
ية ادلوية للقطاع العام يا مع املعايري احملا ترب مامت لللمراجعة فا شـ سبع ً. 

شورات  ملنقامئة جرد ا

تخزين .15 يف ا شورات تاك سوبة لقامئة جرد ا مية ا شمل ا لال  ل ن حمل ملت يار احملاسـيب ادلويل لق توزيع وذكل مبوجب أحاكم ا ملع وا ل
ساب اخلاص بقامئة اجلرد وتأكدوا من عدم . 12للقطاع العام رمق  يق، طلب زماليئ تعديل مهنج ا تد ّوخالل ا حل 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  .16 باب ا سجل يف ا يد ا ملعبلغ الر ل مل هزيات"ّص تحقق من . ي ماليني فرنك سورسي3,8" لتجا يات ا هر  ّومل  ل ّمعل تظ
نظام تلفة اليت أجراها زماليئ عىل لطريقة حتديد املعايري الواردة يف ا يالت ا تح تقصاءات وا خمل احملاسـيب والا ل ل سـ
شلكة جديرة ابذلكر ندات أي  ما ية ادلوية . ملست يا مع املعايري احملا ترب مامت باب للمراجعة فا لوقد خضع هذا ا شـ ع سبل ً

 . للقطاع العام

بىن اجلديد  ملأرض ا

ية اليت قامت هبا رشكة  .17 نة اخلار جمشلت املعا يد علهيا لت" CBRE"ي مية األرض اليت  بىن اجلديد  ّخمني ا شـ خفّمنت . قمل
بو  ها الو بـاألرض اليت  ي نة ووافقوا عىل املقاربة . ي ماليني فرنك سورسي28,6 قميةمتتلك يوراجع زماليئ هذه املعا

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

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 ال28,1 مبلغبـاخلاص هبذه األرض  تىض أحاكم ا يون فرنك سورسي  ملع  مبقمل . 31عام رمق ي

يحة ية يف هذا الصدد  ترب املقاربة ا ًو حص مي مترب . لتقيتع بلغ اكن يف  سبوالحظت أن هذا ا مل ً مدرجا يف األصول عىل 2010ّ
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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 ً
باب للم. املادية ية ادلوية للقطاع العاملوقد خضع هذا ا يا مع املعايري احملا ترب مامت لراجعة فا شـ سبع ً . 

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 ًوناء عىل. سب ند ب ية  تا شوف األرصدة الا بلغ الوارد يف  تاجاهتم، أشري إىل أن ا ت ا ح سن يت تسـ ك فمل ّ

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

 . العام

يد اإلجراء  مبىن جديد وقاعة مؤمترات: قاألعامل 

مية  .20 شوف األرصدة  يد يف  يد ا بىن اجلديد  بقجسل ا ك يمل لتشق  ماليني فرنك 1,5ي ماليني فرنك سورسي مهنا 115,5ّ
تحقة ّسورسي للفوائد ا ملسـ بلغا . ي قوال بد من اإلشارة إىل أن  ً م ُ ماليني فرنك سورسي أ1,7ميته ّ ًيا وفقا عكسـبطل ي ً

تدراج 17للمعيار احملاسـيب ادلويل للقطاع العام رمق  يف ا يل اخلطأ تاك سـ وناء عىل طلب زماليئ إذ أنه مشل عىل  ل ّ سبب ً
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
ية ندات احملا بلغ عرب مراجعة ا تأكد من دقة هذا ا با ست ملس مل ّل يا مع املعايري . ّ ترب مامت باب للمراجعة فا ًوقد خضع هذا ا شـ ع ل

ية ادلوية للقطاع العام لاحملا  .سب

يا " أرابد بوكش" ىنمب 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. ل ّوناء عىل تقرير املعا ي  زماليئ سداد ًب

ناير  ية من املقومات حىت األول من  يختمني هذه القمي الاسرتدادية املطابقة للقمي ا ّ ّ ّت ّ بق يالت القمي . 2010مل هرت  حتلوأ 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 . ّ

ترب ُمث، ا ع ية جد مرتفعةّ ّت أسعار املرت املكعب من املقومات اآل ت ّ ّ : 

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 كل اإلساء ادلاخيل األوىل أعامو • ية للك من  ثا بوا ن مل ثاين" بودهناوزن"ّ لاألول وا ّ. 

ية من لك مقوم  .23 مية ا بو حتديد ا شريين إىل أنه جيدر ابلو ية  يالهتم إىل إدارة اخلدمات املا تاجئ  ّرفع زماليئ  ّ ّ ملتبق لق ي ّ م ل حتل ن
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 شوف األرصدة . تك يات اليت سرتد يف  يد احملاسـيب، أذكر بأنه جيدر أن تطابق ا كوعىل ا ملعط ّ ّلصع
ية حىت األ تا ّالا حف ناير ت يول من  ية من املقومات2010ّ ية ا ّ القمي الصا ّ بق بغي يف هذه املرحةل أال يدر. ملتف ّإذ  ّج  أي 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 . ّاملقومات 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 ّكام أشري إىل أنه يف هناي .24 بات اليت أجريت وفقا للمعايري احملا تصو يل ا لة أعامل  ي ل سبحتل ً
بىن عىل حد بغي رصد لك مقوم  مزماليئ بأنه ال يزال  ّن ّ ي  . يف األصول املادية ومل تكن تكل يه احلال بعدةّ

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

باب ا .25 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 ند ". FCIG"جي لبوريم ا

ّاإلضايف األول املؤرخ يف األول من نومفرب  ترب1996ّّ سأةل يع واذلي  بت يف  ية إىل ا تجزأ من هذه الاتفا م جزءا ال  ل ّي ق ّ ً
بلغ . تسديد القرض ية  سدد ا يه من املزمع أن  مو مجلع ت مية 9ّعل يه فوائد  بق ماليني فرنك سورسي تضاف إ ل مليون  1ي

مية  يا  بلغا إجام سدد  بقفرنك سورسي أي أهنا  ً لً مت ّ ّ هر بع10ي ش ماليني فرنك سورسي خالل مدة أقصاها ثالثة أ ّ د أن 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 ادلوية للقطاع العام لاحملا  .سب

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

ية ادلوية للقطاع العام لاملعايري احملا  .سب

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

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

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

يل  وأ25يب ادلويل للقطاع العام رمق احملاسـ تح يا عن ا نا بو قد عدلت ا لقر بأن الو ل ئ ًي سـتث ّ ترب أن . كتوارياألّ ّكام أ ع
ساب  يات املقدمة  حلالفر بلغنيّض نعةملا ية وقد خضع هذا. مق يه  يا مع املعايري احملا ترب مامت باب للمراجعة فا سب ا ً شـ ع ل

 . لادلوية للقطاع العام

ّتحقات املوظفني ّ  اإلهناء الطوعي للخدمة: مسـ

ته  .28 يد  ميندرج ر ص نون 16,1قي باب ا يون فرنك سورسي يف ا ملع  ل بالغ " اإلهناء الطوعي للخدمة"يمل تضمن ا ملوهو  ّي
ها للموظفني اذلين تركوا ا ملالواجب د ّ نصففع حاالت ترك  وقد بدأت هذه. 2010عام ّ األول من لنظمة خالل ا

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

ند ختضع إجازا .29 بو3-5للبت زايرة الوطن  ي من الحئة موظفي الو مية الاعامتداتوترد . ّ ية  تا شوف األرصدة الا بق يف  ح ت فك
يدوا 0,2 يون فرنك سورسي ويه ختص بعض املوظفني اذلين حيق هلم احلصول عىل إجازة لزايرة الوطن ومل  يسـتف  ّ ّ ّ ي مل

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

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

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

ية واآلخر  ساعات اإلضا ساويني أحدهام  فبه  لل ت ساعات املرنمشـ لنظام ا ناد إىل ) Flexitime (ل بت ابال توقد  سس ح
ية وبطر شخصيات املوظفني ا لمعط بةّ نا سـيقة  ية . م يا مع املعايري احملا ترب مامت باب للمراجعة فا سبوقد خضع هذا ا ً شـ ع ل

 .لادلوية للقطاع العام

ّتحقات املوظفني ّ نوية املرتامكة: مسـ ّالعطل 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 عىل املدى يل . ي ماليني فرنك سورسي9,7بق 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 للقطا يا مع املعايري احملا ترب مامت لللمراجعة فا شـ سبع  . ع العامً

ّتحقات املوظفني ّ  عالوات العودة إىل الوطن : مسـ

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

توافقان م. علهيا بلغني املذكورين  يوالحظت أن ا مل يل ّ تح لع األرصدة الواردة يف ا تواريل ّ اذلي أعدته رشكة كاأل
"Mercer " ند املؤرخ يف ّيف ا نون 2010 أبريل 27ملست  ,Consolidated Total for All Plans"ملع وا

WIPO, Actuarial Valuation Report under IPSAS) "ية ّاإلجاميل املوح نظمة العا ها، ا ملد للخطط  مل مجيع
ميي تقيية الفكرية، تقرير  تواري للملك ية ادلوية للقطاع العامكأ ل يف إطار املعايري احملا باب للمراجعة ). سب لوقد خضع هذا ا

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

تقاعدية ملوظفي األمم شرتك للمعاشات ا ندوق ا ّا ل مل تحدةلص ّ ا  مل

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 شوف املاين شرتك كتوارياأل الالزتام ليةلكا ندوق ا بو يف ا تقاعد ملوظفي الو تحقاقات ا مل اخلاص اب لص ي ل ّسـ
يار احملاسـيب ادلويل للقطاع العام رمق  تىض أحاكم ا تحدة وذكل  تقاعدية ملوظفي األمم ا ملعللمعاشات ا مل مبقل ّ ّ إذ أن 25ّ

سم مبمزيات  بو  يه الو شارك  نظام اذلي  ّا ت ي ت يل تحقاق"ف شرتكسـنظام حمدد الا يه حلمك  شاركة  هات ا مات ختضع ا فمل " جل
يار احملاسـيب ادلويل للقطاع العام رمق  للمعوفقا  ية25ً ت ونظرا للعوامل اآل ً : 



WO/PBC/18/4 

Annex 

32 

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
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  ال .34 نظمة املا ياانت ا ّبد من اإلشارة إىل أنه من شأن الزتام مماثل أن يؤثر تأثريا ملحوظا عىل  ّ ل مل ب ًّ ً ّ ّ ّ
بو من ادلين  نظري يف اكتوارياأليالو بة ل ا تحدة ال شلك إال  تقاعدية ملوظفي األمم ا شرتك للمعاشات ا سـندوق ا ت مل ل مل نلص ّ ّ ّ ّ

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

يار احملاسـيب ادلويل للقطاع العامب .35 يذ ا ملعا أن  تنف سب، ف25م رمق ّ بو  بق عىل الو حف ال  ي ية ينط لقد عرضت هذه اإلشاك
تحدةّللمرة األ تابع لألمم ا يني ا سني لفريق املراجعني اخلار ملوىل عىل نظرايئ خالل ادلورة ا ل سمربجمخل . 2009 ي يف د

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

ّتحقات املوظفني ّ تأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة: مسـ ّا  ل

بو  .36 ية للو ية احلا ياانت املا يتضمن ا ل ل ب لت مياعامتداتّ تأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة  بق  ّ ي ماليني فرنك سورسي 7,3ة لل
تخطى  مية  ّتقربا يف اخلصوم عىل املدى القصري و ت بقي . ي ماليني فرنك سورسي يف اخلصوم عىل املدى الطويل75,4ً

نة  يوشري تقرير املعا بلغ " Mercer" اذلي أجرته رشكة ةكتوارياألي تعديالت إىل أن  ثري من ا توي عىل ا مواذلي  ّلك ل حي
سوب يف ي ماليني فرنك سورسي82,7 ندوق املدىحمل ا ية مفادها أن عالوات  ند إىل فر ص القصري والطويل  ّض يست

بة  نواي  هد ارتفاعا  تأمني الصحي  سـا سـ بنل ً ً ستش رشافا للمدى %. 2,1ّ 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 ّ

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

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
بل ية ملا تأمني الصحي اإلضايف واإليرادات ا تعلقة بودائع ا شوف األرصدة  تلفة يف  ساابت فردية  يلغ من  ل ك خم لتمكح ّ ّ م

شأن الرباءات املربطة ابألرابح تعاون  تاخلاصة ابحتادي مدريد والهاي ابإلضافة إىل إيرادات معاهدة ا ب ويف تكل . ل
بالغ العالقة حىت  ية ا ناء، دفعت أ ّاأل مل ب سمرب31غلث يني2009 ي 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 . ّ سديدها لرصيا وا بالغ الواجب  جلوأخص ابذلكر ا ب ت مل ّ
ميهتا  تخطى  قواليت  ّ بلغ مماثل يف اخلصوم عىل امل. ي ماليني فرنك سورسي7,3ت بغي ابألحرى إدراج  مو دى الطويل 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
ي يا مع املعايري احملا سبمامت ً  .لة ادلوية للقطاع العامشـ
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بة  تقاإليرادات املر

ناير  .38 ية ادلوية للقطاع العام حىت األول من  ية وفقا للمعايري احملا تا شوف األرصدة الا يجسلت  ل ت ّك ّ بف سح ً  سلف 2010ّ
يون فرنك سورسي شلك 171بقمية   ّ ت مية تعديالتيمل  ماليني فرنك 37,3(ي ماليني فرنك سورسي 133,7بق 

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

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

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

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

بة) يسورسي رشوط يف اإليرادات املر يا مبوجب اتفاق  تققدمهتا إيطا م ل يا . ّ ترب مامت باب للمراجعة فا ًوقد 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 ألحاك) سلص ترب 23ملعم ا تع إذ 
بارش ميات ال مقابل  ّ هاًامعل يال مفصال. ل  ية األكرث ارتفاعا  ساهامت الطو ًوقد حلل زماليئ العقود اخلاصة اب ًّ حتل ع ًمل ّومبا أن . ّ

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

 . للقطاع العام

 الاقرتاض

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

بالغ ية ادلوية للقطاع العام تامتىش مع ملا ية وفقا للمعايري احملا تا شوف األرصدة الا بالغ الواردة يف  بحت ا ل، أ ت ك مل بص سح ً ف
يار رمقوجتدر اإلشارة . املعايري املعمول هبا ية يف ا نارص األسا ية ا ياانت املا بغي أن تذكر ا ملعإىل أنه  سـ لع ل ب ّّ ل  يف ما 15 ين

بادئ  مخيص  يار ادلويل لإلبالغ املايل ". الصورة الصادقة"ّ ية بأنه من شأن ا ملعكام ذكر زماليئ إدارة اخلدمات املا ّ ل ّ
بق بعد أن يؤدي إىل معل7 رمق ية واذلي مل  ّ اخلاص ابألدوات املا ّ يط ناير ل تداء من األول من  ية ا يومات  ب ّيل ً ّ  2013تمك
يار احملاسـيب ادلويل للقطاع العام رمق ( ية ). 30ملعا يا مع املعايري احملا ترب مامت باب للمراجعة فا سبوقد خضع هذا ا ً شـ ع ل

 . 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 مية اعامتداتووردت . ي باب  بو يف هذا ا بق الزناعات مع موظفني من الو ل  ماليني فرنك 0,4ي

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

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

ية  لخصوم أخرى جارية وما

تخطى  .42 بلغا  باب  ّتضمن هذا ا ي ل ًي م يق . يفرنك سورسي ماليني 47,3ّ تد بلغ خالل ا تحقق زماليئ من دقة هذا ا قو لي مل ّ ّ س
سمرب  باب بقي عىل حاهل يف الك املرجعني . 2010ياملرحيل يف د يد هذا ا لوقد الحظت أن ر ص ية (ّ سباملعايري احملا

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

 ى غري ماديةأصول أخر

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  ية حىت األول من  تا يالا ّت ّ يذ نظام . أو يف حبر هذا العام) 18مراجعة الفقرة  (2010حف 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 تداء من العام . ي ماليني فرنك سورسي25,3 قميةمل بو ا ًونوي الو ب ي بةل يف ابب 2011ت يف ا تاك ملق إدراج ا ل ل
يد اإلجراء"معنون  ية" قأعامل  شوف املا ليف ا نع وهو يامت. لك بدو يل أن هذا املهنج  مقو ّ ية ادلوية ي لىش مع املعايري احملا سب

 .للقطاع العام

ياطات  حتالا

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

يق املعايري احملا يل  سبيل د ب ل يةتطحتل ياانت املا منوذج املصغر من ا لية ادلوية للقطاع العام وا ب لل ّ  ل

ية ادلوية للقطاع العام  .45 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 طبعة (ّ
يل اذل. يف إطار إرساء هذه املعايري اجلديدة) 2010 لوقد حلل زماليئ مضمون هذا ادل ي يعرض األحاكم العامة ّ

ية توجهيات اخلاصة مبعاجلة املعلومات احملا بقة يف هذا الصدد وا سبا ل تعذر . ّملط ته بعد مما يعين أنه  يل مل  تح ّلكن ا ي ّ ل ّل ين ّ
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 العامقام زماليئ مبراجعة ج .46 ية وفقا للمعايري احملا ياانت املا منوذج املصغر من ا لزية  ل ب سبئ ً ل ّ ّمن مث، . لل
متدة يف جمال  ياسة العامة ا بو وا يا مع األحاكم املعمول هبا يف الو ند مامت بار هذا ا يوم ا ملعتعذر عيل ا سـ ي شـ ت ل لي ًع ملست ّ ّ

ية ادلوية لقطاع العام لاملعايري احملا  .سب

سمرب من املزم .47 يق املرحيل يف د تد ندين خالل ا يل هذين ا تابعة  يع  ل قحتل ت  .2010ملسم

 اخلامتة

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

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

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

 غروتر. ك
يدرايلتب ملكمدير ا ساابت لفا سورسي ملراجعة ا حل ا  يل

ساابت(  )حلمراجع ا
 ]ث والويقةاملرفقهناية [

 

 


