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  2011تدقيق يف البيانات املالية لعام : تقرير مراجع احلسابات اخلارجي
  األمانةمن إعداد

نظا5-6بناء عىل املادة  .1 نظمةل من ا ية  ياانت املا ساابت اخلاريج ا ته، يعد مراجع ا للمم املايل وال ل ب حل لحئ تيض املادة . ّ تقو
ية العامة 11.8 ها إىل ا ياانت، و شأن تكل ا ساابت  ية وتقارير مراجع ا ياانت املا ية ا نة الربانمج واملزيا مجلع أن تفحص  ب ب حل ل ب ن حتيلجل ل ل

يات يقات وتو ناسب من  صمع ما  تعل ياانت . ي ية لعام لبوترد ا نة يف الويقة 2011لاملا ث املرفوعة إىل ا  .WO/PBC/19/4للج

توي هذه الويقة عىل ما ييل .2 ثو ية لعام " 1: "حت بو املا ياانت الو شأن  ساابت اخلاريج  يات مراجع ا لتو ي ب ب حل  اليت 2011ص
ساابت اخلاريج " 2" وردود اإلدارة علهيا؛ مفتوحةال تزال  يات مراجع ا حلوتو يق بشأنص تد قا تعلق 2011عام  يف ل ي فامي 

رشيةب ساب اإللكرتوين ولبإدارة املوارد ا تحدة ادلويل  للحمركز األمم ا ته ومل نظام املايل وال رشوع ا حئ و ل ية ادلوية م لاملعايري احملا سب
شأن " 3"؛ مفتوحة، اليت ال تزال )FRR/IPSASمرشوع  (للقطاع العام ساابت اخلاريج  تقرير الاكمل ملراجع ا بوا حل ل

ياانت  ية الفكرية لبا ية  نظمة العا ية  للملكاملا مل للم بو(ل بةبويان " 4"؛ 2011لعام ) يالو ية املوقع من املدير العامقاملرا  .خل ادلا

ية لعام  .3 ياانت املا شأن ا ساابت تقريره  لوخمت مراجع ا ب ب تايل2011لحل نحو ا ل عىل ا  : ل

بو املا .98" ياانت الو يبعد العمل اذلي أجنزته، بإماكين أن أؤكد أن  ثل للمعايري 2011لية لعام ب متت قد أعدت بطريقة 
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

نظمة ساابت ا تفق و ية  ياانت املا شورة يف ا ية ا ملادلوية، بإماكين أيضا أن أؤكد أن األرقام احملا ح ت ل ب ن لل مل  .سب
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يقي املرفق هبذا ا.78" تد يه، بإماكين أن أصدر رأيي ا ل و ل تصاصات مراجع " من 5تقرير واملعد وفقا للفقرة قعل خا
ساابت اخلاريج ته2املرفق " (حلا بو املايل وال نظام الو حئ  ي  ).ل

ية مدعوة إىل أن  .4 نة الربانمج واملزيا نإن  جل
يط علام مبضمون  بو بأن  ية العامة للو حتتويص ا ي مجلع

 .ثهذه الويقة

يات[ تو صييل ذكل ملخص ا  ]ل
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بو علهيا توحة وردود إدارة الو ساابت اخلاريج اليت ال تزال  يات مراجع ا يملخص تو حل  مفص

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

ية رمق  تو صا  1ل

يق وتوثقه وأن تضع يف ال" تد متد ا ية وأن  ية بطريقة ر نظمة بأن حتدد اإلجراءات الر ّأويص ا ق ل مس سـ تعمل ية ئي ناسب آ لوقت ا مل
نجزة يق ا تد مللرصد أعامل ا  ."قل

 الرد

يجي  تقومي الاسرتا هم يف نطاق برانمج ا تندرج هذا العمل ا ل بادرة(ملي بةتعزيز نظام : 15 ملا يةقاملرا نظمة ).خل ادلا مل وقد تعاقدت ا
ية ساعدهتا عىل تعزيز إدارة اخملاطر والضوابط ادلا تحصل عىل  ية  خلمع رشكة خار م ل تألف . ج هذا الالزتام من مخس مراحل يو

شطة  رشكة أ تعرض ا تطلب املرحةل الرابعة مهنا أن  تحديد،  نعىل وجه ا سـ ت لل بةت تدبري  قاملرا لاليت يضطلع هبا قطاع اإلدارة وا
سوايت وما يربط : ويه تات وا بات والضوابط وا يزي بني الوا ياسة ا ترصحي واملوافقة و تإجراءات ا ت ي مت سـ لل لتثب ج  من بذكلل

تعراضات ثاين من عام / اخملططة للربعني األول4 املرحةل .سـا  .2013لا

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 اخلدمات . ي
تصاصات ملع تعددي الا يني  ية مجموعة من املوظفني اإلضا ية حتديدا، أقرتح  خاملا م ف سم ساابت وملء أية تل سأةل إقفال ا حلاجلة  م

بب مغادرة أحدمه سناصب شاغرة   ."بم

 الرد

يث املوظفني ياجات من  ته إىل الا يط العمل وتر رشية دلمع  يط للموارد ا نوية  تعراضات  بو ا حتعد الو ت مج ختط تخط سـ سـ حي لب . لل
تضاء، ل ند الا ية،  تعاقب عىل الوظائف الر ناقش وتعد خطط ا ياق  قويف هذا ا عت سـ ل يسـ ئل مترار الوظائف ونقل س سـضامن ا

ناسب يني يف الوقت ا بدال املوظفني الر ملاملعارف عىل حنو مالمئ وا ئيسـ تعني مبحاسب . ست ية، ا تعلق ابخلدمات املا سـوفامي  ل ي
نجاح  ية ادلوية للقطاع العام  بق املعايري احملا بمايل  ل ناير سبيط نظمة يف  يوبدأ هذا املراجع يعمل مع ا ية يه. 2012مل  لنواكنت ا

شاء وحدة لإلبالغ احملاسـيب واملايل يف إطار  ية، نظرا ألنه قد أقر بأنإدارة نإ ية حتظى بأقل  إدارةلاخلدمات املا ل اخلدمات املا
ية  يبتغطقدر من املوارد يف هذه اجملاالت وتقل قدرهتا عىل  توقعةلتغحاالت ا شاء هذه الوحدة عىل . مل غري ا توقف إ نو سي

يجة  معإاتحة الوظائف وعىل  ية بعدنت رشية اذلي مل تضطلع هبا إدارة اخلدمات املا يلكي للموارد ا تصممي ا لية ا ه ل لبل ويف الوقت . ل
ناء عىل  سوايت اخلاصة بوحداهتم  بين ا ية ادلوية للقطاع العام و هم ابملعايري احملا بذاته جشع عض املوظفني عىل تعزيز معار ت لل تل ب سف ّ ُ

توقع أن. تكل املعايري تصاصات املوظفني عىل مر الوقتملوهبذه الطريقة من ا بح تزيد ا خ   .يص

يا رشية ناث ية للموارد ا بة املا يق يف املرا بتد لل ق  ق

ية رمق  تو صا  1ل

ية " رشية، يراعي األهداف الاسرتا تعلقة بإدارة املوارد ا ية ا متر للمخاطر الر يل  بو عىل إجراء  يجأحث الو مل سـ حتل تي لبي ئ مسـ
 ."احملددة
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 الرد

رشية (WO/PBC/18/17ثكام ورد يف الويقة  ية للموارد ا بة املا يق يف املرا لبتد ل ق نظر يف إعداد نظام إلدارة "): ق ليجري ا سـ
ية يط للموارد املؤ رشوع ا ياق  سـاخملاطر، خاصة يف  تخط سسـ ل يجي، . م تقومي الاسرتا توبارش األمانة، يف إطار برانمج ا ل ت

ية بة ادلا يات املرا تعزيز إدارة اخملاطر وآ خلبادرة  ل قل ن. م يجري ا لو رشية يف هذا سـ سم إدارة املوارد ا لبظر يف إدارة اخملاطر  بق
بو ياق، مع الاسرتشاد بإطار إدارة اخملاطر يف الو يا  ".لسـ

ية رمق  تو صا  2ل

توى " رشية عىل  هل إدارة املوارد ا رشية مبا  توي عىل مؤرشات عن املوارد ا تقدمي جدول مالمئ  بو  سـأويص الو حي ب مي ب لب يسل
 ."تنظميي واجامتعي ومايل

 دالر

ياق " WO/PBC/18/17ثكام ورد يف الويقة  رشية يف  توي عىل مؤرشات املوارد ا ياس اليت  سـيمت إعداد لوحة ا لبحت لق س
ية يط للموارد املؤ سـرشوع ا ستخط ل  ."م

ية رمق  تو صا  4ل

تفق مع املادة " بحث، مبا  بو عىل ا يأحث الو ل يحدد بوض1.1.5ي بو والحئة موظفهيا، عن حل مصمم  ل من نظام موظفي الو وح ي
يل عدد األايم املرتامكة األكرث من  بس احلاالت اليت مت فهيا تر حوبال أي  بل 90ل سمرب 31ق  به هذا . 2009ي د إعادة "يشـوقد 

يا ".  يوما90ضبط العدادات عىل وضع  نولو سمح نظام  باهنا أال  بو من أن تضع يف  جومن شأن هذا أن ميكن الو تك ي سـ حي ِّ
ب هاتطمعلومات ساعات العمل املرنة اذلي  سموح قانوان برت سعني ا حيلقه بأي زايدة عن األايم ا مل  ."لت

 الرد

نة لفرض احرتام احلد األقىص لعدد أايم اإلجازة " WO/PBC/18/17ثكام ورد يف الويقة  ملمكسوف حتدد اإلدارة احللول ا
ها  نوية اليت جيوز تر حيلا  "). يوما90(لسـ

ية رمق  تو صا  6ل

هرس لك معار" بو جيب أن  تفأرى أن الو توفر رؤية شامةل ي يث  ياانت جيري حتديهثا دوراي  تف موظفهيا وهماراهتم يف قاعدة  حب ب
نظمة تاحة داخل ا ية ا مللدلراية ا مل  ."لعمل

 الرد

سخ 2010يف " WO/PBC/18/17ثكام ورد أيضا يف الويقة  توي عىل  يف،  تو يا  نظمة نظاما إلكرتو ن، أطلقت ا حي ظ لل ن مل
ية للمرحش ياانت ا ية من ا نإلكرتو ب هن مترار. ني للوظائفملل نظام وحتديهثا اب ياانهتم يف ا يع املوظفني عىل إدراج  سـومت  ل ب . تشج

ثة لعدد من املوظفني ية احلد ياانت ا توي عىل ا ياانت  يووضع هذا حتت يد اإلدارة قاعدة  ن ب حت هب وابإلضافة إىل هذا، فإنه . ملل
يكون دلى اإل ياانت شامةل للمعارف سـمبجرد أن يرخس نظام إدارة األداء وتطوير املوظفني،  بدارة أساس مادي إلعداد قاعدة 

هارات  ".ملوالقدرات وا
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ية رمق  تو صا  7ل

ية أو يؤدون " ناصب ر شغلون  بق أكرث حاالت ترك اخلدمة من جانب املوظفني اذلين  بو جيب أن  سـأرى أن الو ي ئيي م تست
تلزم نقل املعارف أو امللفات نة  سـوظائف  تي  ."مع

 الرد

نظامي " WO/PBC/18/17ثكام ورد يف الويقة  يط أكرث  ند وضع  يقات وسوف تراعهيا  تأحاطت األمانة علام اب ختط ع لتعل
تقدم ابقرتاح عن طريقة الاتفاع " .للتعاقب عىل الوظائف سؤولني عن الربامج ا نويف الوقت ذاته طلب املدير العام من ا ل مل

بل أن يرتك املوظف املع ية  سع املا هر ا بح شاغرا يف األ قنصب أ ضش ت ص تعاقب لمب يط  للين اخلدمة إلاتحة الوقت الاكيف  للتخط
يني موظف جديد يفة ونقل املعارف و تععىل الو  .ظ

ية رمق  تو صا  8ل

ية " ية ا تا ية زايدة إ يف ادلراسة  بدالت تاك تآزر يف معاجلة امللفات املربطة  يق ا سعي  بو عىل ا لعملأحث الو ن بغ ل ب ت ل ل جي لتحق
 ."اجلارية وكفاءهتا

 الرد

رشية القامئ عن " WO/PBC/18/17ة ثكام ورد يف الويق يا معلومات املوارد ا نولو سني نظام  نظمة مؤخرا  لبقامت ا ج تك تح بمل
ية نح ا بات ا يات لضامن مزيد من الكفاءة يف معاجلة مطا ميطريق زايدة الاعامتد عىل األسلوب اآليل يف ا مل ل يجري . لتعللعمل سـو

يجري أيضا ية ومعاملهتا، و نح ا سـسني معاجلة ا مي مل يةلتعلحت يط للموارد املؤ شلك أفضل يف نظام ا ها  سـ د تخط سب ل  ."جم

ثا ساب اإللكرتوين  لاث تحدة ادلويل  بو يف مركز األمم ا شاركة الو ية  بة املا يق يف املرا للحتد مل ي مل ل ق  ق

ية رمق  تو صا  2ل

يع" يا املعلومات والاتصاالت باكمهل يف  نولو بو مؤرشات لإلدارة تغطي جمال  مجأقرتح أن توضع يف الو جي نظمةتك . مل وحدات ا
ية وضع  يا، أرى رضورة ربطه  بعملومبا أنه معل معقد  ية"نسب يط للموارد املؤ سـنظام ا ستخط بني يل، ". ل ّوعالوة عىل ذكل،  ت

يل اخلدمات،  تح شاريني  ساب اإللكرتوين إىل اخلرباء الا ندها املركز ادلويل  تلفة اليت  هام ا لندما رجعت إىل ا ل ت للح سـ خمل سع ي مل
يال تح لأن هذه ا تجارية العامةل يف ل رشاكت ا تكل اليت تقدهما ا رشاكئه  لت توحض إماكية مقارنة اخلدمات اليت يقدهما املركز  ب لن ل

 ."اجملال

 الرد

ية يف الويقة  تو ثورد رد اكمل عىل هذه ا ص بو يف مركز األمم  "WO/PBC/19/17ل شاركة الو ية  بة املا يق يف املرا يتد مل ل ق ق
ساب اإللكرتوين تحدة ادلويل  للحا  ."مل
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تاكمةل للمعلومات  رابعا يذ نظام اإلدارة ا رشوع  يق املعلومايت يف  تد ملا م نفل  )AIMSنظام (تق

ية رمق  تو صا  1ل

يق املعلومايت اجلديد، من الرضوري تدريب " ها هذا ا ية اليت  تفادة ابلفعل من زايدة الفعا بو من الا متكن الو بليك  ل سـ لتطي يتيح ت
سلميAIMSمسـتخديم نظام  نحو ا ل عىل ا بلغ عو. ل تدريب اذلي ال  هوم احلايل  نظر يف ا بو بإعادة ا ييه، فأان أويص الو لل ل ي ملفل

تدريب عرب اإلنرتنت يا فامي خيص ا سني احللول املطروحة حا لأهدافه اكمةل وبدراسة إىل أي مدى ميكن  ل  ".حت

 الرد

ية يف الويقة  تو ثورد رد اكمل عىل هذه ا ص يق املعلومايت "WO/PBC/19/19ل تد قا رشوعل تاكمةل م يف  يذ نظام اإلدارة ا مل  تنف
 )."AIMSنظام (للمعلومات 

ية رمق  تو صا  2ل

بات دلى عدد حمدود من األشخاص " يع ا تخدمني إىل حد مالمئ عن طريق  يص عدد ا لطلأرى أن من اجملدي  جتم سـ ملتقل
ية برمهتا نحو الواجب وامللمني اب لعملاملدربني عىل ا  ".ل

 الرد

ية يف  تو صورد رد اكمل عىل هذه ا يق املعلومايت "WO/PBC/19/19ثالويقة ل تد قا تاكمةل ل يذ نظام اإلدارة ا رشوع  مل يف  تنف م
 )."AIMSنظام (للمعلومات 

ية رمق  تو صا  3ل

تخدمني" ياجات اكفة ا سري ا يات القامئة ابلفعل و بات من خالل مراعاة ا يط ا بو  سـأويص الو ت ي لعمل ي سـ ملي ت حب ت لك  ".بت

 الرد

ية يف ا تو صورد رد اكمل عىل هذه ا يق املعلومايت "WO/PBC/19/19ثلويقة ل تد قا تاكمةل ل يذ نظام اإلدارة ا رشوع  مل يف  تنف م
 )."AIMSنظام (للمعلومات 

 ]ييل ذكل املرفقان[
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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 ا ية  للملكالعا بو(لفكرية مل يا) يالو خشصوهو يلكف   هبذه ّ
همة ية العامة . ملا نادا إىل ا ناعة وا مجلعوانطالقا من هذه ا تس لق

يات احتادات ابريس بو و مجعللو  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
بو اب ساابت ياليت تديرها الو  مرشوعاتحإلضافة إىل 

نظمة نفذها ا ية اليت  ساعدة ا ملا ت ن ّمل ّوعىل ضوء ما تقدم . لتق
تب الفد سورسي ملراجعة ملكوبصفيت مدير ا يرايل ا ل

ساابت، تحلا سورسيةّلك و ية ا يين حكومة الكونفدرا ل همة ل  ّ مب
ية الفكرية ية  نظمة العا ساابت ا للملكمراجعة  مل مل  . ح

ن 8 ةوختضع همايم ألحاكم املاد ظام املايل لمن 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 ادلور اذل ّممارسة  ي يضطلع به يف مسـ

ت سورسية  ية ا بصفالكونفدرا ي ل يةل يا للرقابة املا ئة ا له ا لعل  وهو لهي
نظامت ادلوية  يق اخلاص اب تد لتع بفريق من حمرتيف ا مل ل قمت ّ ي

ية وابع طويل يف هذا اجملال لمتزيون بكفاءة عا ّ  .ي

 :اآليت بـللمزيد من املعلومات، الرجاء الاتصال

يد كورت غروتر ّا  لسـ

تب ا لمدير ا ساابتدرايل يفملك 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 اخلاصة اب تد قمدير همامت ا لنظامت ادلويةل  مل

هاتف   48 10 323 31(0) 41+: لرمق ا

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

ساابت  حلتقرير مراجع ا

نظمة ال ية الفكرية ملا ية  للملكعا بو(مل  )يالو

ية للعام  ياانت املا يق يف ا تد لا ب لل  2011ق

توايت   الفقرة حملقامئة ا
 

يق تد قملخص ا ل ّ - 

نظمي واملعايري واملعلومات  11 -1 لتا

يات تو صبع ا ل ّت  16 - 12 ت

ياانت امل ية وفقالبإعداد ا ية ادلوية للقطاع العاملا ل للمعايري احملا  19 - 17 بس

ية العام  يذ مزيا يق يف  تد نا نفل  24 - 20 2011تق
ية للعام  ياانت املا يق يف ا تد لا ب لل  96 - 25 2011ق

يق املعايري احمل يل  بيل د ل ية ادلوية للقطاع العامتطحتل لا  97 بس

 99 - 98 اخلامتة

 

يقي: املرفق األول تد قالرأي ا  ل
ثاين توحة: لاملرفق ا يات ا تو ملفا ص  ل

 

 

 2012ل يويو 4برن، يف 

يل  1.12373.944.00333.02 : لتسجرمق ا

modi/dear

 

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

تقرير إىل أنّ، امسحوا يل بأن أنوه بداية ية الفكريةل هذا ا ية  نظمة العا يق أرشف بإجرائه  يجة آخر تد للملكهو  ق ملت للم ت  ن
بو( تمن الفرصة ألتقدم جمددا)يالو ّ وأ شكر إىل غ نوات الطوال من ل بأمسى آايت ا يعا عىل لك هذه ا نظمة وموظفهيا  سـا مج لمل

مثر تعاون ا ملا همة. ل يخلفين يف هذه ا ساابت إىل من  يا مكراجع  سلمي والييت ر ية  ملوجتري اآلن  سـ للح مس ت  .معل

يدة يق األخري  تد يجة هذا ا جوأرى أن  ق لت هد . ن ناء عىل املعايري 2011عام شوقد  ية  ثا بو للمرة ا ساابت الو ب إغالق  ن ل ي ح
ية ادلوية للقطاع العام لاحملا ية . سب نة املا لومقارنة اب ية لعام 2010لسـ ياانت املا ل خضعت ا ها 2011لب نات يف عر بعض ا ض  لتحسي ل

ياانت تعلقة هبذه ا ية ا ببفضل تعزز املعارف ا مل لن ت. لتق بو لعام لويعين ذكل خاصة أن بإماكين ا ية للو ياانت املا يد بأن ا يأ ل ب  2011لك
ية ادلوية للقطاع العام لتامتىش مع املعايري احملا  . سب

ية ادلوية للقطاع  ية وفقا للمعايري احملا نظمة املا ياانت ا توىل حتديث  يل جديد  بو بز تعانة الو هم ا لوفضال عن ذكل أ ل مل ب ي ي بسـ م ستف
تلف تعديالت هذه املعايري. العام بة خمومع دخول  يل رضوري اب بةل، فإن وجود هذا الز هر ا نفاذ خالل األ سـ حزي ا لنل م ملق ش

بو نظمة وأشري أيضا إىل أن . يللو ناء فرتة العمل تويل ملا ية أ تدر ية ادلورات ا ية خاصة ملواصةل موظفي إدارة اخلدمات املا ثأ ل ل يبمه
ية يف سري األعامل نسبية ضامن مرونة   .بغ

سوية وأود أن أوحض أيضا لت أن ا يالواردة يف بني القمي ّ ية ةناملزيا سوبة عىل أساس قابل للمقارنةلفعل والقمي ا هرت حملا ظ قد أ
مية اإليرادات يف ائضاف ناء عىل ا .ي فرنك سورسيمليون 0,8بق  سوايت  بومع ذكل ومع مراعاة ا ية ادلوية لت لملعايري احملا سب

يميللقطاع العام شوف األرصتق اليت أدت إىل إعادة  ية دةك أبواب يف  نة املا ل، انهتت ا مية ب 2011لسـ  فرنك مليون 32,2بقعجز 
 .يسورسي

نظمةوأخريا أود تذكري بأن ا مل ا سب ادلين ، كام فعلت يف العام املايض،ّل تواريحت مل  شرتك للمعاشات كاأل ندوق ا مل يف ا لص
تحدة تقاعدية ملوظفي األمم ا ّا مل ساب مماثل أن يؤثر تأثرياومن. ّل ّ شأن  ييف ملحوظا ح يةب  نظمة املا لاانت ا  ومع ذكل اتفق فريق .مل

يد  ية ادلوية للقطاع العام عىل عدم رضورة ا تحدة وأعضاء فريق معل املعايري احملا ساابت األمم ا يني  تقاملراجعني اخلار ب لج ل مل سحل
توى الواكالت باه ادلول. مسـهبذه الالزتامات عىل  بو أن ألفت ا ساابت الو يه أرى من واجيب مكراجع  نتو ي حل  األعضاء إىل عل

يار  سري ا بكر جدا  متةل نظرا ألنه من ا نوع من اخملاطر ا ملعهذا ا تف مل ية ادلوية للقطاع العام25حملل ل من املعايري احملا تفسريا  سب
يا تصاداي  يقا  .حقق

نظمي واملعايري واملعلومات  لتا

نظمي املايل ومواضع املراجعة  لتا

ها األحاكم ا .1 نظمة  ية  ملإن الفرتات املا للم ته،تنظمل بو وال نظام املايل للو يات وا تلف الاتفا حئنصوص علهيا يف  ي ل  1قخم
ية ادلوية للقطاع العام لوابلامتيش مع املعايري احملا  .سب

ية حىت و .2 ياانت املا يات املراجعة عىل ا ّمتحورت  ل ب سمرب 31لمعل بو والاحتادات اليت تديرها 2011ي د تابعة للو ي ا ل
ية وتطا ساابت املزيا بقابإلضافة إىل  ن تحدة اإلمنايئ أصدرت يف .هاح بو وبرانمج األمم ا مل ويف إطار العالقات بني الو ي

نقدية اليت أجريت يف عام 2012مايو  15 تحراكت ا يق يف ا هادة تد ل  ل ق  .  يف إطار هذه العالقة2011ش

                                                 

بارا من  1 نافذة ا تا ناير 1عل توبر ، واملع2008ي  ناير 2009كدةل يف األول من أ توبر 2010ي واألول من  توبر 5 و2010ك واألول من أ  .2011ك أ
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ساابت الفرتة و .3 ناف 2011-2010حختضع  تابعة لالحتاد ادلويل محلاية األ ص ا ية اجلديدةل با تا يق ل) UPOV (لن قتد
نفصل  .مخاص وتقرير 

تقاعدية لعام  .4 بو املقفل للمعاشات ا ندوق الو ساابت  لوختضع أيضا  ي ص نفصل2011ح يقي  تقرير تد م  ق  . ل

ثاين من عام  .5 نصف ا ساابت خالل ا يق قد أجريت يف ا يات تد لوجتدر اإلشارة إىل أن ثالث  ل حل ، ويه 2011قمعل
بىن اإلداري اجل يد ا رشوع  يق الهنايئ يف  تد ملا يل تشق تقريرم نه يف 2لديد اذلي صدر ا سمرب 22ع  يق ل، وا2011ي د قتد

بة  ساب اإللكرتوينقيف املرا تحدة ادلويل  شاركة الوبو يف مركز األمم ا ية  للحاملا مل ي مل تقريرل نه يف 3ل اذلي صدر ا  12ع 
سمرب  تاكمةل للمعلومات ، و2011يد يذ نظام اإلدارة ا رشوع  يق املعلومايت يف  تد ملا نفل تق  اذلي صدر )AIMSنظام (م

تقرير نه يف 4لا  .2012 فرباير 22ع 

شكر يق ومعلومات وفرائض ا تد لمعايري ا  قل

يات املراجعة وفقا .6 ساابت ومعايري معلأجريت  يق ا تد بة ادلوية الصادرة عن اجمللس ادلويل املعين  حل ملعايري احملا ب ل قسـ
نظام املايل) IAASB(الضامن  ية الواردة يف ا تصاصات اإلضا لمع احرتام الا ف بارها جزءاخ ته اب بو وال ت للو حئ تجزأ عي ّ ال  ي

 .منه

يني خالل إجناز األعامل ويه مل تذكر يف هذا و .7 سؤولني ا شت مع ا ها ونو برية  ية  سائل اليت ال أ ّوحضت ا نّ مل ق ك مه ملعمل ل ّ ُ
تقرير  .لا

سة إدارة و .8 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 اخلدمات لّ
ية  بهتاآخرين  وزمالءلاملا ية ادلوية للقطاع العام،شعمن  يق املعايري احملا سؤول اجلديد عن  ل، ومهنم ا ب سبمل  ومن تط

نظمة وفقا يع املعاجلةملشعب أخرى يف ا  .ض للموا

ياعند إجناز و .9 شوا تريت  ندات ا نة من ا يق يف  تد ئا ع ي خل ت ملسق نات وفق اخملاطر أو األع تار زماليئ ا مه، ا لعّي ية خ لنسبية ا ّ
سجةل يف األبواب املدقق فهيا ّبالغ ا ّ مل  .للم

تحة الذلين مزيا و .10 ية ا تعاون القمي وا نويه اب ّال يفوتين يف هذا اإلطار ا ملنف ّ لعقل ل ّت يق هذهمرة أخرى ل تد قهممة ا ل ّوأتقدم . ّ
شكر  بوالزمالء يفإىل أيضا لاب ندات ي الو تعالمات وتوفري ا ملستاذلين طلب مهنم تقدمي الا  .سـ

ية اليت جرت يف و .11 شات الهنا نا يق خالل ا تد تاجئ ا ئمعمت  ق مل ل قن سؤول املايل الرييس2012ل يويو 4ّ ئ حبضور ا  مل
تيي)املراقب( يب فا يد  ف، ا يل فسـ ّ نا ل يد تريي راجاو يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية ا تد بة ا ي، ورئس  سـ ل بلشع ل يس ق ئور

نديوغلو يد توناكي إ يق ادلاخيل، ا تد يبة ا سـ ل يفشع ّ ل نسئيور ق يس كوك رو يدة جا ية، ا يسة إدارة اخلدمات املا بن ّ سـ ، لل
 .وزمالء آخرين من إدارهتا

                                                 

تقرير رمق  2 سمرب 22 املؤرخ يف 11352لا  .2011ي د
تقرير رمق  3 سمرب 12 املؤرخ يف 11101لا  .2011ي د
تقرير رمق  4  .2012 فرباير 22 املؤرخ يف 11424لا
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سابقةمتابعة تقارير ا يات ا ل تو ل  ص

يات  .12 تو يع ا يخلفين، راجعت  بل أن أسمل الوالية إىل من  يق أعده  تقرير هو آخر تقرير تد صنظرا ألن هذا ا ل مج سـ قل ق
سابقة يق ا تد لاليت أصدرهتا يف تقارير ا توي . قل توحة 2املرفق حيو يات اليت أرى أهنا ال تزال  تو تقرير عىل ا هذا ا مف  صل ل ل

 .حىت اآلن

ية بة ادلا خلإرساء نظام املرا  ق

ّبق يل أن نوهت يف   .13 تني 5ّتقريريسـ تني املا ساابت فرتة ا يق يف  تد ي حول ا ح لل ن نة  2009–2008لسـق لسـوا
ية ييب 2010 لاملا بادئ عح عن تر بو اآليةل إىل حتديد  مبادرة الو ي يه يف مب نصوص  ية ا بة ادلا نظام املرا علامة خاصة  مل خل قب

ته بو املايل وال حئنظام الو تضمن األحاكم. ي ّوارتأيت أنه من الرضوري أن  ت بو من وجود هذا  أيضاّّ ي حتقق إدارة الو ّ
يه نظام وموافقهتا  علا نظمة أن حت. ل ية حتديدا قاطعاملذلا اقرتحت عىل ا يات الر ّدد ا سـّ ئيلعمل ّ ونفذها ّ تحققاتوتوت ّثق ا ل ّ 

يذ. اليت أجريت تطلب أعامل  ية  بة ادلا نا هذا ال يزال إرساء نظام املرا نفنين الحظت أنه حىت يو ق م تلك ّّ ي خل ّ ّ . 

تخصصني وأهنا وقعت عقدا مع  .14 شاريني ا بت احلصول عىل عروض من اخلرباء الا بو  نت أنوه عن أن الو ملوإن  ت طل ي سك ّ
بة  يذهقأحدمه مؤخرا، فأرى أن وضع نظام للمرا هود  تلزم إىل اآلن بذل ا ية  نفادلا لتجل سـ ييت ال. يخل يه فإن تو صو تزال  عل

 ).2انظر املرفق (وجهية 

ية  يب العر ناوبني يف حاالت ا ضرضورة تأمني  ّتغ ل ينيللزمالءم  ئيسـ الر

يقي .15 تد قتعرض تقريري ا ية 6ل نة املا ل  شلكة2010للسـ يب العريض للزمالء م إىل  نظمة القادرلتغا يني يف ا مل الر ين ئيسـ
تدخ ّوحدمه عىل ا ها ويف إدارة . ّل يف بعض األوضاع احملددةل نظمة  رشية يف ا يط للموارد ا يذ برانمج  لكوجيري  ملنف لبختط ت

ية توسط. لاخلدمات املا سني الوضع عىل األجل ا تلزم الوقت واملوارد  هذا  ملوأدرك أن وضع برانمج  تح لسـ ي ومع ذكل . ك
ييت يف هذا الصدد ال  ).2انظر املرفق (نفذ تتزال مل  صأرى أن تو

يق املعلومايت تد ية وا بة املا يق يف املرا تد يات تقارير ا قتو ق لق ل ل  ص

يات يف تقاريري .16 يق 7صأصدرت عدة تو تد رشية وا ية للموارد ا بة املا يق يف املرا تد ق اخلاصة اب ق لق ل ية لبل بة املا ليف املرا ق
ساب اإللكرتوين تحدة ادلويل  بو يف مركز األمم ا للحشاركة الو مل ي يق  ومل تد قا يذ نظام اإلدارة ل رشوع  تنفاملعلومايت يف  م

تاكمةل للمعلومات  نا هذا  ، وال)AIMSنظام (ملا توحة إىل يو يات  تو متزال هذه ا مف ص  ).2انظر املرفق (ل

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

ية ا ية وفقا للمعايري احملا ياانت املا سبإعداد ا ل  لدلوية للقطاع العام، معل شاق ومعقد يؤيت مثارهلب

ية يف  .17 نة ا ية  بو املا ياانت الو ية من ا ثا نهتلقد حتقق زماليئ للمرة ا سـ ل ي ب ن ملل لل سمرب 31ل ية 2011ي د سب وفقا للمعايري احملا
ية . لادلوية للقطاع العام ياانت املا يق فإن إعداد ا تد سابق عن ا بق وأن أوحضت يف تقريري ا لوكام  ب ل ل لسـ هذه ق لوفقا 

نظمة بة إىل ا بارة عن معل شاق ومعقد اب ملاملعايري هو  سـ ية لعام . لنع ياانت املا لومقارنة اب ياانت 2010لب تمكلت ا ب، ا لسـ

                                                 

تقريران رمق  5  .11355 ورمق 10027لا
تقرير رمق  6  .11355لا
تقارير رمق  7  .11424 ورمق 11101 ورمق 10195لا
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ية لعام ية من الفرتة .  مبعلومات وجهية2011 لاملا تعلق جبزء املزيا ية  نووافقت عىل إضافة جداول  ت تمكيل
ية تلزم إعداد هذه اجلداول، رمغ أن املعايري احملا2011-2010 لاملا سـية ادلوية للقطاع العام ال  تل  .سب

ئةل  .18 تظام للرد عىل أ ية اب تعني بإدارة اخلدمات املا ية، ا ثا ية ا سعين إال أن أذكر بأن يف هذه الفرتة املا سـوال  ن ل سـ ن ل ل ي
يد قاعة . زماليئ مترار أعامل  ناء اجلديد، وا يد ا ياان الانهتاء من أعامل  تلزم أ يوقد ا ي شح تش سـت ب املؤمترات اجلديدة لسـ

يق املعايري اخلاصة هبا  تأكد من  يحات من أجل ا تو ثال بعض ا يل ا يمي املعدات عىل  يري  يط األمين و بوا ل ض ل مل تغ تطحمل ب ستق
يحا حصيقا  ية اذلي مل يدخر هجدا . تطب شكر مرة أخرى إىل فريق إدارة اخلدمات املا لوأود يف هذا الصدد أن أتوجه اب ل

بودلمع زماليئ يف هممهتم ا يق يف الو تد يألخرية   .قلل

ية ادلوية للقطاع العام .19 تخصص يف املعايري احملا تعانة  بو الا لوأرحب بقرار الو مب سـ تطور. سبي تأ  تهذه املعايري ال  تف . ف
بةل، وأود أن  هر ا ثال خالل األ يل ا ية ادلوية للقطاع العام عىل  متد معايري جديدة من املعايري احملا ملقو ش ب ملب سل س سـتع

باه  نظمة إىل أن هذه املعايري اجلديدة ال بد أن تراعى يف عام نتألفت ا تعلقة هبذه 2012ملا ياانت ا ية ا مل لضامن قا ب لبل
 .2013املعايري للمقارنة يف عام 

يق يف  تد قا ية أداءل  2011 عامن مزيا

ية  وافقت علهيا ادلول األعضاء  اليتتحويالتلاتسوايت ولارقام وواأل نأداء املزيا

ياانت .20 بيح أن ا لحص تىض املعايري احملاّ نة  ية ابتت تصدر لك  س املا مبق سـ لية ادلوية للقطاع العام، إالّل بو ب ي أن برانمج الو ّ
متحورين عىل  يهتا ال يزالان  مومزيا يةن يات ادلول 2011–2010 لالفرتة املا بل  مجع وقد خضعا للمراجعة واملوافقة من  ق

بو  توبر ياألعضاء يف الو كيف األول من أ تونظرا. 2009ّ ية ادلوية للقطاع العام عىل املامرسات ل  لأثري املعايري احملا سب
ي نفقات ةناملزيا ل، مت تقدير اإليرادات وا ثامن للمرفق  وفقا2011 و2010 للك عام من عايمّ ية لل ا نلربانمج واملزيا
 .20118-2010 للفرتة

نفقات" 24املالحظة و" اإليرادات "23 املالحظةخالل مراجعة املعلومات املذكورة يف و .21 سوية "لا ت، حتقق زماليئ من  ّ
يالقمي  نون 22 املالحظة مع اجلدول الوارد يف ةناملزيا ية "ملع وا ية املرصودة يف املزيا نفقات ا نمقارنة اإليرادات وا لفعل ل

يان املايل اخلامس( ناد إىل ) لبا نقديستابال تدفق ا ليان ا ل يان املايل الرابع (ب ّ أن ّ عىل ما تقدم، توصلت إىلبوناء)". لبا
ي بياانت ية ةناملزيا بالغ ا سب ا سويهتا  لفعل اليت متت  مل ح ت سجةل يف )  أساس قابل للمقارنةعىل(ّ نفقات ا ّمن اإليرادات وا مل ل

ية للعام  هرت فائضا2011سبالفرتة احملا مية ظ أ يون فرنك سورس0,8بق يف اإليرادات  ي  بل مل سوايتقي   اليت أجريت لتا
ية ادلويةوفقا ل للمعايري احملا يان املايل اخلامس" يف اجلدولني ّوهذا الفائض مؤكد أيضا.  العامللقطاع سب  اخلاص لبا

نفقات  ".لابإليرادات وا

ية  .22 نا يان املايل اخلامس  ئوحتقق زماليئ من ا ث للب ية ونفقاهتا2011-2010ل نا يه إيرادات ا ئ اذلي ترد  لث وتامتىش األرقام . ف
 .2011 و2010ايم الواردة يف اجلداول مع مجموع فرادى اجلداول لع

ّأما يف ما خيص  .23 يةأداءّ تقرير عن اإلدارة املا يقات املدير العام الواردة يف ا يلمك إىل  شلك عام، فأ ية  ل املزيا ل تعل ب نت . حن بيّو
ي حتويالتّاملراجعات اليت قام هبا زماليئ أن  يا  وفقاّ بني الربامج قد نفذتةناملزيا بقة دا خلللقواعد ا  ومعوما اكنت .ملط

نفقا توقعاتلا ية مضن ا ناء عىل املزيا لت  ن بالغ اليت اكنت . ب ية معوما عن ا سوبة يف املزيا نفقات ا بالغ ا تغري  ملومل  ن حمل ل مت

                                                 

بو رمق وفقا 8  360F/PB1011 ي إلصدار الو
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ية ادلوية للقطاع العام، مل خترج اإليرادات . متوقعة ناء عىل املعايري احملا سوايت  ية وا هامات الطو لومع مراعاة اإل ب ت بع سس ل
متدة بالغ ا توقعة أيضا عن ا ملعا مل  .مل

باب  .24 تخدام األموال "5لوجتدر اإلشارة إىل أن ا تيض يف اجلزء األول من املدة " سـا ته  بو وال نظام املايل للو تقيف ا حئ ي ل
ية ":  ما ييل5-5 ية ألي فرتة ما بالغ من برانمج إىل برانمج آخر من الربانمج واملزيا لجيوز للمدير العام أن حيول  ن م ّ

بلغ سة يف املائة من ا ملنة حبدود  مخ يد من ذكل، أو حبدود واحد معي تني للربانمج ا تف املطابق العامتدات فرتة ا سـن ملسـ ل
سن سري األعامل تحويل رضوراي لضامن  ية، أهيام أكرب، مىت اكن ذكل ا حيف املائة من إجاميل املزيا ل  وقد حتقق ".ن

ية اليت جرت خالل الفرتة املا تحويالت املزيا تعلقة  يق هذه القاعدة ا نزماليئ من  ب مل وخلصوا إىل . 2011-2010لية تطب
بلغ احملول من الربانمج  شأن الرباءات "5ملأن ا تعاون  بنظام معاهدة ا يون فرنك 13إىل برامج أخرى اكن قدره " ل مل 

ية العامة وقدرها . يسورسي سموح هبا يف املزيا بة اليت اكن  نويف هذه احلاةل ارتفعت ا م يف هناية املطاف إىل % 1لنسـ
بو للفرتة ونظرا ألن امل%. -2,1 يات ادلول األعضاء يف الو متدهتا  ية اليت ا يزيا مجع مترب 29 يف 2013-2012عن  2011سب 

ية  ية للفرتة املا تحويالت يف إطار املزيا لنت معلومات عن ا ن ل نين أن أرى أن هذا الوضع ال 2011-2010تضم ميك، 
بة القصوى وقدرها  يقات خاصة، فضال عن أن ختطي ا سـتدعي أية  تعل نسـ يف الربانمج يع% 1لي لزى إىل اخنفاض تاك

ها عاملذكور ويس ارتفا  . ل

ية  ياانت املا يق يف ا تد لا ب لل  2011لعام ق

ية  ياانت املا لا ياانت اثين  يه2011لعام لب ناء عىلب  ية  بما ية ادلوية للقطاع العامل ل املعايري احملا  سب

ها ز .25 يع اليت را جععرضت املوا ية ض بو املا ياانت الو لماليئ يف  ي شف األرصدة 2011لعام ب ك ويه مؤلفة من  يان(ّ املايل  لبا
نفقات ) ّاألول ثاين(لومن اإليرادات وا يان املايل ا لا يان ) لب تغريات يف صايف األصولبومن  ثالث (لا يان املايل ا لا ) لب
نقديبويان  تدفق ا لا يان املايل الرابع (ل ية ابومقارنة ) لبا ية ناملزيا نفقات ا لفعلإليرادات وا ياانت املا(ل لا سة لب مية اخلا

نفقات ية ) لاخلاصة ابإليرادات وا يةلللفرتة املا سمرب 31 يف ملنهتا يب 2011ي د ل ابإلضافة إىل موجز عن أبرز األسا
سريية أخرى ية ومالحظات  تفاحملا  .سب

ية  .26 بالغ لفرتة املزيا ية ا ياانت املا تضمن بعض جداول ا ية،  نا ية  تفات إىل هناية فرتة املزيا نوابال مل ل ب ت ئ ث ن لل وقد . 2011-2010لل
سجةل يف  ية ا يحة، مع مراعاة حتويالت املزيا بالغ الواردة يف اجلداول املذكورة، وأبلغوين بأهنا  ملحتقق زماليئ من ا ن حص مل

ية نا ئبعض الربامج   .للث

يوةل  تاحة ملدة لسـا ها ا ملوما يعاد   يوما90ل

نقدية يف  .27 ساابت ا يدة، فقد ضاهت أرصدة ا بالغ ا تفات إىل ا لابال حل مل سمرب  31ملقل ية اخلاصة هبا 2011يد لبنك األرصدة ا
هات املرصية"اليت حتققت مهنا املصارف عىل أساس  بااتت ا فإ جل بلغ ". ث سائةل  ثل الاخنفاض العام يف األموال ا مبو ل مي

يون فرنك سورسي يف هناية عام 3,75 ي  ته عن 2011مل سجةل %. 1نسب اخنفاضا ال تزيد  نقدية ا بالغ ا ملوختضع ا ل مل
يون فرنك سورسي إجامال379,74 (2011لهناية عام  ي  ّبدأ توفر األموال يف غضون ) مل  . يوما90مل

نوية لعام  .28 ساابت ا بل يف تقريري عن ا سـوكام أرشت من  لحل سائةل اذلي 2010ق ل، فإين ال أمانع يف عرض األصول ا
ية لعام  ياانهتا املا بو يف  متدته الو لا ب ي يوةل 2011ع نظمة بوضوح بني ا سـ، إذ متزي ا يدة"لمل يوةل " ملقغري ا لسـوا

ية" يا طالا يا"حت يار احملاسـيب ادلويل للقطاع العام رمق شـ متا نص عىل 2ملع وا ّ اذلي  يان إىل "ي شري ا لكرضورة أن  ي
سؤولني  يقا من ا يف  تصادي وأن  يان الا توفر  تلاكته اليت ال  ها من  برية وما يعاد نقدية ا ملاألرصدة ا تعل يض ت مم قل للك ل ّلك
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يةاإلداريني يف املالحظا ياانت املا لت امللحقة اب ية يف هذا 3ويمكل نص حمدد جدول املالحظة . "لب ياانت املا ل من ا لب
 .الصدد

بلغ  .29 بة  توقد أودعت  سائةل % 93,6نسـ يون فرنك سورسي355,5(لمن األموال ا ي  ية حاصةل ) مل سات ما لدلى مؤ س
يف ما بني أ أ أ وأ تخصصة + تصنعىل  سات ا ملمن املؤ تاندارد أند (Moody's)موديز  (FITCH)فيتش (س سـ و

يف أ وقد )(Standard and Poor's)بورز  نوك حاصةل عىل  ية دلى  بالغ األخرى ألغراض  ن وأودعت ا ب يل تصمل تشغ
 +. يكون ب ب ب

سورسي إىل  .30 نك الوطين ا توحة دلى ا ساابت ا يوارتفعت اإليرادات من فوائد ا ل ب لحل يون فرنك سورسي يف 4,2ملف ي  مل
ثل اخنف، 2011عام  بلغ ميما  ي فرنك سورسي تقربا873 000مباضا  ، ويعزى هذا الاخنفاض يف %)-20,6أو  (ي

شديد يف أسعار الفائدة يف عام   .2011لاألساس إىل الاخنفاض ا

ساب الوبو بض  تحقات ا ييل  حل سـ لقسج ّ م ميةت ية ادلوية للقطاع العاملق بصايف ا ل وفقا للمعايري احملا  سب

تلف أبوا .31 سوبة يف  بالغ ا خموصلت ا حمل هات املقرتضةمل شلك إجاميل29,5 إىل 9جلب ا يون فرنك سورسي  ب  ، وقد يمل
بالغ يف هناية عام  يون فرنك سورسي27,2 إىل 2010ملوصلت هذه ا ي  ساهامت ادلول األارتفعت كام .مل عضاء اليت م 

تحقة ّاكنت ال تزال  تارخي مسـ سمرب 31ب  ناهز 2011ي د مية  ي إىل صايف  يون فرنك سورسي بعد 1,83ق خت  ي فيض مل
يضاالاعامتدات يجة ادليون مليون 1,0 يقارب ختف  نت فرنك سورسي  هاي شكوك يف  حتصيلا يدة .مل بالغ ا ملق وختطت هذه ا مل

شوف األرصدة يف بداية عام  بلغ 2011كيف  تحقة 2,2م  بالغ ا شلك اخنفاضا يف ا يون فرنك سورسي، ما  سـ  مل ي ململ ي
يون فرنك سورسي0,37بقمية  ي   . مل

تادليونّ أما  .32 ـي شلك لوحدها أكرث من ملف ا تجارية  ّوحة اخلاصة ابألعامل ا ت يون فرنك سورسي17فهل ي  ، وقد ظل مل
باات من عام  بلغ  ثهذا ا هر . 2010مل يةتظومل  شوا نات ا ئا لع ساابتزنظر فهيا  اليت لعّي بقا. حلماليئ أي خطأ يف ا  طو

ية ادلوية للقطاع العام لللمعايري احملا تطسب بدلان األقق، ا ساهامت ا لعت  ّل منوام بابّ  . املعينل من ا

نظور  .33 تحقة من ا بالغ ا تعراضا مفصال  ملوأجرى زماليئ ا سـ للم تحقة عىل ادلول األعضاء الاشرتااكت(احملاسـيب ملسـ ملسـ ا
تحقة بالغ أخرى  تعلمي و نح ا ية و تحدة األمر شأن الرباءات ورضائب الوالايت ا تعاون  سـواشرتااكت معاهدة ا ل مل ب مل م م ) يك

تعرا ياسـوقد ترك هذا الا باعا إجيا بض ا شف " مادي"وخبالف خطأ غري . نط ية، مل  هل الز شف يف عرض ا تكا ن مت ملك
ساابت يف . املراجعات عن أية أخطاء كربى تعدل من أجل إقفال ا ية  حلومع ذكل أشري إىل أن اإلجراءات احلا سـ ّل

 .2012 عام

شوراتموجوداتقامئة  بع يف عام  ملن ا يمي ذاته ا تبدأ ا ملمب  2010لتق

شورات وخمزون األوراق وسلع موجوداتة  قامئختطت .34 ومل . ي فرنك سورسيمليون 2,4 مركز املؤمترات متجرملن ا
ية يف  بو للفرتة ا ته الو يمي اذلي  نهتتلف منوذج ا ي ملخي بق طتق سمرب 31ل سابق2011ي د بق يف العام ا منوذج ا ل عن ا ملط . ل

يد تقديرات يل اذلي أجراه زماليئ، بإماكين تأ تح نادا إىل ا كوا ل ل  .  قوامئ املوجوداتست

                                                 

بو املقفل للمعاشات 9 ندوق الو تحدة اإلمنايئ و نقدية املقدمة لربانمج األمم ا سلف ا تجارية وا بض اخلاصة ابألعامل ا ساابت ا ساهامت ادلول األعضاء و ي  ص مل ل ل ل ح ّم ّ لق
 .لتقاعديةا
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يد من  نود اجلديدة املرصودة مع ارتفاع حد  يمي ا يري يف  قاملعدات،  بتق  فرنك 5 000ي فرنك سورسي إىل 1 000لتغ
 يسورسي

بارا من عام  .35 يمي إدارة املعدات ا يري يف  تبق  تغ عط تق يد املعدات من 2011ّ ي فرنك سورسي إىل 1 000ق، فارتفع حد 
بارا م5 000 عت فرنك سورسي ا ناير ي تلزم . 2011ين األول من  يمي اذلي ال  يري ا بدأ  سـوقد وافق زماليئ عىل  يتغ تق لم

تأخرة بالغ ا ساب ا ملإعادة  مل يار . ح بق يف ذكل ا ملعو ية ادلوية للقطاع العام3ط ل من املعايري احملا  .سب

ساابت عام  .36 تصف املدة  يق يف  تد ند إجراء ا حلو ن ل مع تد2011ق نة ل، أجرى زماليئ مراجعات عن طريق ا عييق يف  ق
ية نظورات احملا يا من بعض ا شوا تريت  تعلقة ابملعدات ا ندات ا بمن ا خ ست ملس ئ ع مل وقد مسحت هلم هذه املراجعات يف . مل

نظام  ية  سجالت األسا لا سـ يه People Softل نص  تفاع أقرص مما  ها فرتة ا نود جسلت  شاف أن بعض ا عل اب ت ن ب لت ل ك
ية ادلوية للقطاع العام اليت لاملعايري احملا ية لفرتة من سب نود ا سب اسـهتالك ا بو، إذ  ها الو ب  ب ح تي ملكل نوات يف 5تطبق سـ 
سـهتكل عىل فرتة من  ثال10تحني أهنا ميكن أن  يل ا نوات عىل  مل  تعديالت عىل جسل . سبسـ لوأمكن إجراء بعض ا

تة املادية خالل عام  ثا باألصول ا نود. 2011ل ياانت اسـهتالك ا ساب  تعديالت أمكن  بوناء عىل هذه ا ب ح ل  املذكورة لب
يح  .حصعىل حنو 

ساب  .37 يا املعلومات يف  نولو تعلقة بربامج  بالغ ا يد العديد من ا ية أخرى  حومن ان مل جمل تك ق يف رشاء 25216"ح ل تاك
يا املعلومات نولو جمعدات  نوات5بفرتة اسـهتالك من " تك يار . سـ  ية ادلوية 31ملعونظرا ألن ا ل من املعايري احملا سب

بق عىل األص بو إال يف عام ملطللقطاع العام ا نود يف الو نفذ عىل هذه ا تة غري املادية لن  ثا يول ا ب ي ب يد 2012لل ق، مل ميكن 
ية . فواتري هذه املعدات نة املا يدات اكنت حمل عكس يف ا لومل يؤكد يل زماليئ أن هذه ا سـ لي ، وسوي هذا 2011لتق

يح  .حصالوضع عىل حنو 

بلغ  .38 يدة إىل  بلغ املعدات ا مووصل  ملق يون فرنك 3,7م بلغ مل  ميهتا  ثل اخنفاضا يف صايف  مبسورسي ما  قمي  فرنك 70 000ي
ناير  يد يف بداية الفرتة يف األول من  يسورسي مقارنة ابلر ص ية .2011ي بلغ من ترامك أرصدة فردية صا تألف هذا ا ف و مل ّي

ئات فتلف  نقوالت خمل نظام احملاسـيب ملا  .ليف ا

تأجر" مريان"مبىن  تعني مراتقيمي : ملسـا جبول ولكن  ي  2012عته يف عام مق

يار احملاسـيب ادلويل للقطاع العام رمق  .39 يات ادلخل  للمعختضع  بق16ملك تايلينط اذلي  بىن ل اب تابع "مريان"م عىل  ل ا
بو ّ لكفت وقد. للمنظمة بىن" CBRE" رشكة 2009عام يف يالو مية العادةل  للمتحديد ا هذا  .لقب ية  مية احملا ند ا لو ب ست لقس ت

بىن إىل تقديرات تأخذ يف بار عوائدهملا يالت اليت أجراهاتوشري . عت الا تح لا بلغ  2010يف عام  زماليئ ل ملإىل أن ا ّ
ناهز  شوف األرصدة واذلي  سجل يف  يا ك ية حذرة المليون 4,3ّمل سا يات  ند إىل  ب فرنك سورسي  ح ّمعل يست ّيام يف  ي سـ

يف املرتفعة تاك لما خيص ا ل يف املأخوذة بعني. ّ تاك لوعىل الرمغ من أنين قدرت هذه ا تقديرات عىل ل بار يف هذه ا ل الا عت
تايل وافقت عىل . أهنا مرتفعة ابألحرى، فإنين مل أعرتض علهيا تاجاتلواب بريسـتنا بىنخل ا يمي ا تعلقة  مل ا بتقمل ونظرا ألن . ّ

ية  نة املا تغري يف ا يا مل  لئا أسا سـ ي لسـ يد2011شي بلغ ا ملق، فإين أوافق أيضا عىل ا تقدير األخ. مل ري لومبا إن موعد إجراء ا
بىن مريان خالل عام 3بعد  مية  بو علهيا أن جتري قديرا جديدا  نوات قد اقرتب، فأرى أن الو م  لق ي  .2012سـ

تداء من عام  سوبة ا تة غري املادية، ارتفاع يف األصول ا ثا باألصول ا حمل ب  2012ل

بىن الرباءات، لعام  .40 ساحة يف  ميرد حق ا تة غري املادية يف هناية ع2010مل ثا ب، مضن األصول ا وجتدر اإلشارة . 2011ام ل
ساب هذا احلق يف األرض بلغ  مية ا كتإىل أن  يون فرنك سورسي34,3ق ي  ساب هذا احلق، . مل نذ اترخي ا كتو م

ثابت غري املادي مبا يزيد عىل  بلغ 6,9لاسـهتكل هذا األصل ا نوي  يون فرنك سورسي، عىل أساس اسـهتالك  مب  سـ يمل
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مي. ي فرنك سورسي440 000قدره زهاء  ئجاره يف قوارتفعت  ـي عقد ا بىن، اذلي  تة ا سنهت ي سطس 29مل ، 2073غ أ
يار  ناء عىل ا ساب  ملعند إقفال ا ب حل بلغ 31ع ية ادلوية للقطاع العام إىل  م من املعايري احملا لب يون فرنك 27,3س مل 

تة غري مادية أخرى يف هناية عام . يسورسي تضمن أي أصول اث باب ال  بوالحظت أن هذا ا ي ، لكن هذا 2011ل
ناير الوضع تة غري مادية أخرى يف األول من  يد أصوال اث بو  بل ألن الو متر يف ا ي لن  ب تقي سـتق ملسـ  . 2012يسـ

يط األمين  تعلقة بقاعة املؤمترات اجلديدة وا حملاألعامل اجلارية ا  مل

ساوي  .41 مية  ساابت  شوف ا تعلقة بقاعة املؤمترات اجلديدة يف  تجسلت األعامل اجلارية ا حل ك بقمل ّ يون فرنك26,1ُ  مل 
تريت . يسورسي ية املربطة به ا ندات احملا نة من ا يق يف  تد بلغ اب تحقق من هذا ا خومتكن زماليئ من ا ب ت تق ي ل مل سل ملس ّ ع ّ
يا ئشوا نظر. ع لوأشاروا إىل متكهنم، دلى ا ندسني املعامريني  ّ سابقة ا يف  يد تاك تأكد من عدم  ندات، من ا هيف ا م ل ملل ق ّت ملس

ميهتا حنو  بالغة  قا يار ) ب(82 وبذكل مت احرتام الفقرة .ي فرنك سورسي38 000ل ية 17ملعمن ا سب من املعايري احملا
سخة عام  نادلوية للقطاع العام،  تعلق حباةل 2010ل يد"مل، ا يد هذا ". لقعدم ا يار ال يأذن  تذكري بأن هذا ا بقوجيدر ا ملع ّل

بو تصادية عىل الو يف، اليت ال تعود بأية فائدة ا تاك نوع من ا يا ل ل قل ّ. 

ّوتمول األعام .42 نظمة اخلاصةُ يا، من أموال ا تعلقة بقاعة املؤمترات اجلديدة، حا ملل ا ل يف . مل تايل، أية تاك لوال توجد، اب ّل
سداد الفوائد بمربطة  بو صادقت، يف . ت يغري أن الو توبر 12ّ شرتك املقدم من 2010ك أ متويل املضمون ا مل يف إطار ا ل

يف  توانل دي  ننك  ن جب توانل فودواز ) BCGE(ك نونك  تعديل عقد الاقرتاض )BCV(كب ب، عىل الاتفاق اخلاص 
به عىل قرض إضايف قدره 2008 فرباير 8 يف ُاملربم أصال سـىن احلصول مبو يث  ته  يا ج وإعادة  ت حب غ يون 40يص مل 

متويل جزء من قاعة املؤمترات لفرنك سورسي  تخدم ذكل القرض بعد. ي  .يُسـومل 

يط أمين يف أواخر عا .43 ناء  تعلقة  حموبدأت األعامل ا سمرب 31ويف . 2011م ببمل شوف األرصدة، 2011ي د هر يف  ك،  ظ
بلغ يفوق  بدة يف هذا اخلصوص موثقة . ي فرنك سورسي271 000ممضن ابب األعامل اجلارية،  نفقات ا ّوهذه ا ّ ملُتك ل

مية  .سلبطريقة 

باين أرابد بوكش يا ملا بىن الرباءاتجورج بودهناوزنمبن و ناء اجلديد و ثاين وا م األول وا ب  لل

نت رشكة 2010عام  يف .44 يهنا " Acanthe SA"ّمخ،  ندت يف  باين وا تخمني العقاري هذه ا تخصصة يف ا ختما مل ل ستمل  إىلّ
متد علهيا فرتة نارص  نطوي عىل  تعأسلوب  ع باين ي ملالاتفاع بلك من تكل ا تخمني ذكل زماليئ ّوقد حلل. ن ّوأقروا ل ا

سويهتاخاللبصحته  ياانت اليت متت  يق يف ا تد ت ا ب لل تىض املق يةمبق  غراض حتديد ل ادلوية للقطاع العام ألسبعايري احملا
ية تا حاألرصدة الا  .فت

ناء اجلديد، طلب من رشكة  .45 ُومع انهتاء أعامل ا سه "Acanthe SA"لب ناء عىل أساس األسلوب  نف ختمني ذكل ا لب
باين األخرى بع يف ختمني ا ملا ّت بىن . ملُ مية ا رشكة، نظرا لرتاجع  ملكام قامت ا ق بأرابد بوكشل ب تدمري بعض من بس 

ية يف الطوابق من  نارص ا يلكا تالك املربط بذكل-4إىل + 1لهلع مية الا تقدير  ت،  ه وجيب الربط بني هذا الرتاجع يف . قب
بالغ  مية ا لا ناء قاعة املؤمترات اجلديدة1,71لق يون فرنك سورسي وبني أعامل تدمري جترى يف إطار  ب  ُمل ّوجسل ذكل . ي ُ

ته من مجم تالك خبصم  ميالا بوقه بقة يف الو ية ا بقا للمعايري احملا بىن  شأن ذكل ا يدة  مية ا يوع ا ملط ط مل ُب ب سملق ّ ُ  .لق

ناء اجلديد إال يف يويو  .46 تعلقة اب ته األعامل ا نومل  ب ّمل ل بلغ إجاميل قدره . 2011تن يد  تارخي  مويف ذكل ا ّق ُ مليون  163,8ل
باين القامئة شوف األرصدة مضن ابب ا ملفرنك سورسي يف  ك نطوي هذا . ي بالغة يو يف الفوائد ا بع، عىل تاك بلغ، اب لا ل لط مل

نصف األول من عام  7,1 ساابت خالل ا شوف ا سجةل يف  ليون فرنك سورسي وا حل ك مل ّمل ُ توتعلق تكل . 2011ي
يف بفوائد القروض املرصية اليت  تاك فا ل ناء اجلديدأبرمتل يه . لب من أجل ا نص  بة وكام  نا علغري أنه مت، بطريقة  ت سـ مّ
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ثاين من عام 10يةسباملعايري احملا تعلقة ابجلزء ا يف فوائد القروض ا يل تاك ل،  مل ل بالغة 2011تسج يون فرنك 1,7ل وا مل 
يل العادية لتشغسورسي، مضن مرصوفات ا  .ي

تصديق عىل األرصدة  .47 يا، ا شوا تريت  ساابت ا نة من ا يق اليت أجراها زماليئ عىل  تد يات ا نين، بعد  لو ئ ع حل ي ل خمعل ق ّميك ع
ية  ثاينملبىن أرابد بوسباحملا نيي جورج ابدهناوزن األول وا لكش و بىن الرباءات يف مب ناء اجلديد و م وا سمرب 31لب ي د

باين مع القمي الفردية للك من تكل . 2011 نارص ا تلف  بت خبصوص  ية اليت  سق الاسـهتالاكت احملا ملو ع خم ست ُحب ست
نارص والفرتة املقدرة لالتفاع هبا نا  .لع

ناء اجلديد، أصل اثبت متلكه الو  يبولبأرض ا

بو .48 ناء اجلديد مكل للو يد خبصوص أرض ا بلغ اذلي  يا ب لمل ّ ساوي . قّ مية  توقد رمسل  بق ناء 28,6ُ يون فرنك سورسي  ب  يمل
ية ختمني أجرهتا  ية معلعىل  رشكة اخلار جا ساب أي اسـهتالك خبصوص هذه . 2009 يف عام "CBRE"ل حونظرا لعدم 

مية الواردة يف أرصدة اإلقفال  لقاألرض، فإن ا ية  مطا2011ّ تحول من املعايري احملا ها دلى ا مية اليت مت  ببقة  سيل ّ ل حتل للق
ية ادلوية لقطاع العام يف  تحدة إىل املعايري احملا لنظومة األمم ا مل ناير 1سبمل ية2010ي  تا ح من أجل حتديد األرصدة الا . فت

يه بع  تخمني ووافقوا عىل األسلوب ا فواكن زماليئ قد نظروا يف ذكل ا تّ تخمني ال يزال صاحلا ّوأرى أن ذكل. ملُل ل ا
ية  لنة املا تخمني جمددا يف وقت قريب. 2011للسـ يل ذكل ا تعني  تقد أنه  لومع ذكل أ حتل ي ّ  .ّع

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

نون  .49 باب ا ملعجسل ا ل مية مبلغا" ألصول األخرى غري اجلاريةا"ّ ندرج هذا ا. ي فرنك سورسيمليون 10بق  ملو مضن بلغ ي
تارخي  ية الاقرتاض املربمة  باتفا توبر 25ق يف ادلويل 1991ك أ ية مركز  بو و  ن بني الو مجع اكن الغرض و". FCIG"جي

ند اإلضايف من  تجزأ من ، 1996نومفرب  1 ّ املؤرخ1رمق لبا ترب جزءا ال  ّواذلي  ي يةتكلًيع سأةل ، ق الاتفا بت يف  ما ّل
بو، يف وقت من ا. تسديد القرض بىن يونظرت الو ساحات ا يص  ية بعد  ملألوقات، يف إماكية إلغاء تكل الاتفا م ختص قن

نظمة قررت اإلبقاء عىل . اجلديد ّغري أن ا مل بىن . )CAM(مبىن الاكم ّ بو ذلكل ا ئجار الو بلغ ا تذكري بأن  ملوجيدر ا ي تل سم ّ
بهتا  بالغة  تحقة ادلفع وا مية الفوائد ا نساكن بعادل  ل ملسـ نحه % 3,975ق بعىل القرض اذلي  يف م توانل دي  ننك  جن ك

يف ادلويل نية مركز  تجاوز 2011 مارس 31ويف . جمجلع مية القرض  ت، اكنت  يون فرنك سورسي8,8ق ي  نظر . مل لواب
بو يف  ته الو بلغ اذلي د يإىل ا فع سمرب  30مل ته 2011يد بالغة  مي يف إطار اسـهتالك ادلين وا  فرنك 106 500قل

ناهز  يد اجلديد للقرض ابت  يسورسي، فإن الر ص ّ يون فرنك سورسي يف 8,7ي ي  سمرب 31مل توتفاوض . 2011ي د
ية املذكورة ند إضايف جديد يلحق ابالتفا ياغة  يا، مع رشاكهئا من أجل  نظمة، حا قا ُ ب ص ل ويف وقت مراجعيت . مل

شأن ية يف هذا ا يجة ر لساابت، مل تكن تكل املفاوضات قد توصلت إىل  مس  .نتللح

برية يف الر تحقة، زايدة  صاملدفوعات ا ك سريهاملسـ  تفيد ميكن 

تحقة  .50 ية ا سـتألف املدفوعات الر سـ ملت ئي يون فرنك سورسي28,2(ّ ي  سابني ) مل يدي ا حلمن ر بة "- 33200ص قمرا
تحقة يون فرنك سورسي15,6 ("ملسـاملدفوعات ا ي  تة"-36310 و)مل يون فرنك 11,1(" قنفقات اخلصوم املؤ مل 

ساابن زايدة يف ). يسورسي حلوقد جسل ا يني ّ يدهيام الهنا ئر  فرنك مليون 0.6ي فرنك سورسي ومليون 9,9بقمية ص
توايل لسورسي عىل ا  .ي

                                                 

يار  10 ية ادلوية للقطاع العام، 17ملعا ل من املعايري احملا يد"بس سخة عام )ب(82، الفقرة "لقعدم ا  2010ن، 
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توحة يف  .51 ية  يود حما يدين بوجود  سري الزايدة يف الر مفوميكن  ب سق ص سمرب 31تف ها ابألعامل اجلارية 2011ي د بط ميكن ر
تعلقة بقاعة املؤمترات اجلديدة  يون فرنك سورسي4,6(ملا ي  ناء اجل) مل ها صةل اب بالغ عالقة  لبو ل بري . ديدم كوحول جزء  ّ ُ
ناير  شوف األرصدة وقد راجع زماليئ عد. 2012يمن املدفوعات للزابئن يف  ّتعلقكة أبواب يف  بو ت ي ابلزتامات الو

يدةو. اجلارية تاجئ  ّأسفرت مراجعاهتم عن  ج يدا مربرا .ن هر ر باب  بق أالحظ فقط أن هذا ا نظر إىل ما  ّ واب ص ل سـ ُيظل ّ
بة  يد الا% 30,9بنسـيفوق  فالر  .تتايحص

توح جتاه  .52 ملفكام أالحظ أن الالزتام ا ناير 1يف مجهورية كوراي ّ بالغ2011ي  يون فرنك سورسي1,1 ل وا ي  يرد ي تقربا مل
ساباآلن  نون  36300 حليف ا تة"ملعا ساوي " قّإيرادات اخلصوم املؤ تمية  ييون فرنك سورسي 0,6بق يف هذه و. مل

تعا) ه (1-16ّالالزتام املؤقت للقاعدة احلاةل خيضع  يذية ملعاهدة ا لمن الالحئة ا شأن الرباءات اليت لتنف تتون  ناول ب
ية تغطسأةل  نامجة عم نظم يف .ن رصف العمالتل الفروق ا ثة اليت  نظر إىل ا ّ واب ستُ بع  وإىل 2012ن يويو 22لل

مية هذا اخمل تعني دفعه، أوافق عىل  بلغ اذلي  رشيك الكوري حول ا توقع إجراؤها مع ا شات ا نا قا ّ ي مل مل ق صص دون لمل
سوية تطلب إجراء أية  ّ. 

 ، برانمج يوشك عىل الهناية"اإلهناء الطوعي للخدمة"مسـتحقات املوظفني؛ برانمج 

شلك هنايئ يف يويو 2009، اذلي أطلق يف أواخر عام "اإلهناء الطوعي للخدمة"سيتوقف برانمج  .53 ن،  . 2012ب
ساب اخلاص يف عام  سجةل يف هذا ا نفقات ا نظر إىل ا حلواب مل ل ّل بالغة 2011ُ بحت 0,7ل وا يون فرنك سورسي، أ ص  يمل

بقي أقل من  يد ا ّمية الر ت ملص يون فرنك سورسي0,5ق ي  نصف . مل يا يف أواخر ا توافر حا بلغ ا نفق ا توقع أن  لومن ا ل مل مل ي ُمل
تخدم . 2012األول من عام  متةل  اتزايداللتغطية سيُسـو نفقات حملا باملربطة ليف ا تأمني الصحت لندوق ا  )فانربيدا(ي ص

تقاعدية ندوق املعاشات ا لو نهأو 11ص تفادة  يعاد إىل من هلم احلق يف الا م  سـ  .ُسـ

 مسـتحقات املوظفني؛ إجازة زايرة الوطن

بالغ  .54 لتعلق الاعامتد ا ية لوي فرنك سورسي مليون 0,5ي ياانت املا لالوارد يف ا ّبعض املوظفني ب، حتديدا، 2011عام لب
تحق، و. 2011عام  الوطن يفقهم يف إجازة لزايرة حمن  يسـتفيدوااذلين مل  تعذر ترامك هذا ا سـيف هذه احلاةل ونظرا  ملل ّ

بلغ  ملفإن ذكل ا حتيض إجراء ال ّ تصديق  و.كتواريةأساابت يق نين ا بلغ  لبعد حتقق زماليئ من حصة مربرات ذكل ا ميكمل ّ
ته  .قميعىل 

ساعات املرن ية ونظام ا ساعات اإلضا لتحقات املوظفني، ا ل فسـ  م

ساعات املرنلساعا اباخلاص الاعامتدرد ي .55 ية ونظام ا لت اإلضا شوف األرصدة يف ف ية قدرهابقميةك  مليون،  0,6 ل إجام
مية  يد  بقمما يعد زايدة يف الر ص ُ يون فرنك سورسي مقارنة بعام 0,1ّ ي  يق اذليو .2010مل تد قتأكد يل من ا ل  أجراه ّ

نة من ازماليئ مل عىل  يةعيّ بندات احملا ست ياس شوا تريت  ئ ا ع  .ّمية مربرةلق اتكلّ أن خ

نوية املرتامكة سـتحقات املوظفني؛ العطل ا لسـ  م

وختص أايم .  القصرية األجل واخلصوم الطويةل األجليف اخلصوم رتامكةم العطل املاياخملصصان أل نعامتداالا أدرج .56
شارين العطل املرتامكة تني والعاملني بعقود معل خاصة وا تني واملؤ ثا تتكل املوظفني ا ب ملسل سمرب31ويف . ق ، 2011 ي د

بلغ قدره  ناك  ماكن  بلغ آخر قدره  2,7ه ميون فرنك سورسي وارد يف اخلصوم القصرية األجل، و ي يون 11,2مل مل 
بلغني وحصةق زماليئ من ّوحتق. يفرنك سورسي وارد يف اخلصوم الطويةل األجل يل وجاههتام يف ضوءمل هذين ا حتل 

                                                 

تحدة 11 تقاعدية ملوظفي األمم ا شرتك للمعاشات ا ندوق ا ملا ل مل  .لص
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ياانت بوي فوظفردية ملال لبا نادا و .يالو يق اليت قام هبا زماليئإىل ستا تد قيات ا ل ترب أنمعل ّ، أ مييت الاعامتدين ع ق 
تان بنا  .سم

نح اإلعادة إىل الوطن متحقات املوظفني؛   مسـ

سمرب 31، يف  إىل الوطناإلعادة نحملاخملصصان  ان الاعامتدبلغ .57 يون فرنك سورسي يف اخلصوم 1,0 ،2011ي د ي  مل
يفة يف مجموع هذين .  األجلالطويةل ومي فرنك سورسي يف اخلصمليون 7,9 وة األجلالقصري طفوتالحظ زايدة  ُ

يون فرنك سورسي0,1 (+ 2010رنة بعام االاعامتدين مق ي  تني يف  زماليئ ّحتققوقد ). مل تني ا بعمن حصة الفر تي ملُض
بلغ اإلجاميل لالعامتدين . تقدير الاعامتدين ملوابلفعل، فإن ا يه يتوافقّ بلغ اذلي خلص إ ل مع ا يل األمل تح لا كتواري اذلي ل

ند املؤرخ " Mercer"أجرته رشكة  ّيف ا نون2012 أبريل 17ملست  ,Consolidated Total for All Plans"ملع وا

WIPO, Actuarial Valuation Report under IPSAS) "ية يع اخلمجل املوحد اجملموع نظمة العا ملطط، ا مل
ناء عىل للملكية الفكرية، تقرير  تواري  يمي األ با ك ية ادلوية للقطاع العاماملعايلتق لري احملا تصديق عىل ّومن مث). سب نين ا ل  ميك

بابني بلغني الواردين يف هذين ا لا  .مل

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

بو مبوظتشرتك .58 بالغ عددمه ي الو نيفف  موظ1 100لفهيا ا تقاعدية ملوظدوق لص ا شرتك للمعاشات ا لا تحدةمل ّفي األمم ا . مل
يهوكام  تقريرينيف ،  سابقالأرشت إ يق يف  لا تد قالذلين أعددهتام خبصوص ا ل يةّ تا حشوف األرصدة الا ت وخبصوص  12فك

ية لعام  ياانت املا يق يف ا تد لا ب لل سب أي الزتام 201013ق ّ، مل  ندوقأحي لصتواري  تقاعدية ك في ملوظئالرييس ل املعاشات ا
نظمة ّنين أرتيئ أنه من الرضوري. ملا ّ يار ،لك لية ادلوية ساحملامن املعايري  25ملع مبوجب أحاكم ا تضمني ، للقطاع العامب

تقاعدية كتواري اخلاص ابلزتام األكشوف األرصدة الا بو ملوظلملعاشات ا ندوق دلىيفي الو شرتك للمعاشات لص ا ملا
تحدة تقاعدية ملوظفي األمم ا ملا سم مبّفعل، فإن وابل. ل بو  يه الو شارك  نظام اذلي  تا ي ت يل  سـتحقاتملد اّنظام حمد"زيات ف

يه  شاركة  هات ا فختضع ا شرتكلضوابطملجل يار وفقا" 14ةم  لية ادلوية ساحملامن املعايري  25للمع   ونظرا للقطاع العامب
يةللعوامل  تا لا  :ل

نظامت اخلاشرتاك  • متةل؛نظامللاضعة ملا تعرض للمخاطر ا حمل يف ا ّ  ل

نظام األسايس  • لا تحدة لصندوق ل تقاعدية ملوظفي األمم ا شرتك للمعاشات ا ملا ل ساهامتفامي خيص مل  ملحصص ا
ية؛  ملسـتقبلا

تقاعدية ملوظ • شرتك للمعاشات ا ندوق ا ميي  يلك ا لا مل للص لتنظه تل نظامت –حدة ملفي األمم ا شرتكةمل ا  .ملا

تىض ُحإذا ّواجلدير ابذلكر أنه  .59 يار مبقسب الزتام مماثل  لية ادلوية ساحملامن املعايري  25ملعا ووفقا للعوامل  للقطاع العامب
سالفة اذلكر بري لا تأثري بقدر  ك، فإن ذكل من شأنه ا ل يةّ بو املا ياانت الو لعىل  ي شلك ، ب ّإذ قد  بلغاي  تتجاوز مذكل الالزتام 

بو200قميته  يون فرنك سورسي وساوي حصة الو ي  ي نظري من ادلين األيمل لتواري ا شرتك للمعاشات ملاصندوق ل ك
تحدة تقاعدية ملوظفي األمم ا ّا مل سب . 15ل ندوق املعلومات اليت يف حوزيتحو لص، تعذر عىل ا شرتك للمعاشات ّ ملا

تقاعدية ملوظ تحدة تقدلا ّفي األمم ا سوبة وفقامل ية  حممي الزتامات تأ لية ادلوية ساحملامن املعايري  25عيار للم مين للقطاع ب
 .العام

                                                 

تقرير رمق  12 توبر 27  يفّ املؤرخ10327لا تد2010ك أ ق عن ا ية لل تا شوف األرصدة الا حيق يف  ت ية ادلوية للقطاع العام2010عام فك يق املعايري احملا ل بعد  س بب  .تط
تقرير رمق  13 ساابت عام 2011ل يويو 4  يف املؤرخ11355لا يق الهنايئ يف  تد شأن ا ح  ل  .2010قب
ية  14 تايل اإلنلكزييللنصمسترمجة غري ر  ".defined benefit plan where the participating entities are under common control ":ل ا
متل ادلين األاكن  15 حملتواري ا يارات دوالر أمرييك7,4 يناهزك سمرب 31  يفمل  سب ما ورد يف 2009ي د شار خارح   .يجمستتقرير أعده 
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يث .60 يتنفيذ ّ أن حو لية ادلوية ساحملامن املعايري  25ار ملعا شلك ال  للقطاع العامب بو يعين لهبذا ا  مجيعبل وحدها يالو
تحدة، واكالت  ية عىل نظرايئ يف فريق هُفقد عرضتملاألمم ا ساابت الذه اإلشاك يني  حل املراجعني اخلار . ملتحدةألمم اج

تابعة للفريق عىل الرمغ من اتفاق و ية ا لاجملموعة ا تابعفرقة العمل  واملذكورلتقن تحةلا ّ لألمم ا ية يةملعندة وامل سب ابملعايري احملا
ية ُعقدت يف يويو للقطاع العام لادلوية نا سة ا ل، خالل  ئ ية  ،2011سـتثجل يص الزتامات تأ نعىل عدم احلاجة إىل  ميختص

باه ادل بو، اسرتعاء ا ساابت الو توى الواكالت، أرى أنه من واجيب، مكراجع خاريج  نتعىل  ي حل ّ هذا مسـ لول األعضاء 
يار  سري ا سابق ألوانه  تقد أنه من ا بل ألنين أ تفامق يف ا نوع من اخملاطر اليت قد  ملعا تف ل ّ ع ّ ت تصادية 25ملسـتقل ق من زاوية ا

 .حقيقية

تام أرى أنه ال و .61 ّيف ا سأةلداعي، كون هذه خل بو وحدهاملا يات الو ست من صال ي  حي اإلشارة إىل أو ، إىل إبداء حتفظ ل
يقرأيي من   يفذكل حتديدا ية ل قتد ياانت املا لا  .2011عام لب

تأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة لتحقات املوظفني؛ ا  مسـ

بو بياانت تتضمن  .62 ية يالو تعلقان اباعامتد 2011لعام لاملا لين  تأمني الصحي (تأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمةي لندوق ا ) ص
تجاوزبقمية مية األجل القصرية يف اخلصوم  ي فرنك سورسيمليون 9,7 ت  يورسي يف  فرنك سمليون 93,7 تناهزبقو

نادا إىل ت. الطويةل األجلاخلصوم  ستوحدد الاعامتدان ا ّ يلقرير ُ تح لا تواريل رشكة ك األ  17املؤرخ " Mercer"ل 
نواي . 2012 أبريل تأمني الصحي ارتفاعا  ندوق ا ساط  مية أ شأن احامتل زايدة  ية املطروحة  سـوتوىخ الفر ل ص ق ب ض قت

يلك ك%. 3بنسـبة  هام أن  يةّ ياانت املا لعرض ا يار حاكم ميتثل أل لب لية ادلوية ساحملامن املعايري  25ملعا  .للقطاع العامب

ية،ّأذكر، فامي خيص و .63 ية احملا سبا نظمة لتقن ملأن ا بق أسلوبّ األرابح لتحديد ) méthode du corridor (ّاملمرات تط 
سائرو توارية خلا سائر اليت حتدث ات بتقللاّؤجل ُتاألسلوب مبقتىض هذا و. كاأل مية % 10توتجاوز خليف األرابح وا قمن 

بني يف م توارية  ّالالزتامات األ ُت ية للموظلك ياة ا بة  لعملعدل املدة املر للح نظامتق شمولني هبذا ا لفني ا ّومن مث أصدق . مل عىل ّ
تاألسلوبهذا  يار فق وأحاكم ي اذلي  لية ادلوية ساحملامن املعايري  25ملعا  .مللقطاع العاب

تقاعدية  بو املغلق للمعاشات ا لندوق الو ي ندوق يف عام )CROMPI(ص سجل يف هذا ا لص؛ العجز اجلديد ا ّمل ُ2011 
بو  ييزيد من جحم الزتامات الو

ها اخلاص للمعاشات  .64 ندو تحدة، متكل  تقاعدية ملوظفي األمم ا ندوق املعاشات ا ها يف  بل اشرتا بو،  قاكنت الو ك صق مل ل ص ي
ته عن املاكتب ا ية الفكريةثاذلي ور تحدة محلاية ا مللكدلوية ا مل يري نظام . ل تغومع ذكل الاشرتاك اجلديد، رشع يف  ُ

ندوق القدمي يف  تحقات مبوجب ا بو اجلدد من ا تفادة موظفي الو تقاعد، وتوقفت إماكية ا لصتحقات ا سـ ي سـ ن ل ملسـ  30م
ن. 1975سبمترب  نظام القدمي اكن أفضل من ا نا القول إن ا يط األمور  لو ل ن ّسـ ميك ندوق املعاشات لتب لصظام اجلديد 

تحدة تقاعدية ملوظفي األمم ا ملا نظام القدمي . ل تقاعد مبوجب ا تحقات ا يهنا توخت ضامن  بو  لولكن إدارة الو ل سـ مي ح ّ
ندوق لصتقاعدين اذلين سامهوا يف ذكل ا تايل مت حتويل . للم يين"لواب بو املغلق " مرأس مال تأ ندوق الو يإىل  ص

تقاعدية، اذلي ي ُللمعاشات ا بل جملس مؤسيسل سورسي وتدار من  هين ختضع للقانون ا تأمني ا سة  قعد مؤ ُمل ي ل لل . س
تأثري يف  نظامني ودون ا تقاعدين تعادل الفرق بني ا ية  بالغ  ية هو دفع  تأ سة ا لوالغرض من تكل املؤ ل للم يل ن ل تمكس مي م

بو يهت. يالوضع املايل للو نفصال،  ياان قانويا  شاهئا  بو، بإ تايل أبدت الو ّواب ن م ن ك ن ي بالغ ل ية تكل ا ية  سؤو ملا يف نقل  تغط ل م
تقاعدية بو املغلق للمعاشات ا ندوق الو ية، ابلاكمل، إىل  لا ي ص توىخ . لتمكيل نظام القدمي اكن  تذكري أيضا بأن ا يوجيدر ا ل ّل

سوبة عىل أساس ادلوالر األمرييك نظام اجلديد معاشات  سورسي، يف حني يدفع ا حمدفع معاشات ابلفرنك ا ل  .يل
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ية، وعىل ولكن عىل الرمغ .65 بالغ ا ية تكل ا يين الالزم  تأ يل من احلذر اذلي الزتم وقهتا يف توفري رأس املال ا مل تغط تمكل لل م ُ
ندوق املعاشات  ية  تأ سة، فإن الالزتامات ا بل جملس املؤ سن إدارة رأس املال املذكور من  لصالرمغ من  ن ل س ميح ّ ق

بب عدة أمور مهنا، حتديدا، زايدة  القدمي ما تضامخ  مئت  بس تف سورسي ت مية الفرنك ا يتوسط العمر املأمول وارتفاع  ل ق
مترار يف سوق رصف العمالت ندوق . سـاب بح ذكل ا تامثرات أ لصونظرا الرتفاع جحم الالزتامات وجتاوزه جحم الا ص س

يدين عىل إدراج بعض . يعاين من العجز سوية ذكل العجز ابالتفاق مع ا سة إىل اختاذ تدابري  سـتفوابدر جملس املؤ ملل ت س
يه أصال، مما دفع العديد من . نيود يف الاتفاع ابملعاشاتلقا تفق  يود مل تعد املعاشات ابلقدر ا بب تكل ا ّو عل مل لق بس

نظمة العمل ادلوية، اليت أصدرت قرارها يف  تابعة  ندوق أمام احملمكة اإلدارية ا لاملوظفني إىل رفع دعوى ضد ا مل ل لص ّ
نظمة عىل د. 2007فرباير  7 ندوق املعاشات ملوجيرب ذكل القرار ا شرتكني يف  ية لألعضاء ا تحقات  صفع  مل يل تمكسـ م

توى املعاشات املضمونة  ندوق، من بلوغ  ية اليت يوفرها ذكل ا يفت إىل املعاشات ا سـالقدمي متكن، إذا ما أ لص يل مض لتمك ّ
سورسي يابلفرنك ا  .ل

تضهي .66 توارية اليت  بقا لدلراسة األ يه ومبوجب قرار احملمكة اإلدارية و يقوناء  ك ط عل يار ب يق ا ملعا  ية 25تطب سب من املعايري احملا
ناهز  ندوق املعاشات املذكور  شرتكني يف  يال األعضاء ا نظمة  تادلوية للقطاع العام، اكنت الزتامات ا ص مل مل حل

ييون فرنك سورسي يف أواخر عام  3,9 ية يف . 2010مل تأ ته، قادرا عىل حتمل الزتاماته ا ندوق، من  نواكن ا ل هج ميلص ّ
بة تفوق 2010أواخر عام  ية أصوهل اللزتاماته  توى  سن وضعه املايل وبلوغ  سـ نظرا  تغط سـ نتح م  %.100ّل

سمرب 31ويف  .67 شلك جذري2011ي د هين الوضع  تأمني ا توارية اليت قدهما خرباء ا ب، غريت ادلراسات األ ل ملك فقد ابتت . ّ
ت بو املغلق للمعاشات ا ندوق الو شرتكني يف  يال األعضاء ا نظمة  لالزتامات ا ي ص مل ناهز حمل يون فرنك 4تقاعدية  مل 

بح يعاين من جعز قدره  ندوق اذلي أ صسورسي، واألمه من ذكل هو تدهور وضع ذكل ا لص يون فرنك 3,2ي مل 
سورسي من جديد يف سوق رصف العمالت. يسورسي مية الفرنك ا يجة ارتفاع  يوحدث ذكل العجز، أساسا،  ل ق . نت

شلك خطرا ما ساابت أن ذكل العجز  ّويرى مراجع ا ي يار ّحل تىض ا نظمة وأنه جيب،  متال عىل ا ملعيا  ّ مل مبقل  من 25حم
ية نظمة املا ياانت ا ية ادلوية، إدراجه يف  لاملعايري احملا مل ب ل مية . سب سجل أصال  تايل طلب أن يضاف إىل الاعامتد ا بقواب ّ ملُ ُل

ته 4 بلغ  يون فرنك سورسي  مي  قمل م ساوي 3,2ي بح الاعامتد اإلجاميل  يون فرنك سورسي  ي  يص لمل يون فرنك 7,2ي مل 
ياجات، عىل . يسورسي سب الا تويوزع ذكل الاعامتد،  حح ّ تداوةل "اببُ تداوةل"وابب " ملاخلصوم ا  ". ملاخلصوم غري ا

يار  .68 تيض ا ملعوابلفعل  ساابهتا 25يق شوف  ية تضمني  هة ا ية ادلوية للقطاع العام من ا ح من املعايري احملا ك ن ملعل جل سب
رشو ثق عن ا لالالزتام القانوين ا تخداماتهملنب شأ عن ا تحقات، ولك الزتام مضين  نظام احملدد ا ية  سـط األسا ن سـ لل يسـ مل ّ .

نظام احملدد  هوم ا تقاعدية، ال يدع  ندوق املغلق للمعاشات ا بو اب ياق العالقات اليت تربط الو ّويف  ل ل لص ي مفسـ
ندوق تحقات اليت يقدهما ذكل ا يلك متويل ا بب  سري، السـامي  تحقات جماال  لصا سـ ه تف ملسـ لل شار إلهيا و. بسمل ملاحلجج ا

نظمة العمل ادلوية يف 2583يف القرار رمق  تابعة  ل الصادر عن احملمكة اإلدارية ا مل نطوي عىل أي 2007 فرباير 7ل ّ ال  ت
تقاعدية ندوق املغلق للمعاشات ا بو إزاء ا لمغوض وبني بوضوح دور الضامن اذلي جيب أن تؤديه الو لص ي  .ّت

تقرار  ها؛ ا سـاإليرادات الواجب حتو بل عام يل نذ ما  ناك بعض احلاالت العالقة  بالغ العالقة، ولكن ال تزال  قيف ا م ه مل
2011  

بلغا قدره  .69 ها  يد اإليرادات الواجب حتو مجسل ر يل ص يون فرنك سورسي يف أواخر عام 64,2ّ ي  ُ، مما يعد زايدة 2011مل ّ
بلغ شـمتل ذكليو. 2010طفيفة مقارنة بعام  ساابت الفردية املعىل مل ا تعلقة بودائع رتامكة حلا شوف األرصدة وا مليف  ك

تحكمي والوساطة،  يلمركز ا تعاون ، فضال عن حتادي مدريد والهايالاخلاصة وة لتمكيلواإليرادات ا لإيرادات معاهدة ا
بلغ يف اخلصوم القصرية األجلبشأن الرباءات  .مل؛ ويرد ذكل ا
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توحة  .70 نود ا نا ملحوظا يف إدارة ا ملفوأبلغين زماليئ بأن مثة  ب لسـ حت تعددةّ ساابت  ّيف  م ناد إىل . ح نين أالحظ، ا تو سلك ّ
ساب  هور عديدة يف ا نذ  يق اليت أجريت، أن بعض األصول ال تزال عالقة  تد حليات ا ل شمعل م توزيع : 38280"ّق

تعلقة ". إيرادات رسوم مدريد والهاي توحة وا نة ا نود ادلا ملوشلك ا ئ ب ملفت ل سابقة"ّ يا ا ليوغوسال ناهز " فب تمية   9,3ق
تحقة عىل رصيا مليون فرنك يوين فرنك سورسي  مية  ية عالقة  يود حما ناك أربعة  ب سورسي، يف حني  سـ مل مه ي بقي ب سق

ننذ يويو  نذ الفرتة ما بني . 2008م نود مرتامكة  تألف من  ند  يد دائن لصاحل سواز ناك، عالوة عىل ذكل، ر مو ب ي يل ص ّه
ته 2010 و2005عايم  مي وتجاوز  يون فرنك سورسي1,04قت ي   .مل

بةاإليرادات   تقاملر

بة ّدد اإلُحت .71 يةتقيرادات املر نة املا لشلك دوري يف هناية ا سـ سمرب31يف ، قد بلغتو. لب يفوق   ما،2011 ي د
ّتعلق تكلو. ي فرنك سورسيمليون 196,5 شطة حساابتّاملؤجةل بعدة أمور مهنا  اإليرادات ت  قطاعن ختص جماالت أ

شأن الرباءات و تعاون  بمعاهدة ا يةالساهامت مل فضال عن ا،حتادي مدريد والهايال  .عطو

شأن الرباءات تعاون  بمعاهدة ا  ل

شأن الرباءاتإيرادبلغت  .72 تعاون  بات معاهدة ا  يفي فرنك سورسي مليون 153,8 ، حوايلوحدها، ل
سمرب 31 ُ، مما يعد زايدة قدرها 2011 يد يون فرنك سورسي مقارنة بعام 17,7ّ ي  تضمن إيرادات . 2010مل ّويه  ت

يل  بة ا لطلمر لتحص ية مقابل التمكيلية، وأتعااب رباءاتالبات تق يف ترمجة رش، فصفحات اإلضا ية للحاميةلوتاك  هلوط األ
ب. مبوجب الرباءة ترب أن ا ملوأ متد يقدمان تقديرا ّع منوذج ا سوب وا ملعلغ ا ل يهل حمل با للجزء الواجب تأ جنا من إيرادات سـم

شأن الرباءات تعاون  بمعاهدة ا  .ل

منوذج ا .73 تأكد من وجاهة ا لو ّ هر من لل شلك دوري بعد بضعة أ بة  تحديد اإليرادات املر بو  بقه الو شذلي  بتق ل ي تط
سمرب  هر د منوذج خالل  يق جمددا يف ذكل ا تد تخدامه، لكفت زماليئ اب يا ل شسـ لق ّ ُ ندوا، . 2011ّ ستولالضطالع بذكل ا

سابق  يق ا تد لعىل غرار ا يق (ACL، إىل أداة ")Restatement IPSAS("قل تد قلغة أوامر ا يث). ل ّ أهنم مل حو
ياانت  بو والقمي اليت حددوها، فقد أكدوا يل مالءمة ا بهتا الو بيالحظوا سوى فروقا غري مادية بني القمي اليت  لي ّ ّ حس

شلك دوري بة  تحديد اإليرادات املر تخدمة  با ل تقسـ ناء عىل أسس . ملُ ساابت أجريت  بولكن جتدر اإلشارة إىل أن ا حل ّ
بات اإليدا سعر طلسعرية عادية، دون مراعاة  بري يف ا يض  يد من  لع اليت  ك ختف ّواليت ال ختص إال %) 90(تسـتف

بدلان األقل منوا ّا ية . ل ية ا بة األ نظر إىل  يا اب يا  نامج عن تكل احلاالت ها بار األثر ا بوميكن ا سب نس لن مه ت ل شـ ل عت م ع
تخدمة  .ملُسـا

توسط تلكفة الرتمجة يع .74 ساب  تخدم  مكام أود اإلشارة أيضا إىل أن األسلوب ا حل ملُسـ ّ  .2009ود اترخيه إىل عام ّ

بلغ قدره  .75 ناك  مو يون فر15,1ه شوف األرصدة مضن املالحظة نمل  نفصل يف أصول  شلك  هر  كك سورسي  مب يظ  4ي
نون  باب ا ية، يف ا ياانت املا ملعمن ا ل ل ُب ها"ل تحقا بل ا بالغ املدفوعة  بالغ املدفوعة مقدما وا نة وا ساابت املد قا سـق مل مل ي وما ". ّحل

ها "14صوم، مضن املالحظة ُيعادل ذكل مدرج يف اخل تحقا بل ا تلمة  بالغ ا قا سـق سـ ته "ململ ساوية  بلغ ا مي، يف ا مل قمل
نون  153,8 باب ا ملعيون فرنك سورسي والوارد مضن ا ل ُمل شأن الرباءات"ي تعاون  بإيرادات مؤجةل ملعاهدة ا  ".ل
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 احتاد مدريد

تعلقة ابحتاد  .76 تامئية ا سلف الا ملبلغ مجموع اإليرادات املؤجةل وا ن سل ُ يون فرنك سورسي يف 29,1مدريد ّ ي  سمرب 31مل ي د
يه أصدق عىل . 2011 يات معقوةل، وناء  ساب اإليرادات املؤجةل فر تخدمة يف منوذج  يات ا ّوأرى أن الفر عل ب ض ح سـ ّض ملُ ّ

 .األرصدة

سب أ .77 ها  سب، يف رأيي، مزيدا من الوجاهة إذا ما مت  ية  ياانت املا حولكن املعلومات الواردة يف ا ت ل نيفب تصتك سـ ل شاكل ّ
يال تكون أكرث  ئات ادلخل  تفصو ل  .ف

تحديد اإليرادات  .78 تخدمة  يقات ا منوذج اإلحصايئ املربط برتيب ا يق يف ا تد بغي ا تقد، مع ذكل، أنه  لوأ سـ ب ت ل ّ ملُع لتط ت ق لن ي
 .ّاملؤجةل الحتاد مدريد

بة األخرى  تقاإليرادات املر

ميهتا  .79 بالغة  بة األخرى ا قناك، مضن اإليرادات املر ل يون ف16,0تقه بلغ قدره مل  مرنك سورسي،  يون فرنك 10,8ي مل 
ية تعلق ابالشرتااكت الطو عسورسي  ي بارش. ي ها نظري  يس  يات  ية شلك  ساهامت اخلار موأالحظ أن هذه ا ل ل معلج ت ّمل ّ .

مية ية ابلغة ا ساهامت طو نطوي عىل  يا من عقود  شوا تريت  نة ا لقودقق زماليئ يف  ع م ت ئ ع خي ّ ع ّوبني أن إدراج هذه . ّ ّ ت
يار العقود اليت خت ثل  ها،  نجم عن ذكل من حتديد دوري  باب املذكورة أعاله، وما  رشوط حمددة يف ا للمعضع  ت ي ميل لقمي ّ ل

ية ادلوية للقطاع العام بق عىل تكل العقود من مضن املعايري احملا لا سبنط  .مل

نون  .80 سامهة املاحنني"ُملعويرد اجلدول ا سب  مساابت خاصة  حب تامئية" (ح ناديق الا نرشوعات ا سلص ثالث يف ا) م لملرفق ا
ية لعام  ياانت املا لمن ا يد اإلقفال، فضال عن . 50، الصفحة 2011لب تايح ور يد الا صودقق زماليئ يف الر ت فص ّ

سجةل يف هذه األموال ّاإليرادات واملرصوفات ا يق املفصةل عن أية أخطاء. ملُ تد ية ا شف  ّومل  ق ل معل ّكام أن عرض . تك
ي تامئية  ناديق الا تجاجلدول اخلاص اب ن يسـلص يهس تصديق  ياجات، مما يدفعين إىل ا علب لال ل ّت  .ح

ناء اجلديد تعلق اب متويل جزيئ خاريج  برس زايدة القروض  لي ب ّ  ُتف

توانل  .81 نظامت ادلوية ونك  باين ا سة  يد، من مؤ نظمة، عىل املديني القصري وا بالغ اليت اقرتضهتا ا نأدرجت ا ب ل مل س بع مل كمل مل
مية تفوق  شوف األرصدة  يف يف  بقدي  ك يو155جن نظمة . ين فرنك سورسيمل  ته ا بلغ اإلضايف اذلي  ملومبراعاة ا ب حسمل

ناير  ته 2011ييف  بالغة  مي وا ساوي 16قل ناء اجلديد  بح مجموع القرض اخلاص اب يون فرنك سورسي أ ي  ب ص لمل  130ي
ّيون فرنك سورسي، كام تؤكد ي ندات املرصيةهمل ف ا  .ملست

توانل دي  .82 نك  توحة دلى  تألف مجموع القروض ا جو ن ب كي ملف ميهتا بني ّ نفصةل ترتاوح  قيف من أربعة قروض  م يون 16ن مل 
يون فرنك سورسي50يفرنك سورسي و ي  نوات و5وترتاوح فرتات تكل القروض بني . مل نة، مع سعر 15سـ  سـ 

تلف فامي خيص لك قرض متويل حوايل . خمفائدة  بلغ معدل سعر فائدة هذا ا لوشلك عام  ي  %.2,4ب

يه يف تقريري اخلاص مب .83 ساابت عام لوكام أرشت إ نظمة دلى 2010حراجعة  سابقة اليت أبرمهتا ا مل، مل تعد القروض ا ل
نذ عام  تيض دفع أية فوائد  باين األخرى  نظامت ادلوية من أجل متويل جزء من ا باين ا سة  ممؤ تق ّم مل ل مل فقد . 1996س

تابعة للك ية ا شؤون اخلار لقررت اإلدارة الاحتادية  جلل نذوّ تخيل،  سورسية ا ية ا منفدرا ّ ل ل يل فوائد يل حتص ذكل العام، عن 
هل احملددة شرتط سوى سداد القروض يف ا ّمن تكل القروض ومل تعد  مل يار . ت بقا  للمعو ية 5ط سب من املعايري احملا
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ناسب يف املالحظة  نحو ا بو، عىل ا بني الو ملادلوية للقطاع العام  ل ي ت مية الفوائد اليت ختىل عهنا 15ّل ية،  ياانت املا ّ من ا ق ل لب
 .ادلائن

نفصل يف ابب لا شلك  ية ترد  نح ا يف القانوية وا متاك ب مي مل ن  "اخملصصات"لتعلل

ّتألف مجموع  .84 ته " اخملصصات"ي بالغة  ميا يون فرنك سورسي والوارد يف املالحظة 2,4قل ي  ية من 16مل ياانت املا ل من ا لب
بلغ  يف القانوية و تاك تعلق اب يخمصص  ن ل ل نح 0,8ي تعلق اب يون فرنك سورسي، وخمصص اثن  مل  ي بلغ يمل ية  يا لتعلمي

بلغني . يفرنك سورسيمليون  1,6 ية ا شوا نات  يق اليت أجراها زماليئ عىل  تد يات ا يالت و تح ملوتؤكد ا ئ ع ي ل معل ل ّل ع ق ّ
ساابت يف القانوية، مبعلومات من . حلاملدرجني يف ا تاك تعلق ابخملصص املربط اب نوعالوة عىل ذكل زود زماليئ، فامي  ل ل ت ي ّ ُ

بو للخدمات الق تب الو يبل  مك ية عىل تكل املعلوماتق يقات  هانوية، مع  تعل  .شفن

ية األخرى تداوةل واملا لاخلصوم ا  مل

بابالّدقق زم .85 ثالثة الواردة يف هذا ا ساابت ا ليئ يف ا ل بلغ . حل تصديق عىل ا نادا إىل مالحظاهتم، ا نين، ا ملو ل ت سميك
ته  بالغة  يه وا مياملدرج  قل يون فرنك سورسي52,1ف ي  بة ّوأالحظ فقط اخنفاضا مربر. مل يد اإلجاميل  سـا يف الر بنص

يون فرنك سورسي-1,65 ( 3,16% ي   ).مل

 املرصوفات واإليرادات

سمرب  .86 يق املرحيل اذلي أجروه يف د تد يقام زماليئ، خالل ا تلفة خبصوص 2011قل يق  يل وتد يات  خم،  حتل قبعمل
ثالثة األوىل من العام ساابت عىل مدى األرابع ا بو املدرجة يف ا لمرصوفات الو حل تلفة واب. ُي يقات ا خملناء ا لتعل سـتث

يا  شوا تريت  نة ا يق اليت اضطلع هبا زماليئ عىل  تد يات ا شف  ساابت األرصدة، مل  ئالواردة أعاله يف  ع ي ل معل تك خح ّق ع
ية عن أية أخطاء ذات دالةل ندات األ ّمن ا صل تاجئ هذه األعامل تأكدت مبا يكفي من دقة املرصوفات . ملست ُوعىل ضوء  ّ ن

سوبة   .2011يف عام حملواإليرادات ا

نظمة  .87 يون فرنك سورسي، مما يعد زايدة قدرها 325,4ملوبلغ إجاميل مرصوفات ا  ُ ّ ي يون فرنك سورسي 17مل ي  مل
بالغة %). +4,34 (2010مقارنة بعام  تأثرت مرصوفات املوظفني، ا ياين الوارد أدانه ا بني يف الرمس ا لوكام هو  سـ لب ّ م

يون فرنك سورسي يف عام 209,6قميهتا  ي  نفقات2011مل هدت . ل، بأكرب حصة من جحم ا شكام أن تكل املرصوفات  ّ
بلغ قدره  يون فرنك سورسي 1,2مبزايدة  ي   .2010مقارنة بعام %) 0,58(مل
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ياين   2011ملخص توزيع مرصوفات عام : 1لبالرمس ا

ياين  لبتاح مصطلحات الرمس ا  :1مف

يل  %10: لتشغمرصوفات ا
 %4: متنوعات

تعاقدية  %15: لاملرصوفات ا
نحسفار واأل  %6: ملا

 %65: مرصوفات املوظفني

يه أحاكم املادة  .88 نص  علوكام  توى احمليل واذلي 3-5ت ته، للموظف غري املعني عىل ا بو وال سـ من نظام موظفي الو حئ ملي ّ
تب ادلويل ساب ا تني، يف إجازة لزايرة الوطن عىل  نه احلق، مرة لك  ملكيؤدي همامه خارج و حن سـط تلكفة . ّ لوترد ا

نوية  لا ساب املرصوفات لسـ نون 71052حهذه اإلجازة يف  تدفقات ". أسفار إجازة زايرة الوطن"ملع ا لوبلغت ا
ساب، يف عام  سجةل يف هذا ا حلا ّمل يون فرنك سورسي2,7، أكرث من 2011ُ ي  يق . مل تد يات ا قوبني لزماليئ، من  ل معل ّت

تعلق ية ا ندات احملا يا من ا شوا تريت  نة ا ملاليت أجروها عىل  ئ ع بي ت سخ ملس ّ نوع ع نفقات اخلاصة هبذا ا بلغ، أن ا لة هبذا ا ل ّمل
سافة  نظر عن ا ند إىل أسعار درجة رجال األعامل، برصف ا ية،  ميهتا إجام با ما تكون  ملمن األسفار، واليت غا ل ل تستل ق

سفر لاملقطوعة ومدة ا ّ. 

شورة عىل اإلنرتنت .89 بقة عىل أسفار العمل ا رشوط ا نونص ا ملط ملت يع موظفي16ل سافر  مج عىل أن  بو، فامي عدا املدير ا ي يلو
يع الرحالت اليت تزيد مدهتا عىل  ية يف  يا مجالعام، يف ادلرجة ا حسـ سفر عىل .  ساعات9ل لأضف إىل ذكل أنه يفضل ا

تلكفة"منت اخلطوط اجلوية  نخفضة ا لا بقة عىل أسفار العودة إىل ". مل رشوط ا نظر يف ا بو إىل إعادة ا ملطوأدعو الو ل لي
 . الوطن

تعاقدية قد زادت بزهاء والحظ زماليئ أن ا .90 تعلقة ابخلدمات ا يف ا لتاك مل ل يون فرنك سورسي 10,7ل ي  +%) 21,3(مل
يث ارتفعت إىل 2010 مقارنة بعام 2011يف عام  يد املراجعة50,1حب،  نة  يون فرنك سورسي يف ا ق  سـ لمل وتعزى . ي

يف املربطة خبدمات الرتمجة اخلا تاك نفقات أساسا إىل زايدة ا تهذه الزايدة يف ا ل ل شأن الرباءات ل تعاون  بصة مبعاهدة ا ل
ية مل تقدمي اخلدمات اإلضا ية  هات خار تعانة  نفقات إىل الا يا، كام تعزى أيضا هذه الزايدة يف ا فيف آ ج لجب سـ ل ركز األمم سـ

                                                 

تايل 16  .<http://intranet.wipo.int/homepages/travel/fr/travelling/conditions.html>: لانظر املوقع ا
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ساب اإللكرتوين  تحدة ادلويل  للحا ساابت جديدة. )UNICC(مل تحت  نظمة  حوأالحظ أيضا أن ا ند 17فمل ب يف 
نفقات العامة يف اخلدم نفقاتلا ناد ا ية عىل إ شفا تعاقدية، ما يضفي مزيدا من ا لات ا سـ ل  .فل

يفا 293,2وأالحظ أن إجاميل اإليرادات ارتفع إىل  .91 تلمة اخنفاضا  بالغ ا يون فرنك سورسي؛ وقد اخنفضت ا طف  سـ مل ململ ي
شأن الرباءات وحدها %). -0,55 (2010مقارنة بعام  تعاون  بوقد بلغ إجاميل نواجت معاهدة ا يو206,6ل ن فرنك مل 

بة  ساوي  سـسورسي، أي ما  ني  .من اإليرادات% 70ي

 

Contributions, 

publications et 

intérêts

11%

Revenus du PCT

70%

Revenus Union de 

Madrid

17%

Divers

2%

 
ياين  2011ملخص توزيع اإليرادات لعام : 2 لبالرمس ا

ياينمفتاح   :2 لبمصطلحات الرمس ا

شورات والفوائد  %11: ملنالاشرتااكت وا
شأن الرباءات تعاون  بإيرادات معاهدة ا  %70: ل

 %17: إيرادات احتاد مدريد
 %2: إيرادات نرثية

نقديجدول تدفق ا ل ا  ل

نقدية  .92 تدفقات ا يع أوضاع ا لراجع زماليئ  ل يان املايل الرابع(مج يدة يف اجلدول مع )لبا بالغ ا ملق، وتأكدوا من متايش ا مل
تالف األرصدة من بداية عام  ته2011خا بلغ 2011ويف هناية عام . ي إىل هنا ناء  تعلق اب نوعة  مب مل تكن فواتري  ب ت لت  15,9م

ييون فرنك سورسي قد  ند . سددت بعدمل ها يف  يد مجمو بو ع تة"ق ثا ناء األصول ا با ل ند " قت الزايدة "بعوضا عن 
نة) الاخنفاض( ساابت ادلا ئيف ا نظر إىل تعديل مماثل أجري يف عام ". حل بلغ 2010لواب يون فرنك سورسي، 6مب  ي  مل

بلغ  ندين يف عام 9,9مبأدخل تعديل صاف  يون فرنك سورسي عىل هذين ا ب  لمل  .2011ي

يا إ .93 يف الفوائد سعو بل تاك بو بأن تعرض يف ا متويل، أويص الو شطة ا تعلقة بأ تدفقات ا هم ا يق  لىل  ي ن مل ل تقتعم ملسـف ل
سددة  ملاملرصية ا نفصل، إذ إن هذه ) BCGE/BCVقرض مرصيف (ف شلك  سرتدة  بالغ رؤوس األموال ا مو بم مل

نقدي تدفق ا لاملعلومة ال ترد يف الوقت الراهن يف جدول ا  .ل

                                                 

ساابت  17 تجاريةّترجامت ملوردي ا "73811حلا تجارية األخرى "73812و" لخلدمات ا لموردو اخلدمات ا ساب  "73813و" ّ للحخدمات املركز ادلويل 
 ".اإللكرتوين
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ية أور بو يف عمعلومة قطا  املالحظاتيدهتا الو

سم  .94 ّيرد تقرير  ية حبسب لك قطاعمق ياانت املا ل يف ا نفقات . 2011لعام لب تفريع هو إحاةل ا هدف من هذا ا لوا ل يل  ةناملزيا
يةمبارشة ّ إىل الفروع ا تايل توزع. ملعن نفلواب بارشة ول ا بارشة ملقات ا تلفةعىلملغري ا ية كام . خمل الاحتادات ا ملهنجتريم ا
بعة نفقات اإلدارية وغريها من ملتا نه ا شاطات اخلاصة بلك احتاد مع رصد يف الوقت  نفقات املربطة اب ل إىل توزيع ا ي ن ت عل ّ ل

نفقات  يلا  .ةناملزيا

ند توزيع .95 بارشة يستو نفقات غري ا مل ا بدأ اخلصم مع مراعاة بعض الربامج اخلاصة لل ية لمقدرة مإىل   . ّلك احتادلاملا

يق يف جدولني قدم تد ّعدم ا ُ ق نظومة األمم ال ية  سب املعايري احملا ملا  مل متدة سابقاسبح ملعتحدة ا ّ 

يةيعرض  2010كام اكن احلال يف عام  .96 ياانت املا لجدوال ا نون املرفق الواردان يف لب ملع األول ا ية "ّ شوف املا لا سب حبلك
شاط نون واملرفق" نلك  ثاين ا ملع ا نفقات واإل"ل شاطسب حبيرادات لا يا"كشفا " نلك   ساابت وفقاحلعن ا" منز

تحدة  نظومة األمم ا ية  ّللمعايري احملا مل مل بارة). UNSAS(سب بعومبا أن زماليئ مل يراجعوا هذين اجلدولني، فقد مزيا  ّ غري  "ُ
 ".مراجع

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

ب .97 متدها الو ياسة العامة اليت  يقي  يل ا يف ادل يد  يلقد أ سـ ب ل ي تعع لل لتط ية ادلوية للقطاع تك يذ املعايري احملا لو يف جمال  ب سنف ت
بعة ابإلنلكزيية برمق 2012العام يف بداية عام  ياانت . 14ط يف  ية بعرض جداول ا تعديالت املدخةل من ان بوتعلق ا ل لت ح

ية لعام  ناير 2011لاملا تة يف األول من  ثا يد األصول ا يري حدود  ية أخرى  ي، ومن ان ب ل قتغ يا. 2011بح يدت  صوأ غة ع
تداء من عام  ثال ا يل ا يص عىل  يد الربامج وحقوق الرت تة ملراعاة  ثا تعلق ابألصول غري ا باب ا با مل ب ل مل بل خ . 2012سق

تلفة ية أخرى عىل أبواب  خموأدخلت أيضا تعديالت  تعديالت تامتىش مع املعايري . ّنص لوأكد يل زماليئ أن لك هذه ا
يا بقة حا ية ادلوية للقطاع العام ا لاحملا ملط ل  .سب

 اخلامتة

ية لعام  .98 بو املا ياانت الو لبعد العمل اذلي أجنزته، بإماكين أن أؤكد أن  ي ية 2011ب ثل للمعايري احملا سب قد أعدت بطريقة  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

نظمةأيضا أن أؤكد أن األرق ساابت ا تفق و ية  ياانت املا شورة يف ا ية ا ملام احملا ح ت ل ب لن مل  .سب

تقرير واملعد وفقا للفقرة  .99 يقي املرفق هبذا ا تد يه، بإماكين أن أصدر رأيي ا لو ل ساابت " من 5قعل تصاصات مراجع ا حلا خ
ته2املرفق " (اخلاريج بو املايل وال نظام الو حئ  ي  ).ل

 غروتر. ك
تب  يدرايلملكمدير ا سورسلفا ي ا ساابت ل  حلي ملراجعة ا

ساابت(  ) اخلاريجحلمراجع ا
 

 :املرفقان
يقي   تد قالرأي ا  ل
توحة   يات ا تو ملفا ص  ل
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تقرير 1املرفق   1.12373.944.00333.02لل 

ساابت اخلاريج يقي ملراجع ا تد حلالرأي ا  قل

ية الفكرية  ية  نظمة العا ية  ياانت املا للملكلقد دققت ا مل للم ل بو(لب سمرب 31يف ) يالو شوف األرصدة 2011ي د يان (ك، مبا فهيا  لبا
نفقات ) املايل األول ثاين(لواإليرادات وا يان املايل ا لا يريات يف صايف األصول ) لب تغويان ا ثالث(لب يان املايل ا لا تدفق ) لب لويان ا ب

نقدي  يان املايل الرابع(لا ية ) لبا نفقات ا ية واإليرادات وا لفعلويان مقارنة املزيا ل ن يان املايل اخل(ب تعلق ابإليرادات لبا ملامس ا
نفقات ية وغري ذكل من املالحظات ) لوا بة الر يب احملا تارخي، وكذكل ملخص أسا ية يف هذا ا ية ا سـللفرتة املا سـ ل ل نهت يل ئمل

ية تو يحا  .ضل

ية ياانت املا بو عن ا ية إدارة الو لسؤو ب ي ل  لم

ها عىل حنو سلمي ية وعر ياانت املا ية عن إعداد هذه ا سؤو ضتوىل اإلدارة ا ل ب ل مل ية لت سب وفقا لألحاكم الواردة يف املعايري احملا
ته بو املايل وال حئادلوية للقطاع العام ويف نظام الو ي ية عن إجراء ما تراه رضوراي . ل سؤو توىل اإلدارة أيضا ا لوعالوة عىل ذكل  مل ت

بب الغش  ية من األخطاء اجلوهرية، سواء اكنت  ية خا ياانت ما سامح بإعداد  ية  بة دا سمن مرا بق ل ل ب لل  .أو اخلطأخل

ية  لسؤو ساابتم  حلمراجع ا

يق اذلي أجرته تد ية عىل أساس ا بو املا ياانت الو ييت يف إبداء الرأي يف  سؤو يتمكن  ل ل ي ب ل ناء عىل . قم ساابت  بولقد راجعت ا حل
يق اليت رشها  تد ناملعايري ادلوية  ق لل تأمني ل ساابت وا لاجمللس ادلويل ملعايري مراجعة ا ّ عىل  وتفرض هذه املعايري).IAASB(حل

ية ختلو  ياانت املا يد معقول بأن ا ساابت وأجرهيا هبدف احلصول عىل تأ يات وأن أنظم مراجعة ا لأن ألزتم بقواعد األخال ب ك لحل ق
ية. من األخطاء اجلوهرية ياانت املا بالغ واملعلومات الواردة يف ا بت حصة ا باع إجراءات مجلع أدةل  يق ا تد تيض ا لو ب مل ت لل ث ق . تيق
يار تكل اإل ية عىل ختويرجع ا ياانت املا تواء ا يمي خماطر ا بة إىل  ساابت، وكذكل احلال اب لجراءات إىل مراجع ا ب سـ لحل حن تق ل

بب الغش أو اخلطأ بقة يف . بسأخطاء جوهرية، سواء اكنت  ية ا بة ادلا ساابت املرا يمي يراعي مراجع ا ملطوبإجراء هذا ا خل قحل لتق
ية هبدف حتديد  ياانت املا ية بإعداد ا ئة ا لا ب ن لي ملع بري عن رأيه له ئة، ويس هبدف ا يق املالمئة لوضع هذه ا تد تعإجراءات ا ي لل له لق

ئة ية  بة ادلا ية املرا ييف فعا خل للهل تقديرات . ق بقة، والطابع املعقول  ية ا يب احملا نظر يف مالءمة األسا يق ا تد للوشمل ا ملط ل ل ل بي سق
ياانت املا يع ا نظر يف عرض  ية اليت جترهيا اإلدارة، وكذكل ا باحملا مج لل ية ومالمئة إلبداء رأيي. ليةسب  .فوأرى أن األدةل اجملمعة اك

 الرأي

بو يف  ية يف لك جوانهبا الوجهية تعطي صورة صادقة للوضع املايل للو ياانت املا يأرى أن ا ل سمرب 31لب ، وألداهئا املايل 2011ي د
تارخي، وفقا للمعايري احملا ية يف هذا ا ية ا نقدية للفرتة املا لوتدفقاهتا ا نهت ل ل تهملل بو املايل وال حئية ادلوية للقطاع العام ونظام الو ي ل ل  .سب

ية 6ووفقا للامدة  ياانت املا بو املايل، أعددت تقريرا مفصال عن مراجعيت  نظام الو ساابت، املرفقة  ل من والية مراجع ا ب ي ب للحل
 .2012ل يويو 4ثالويقة املؤرخة يف 

 2012ل يويو 4برن، 
 غروتر. ك

تب  يدرايلملكمدير ا ساابتل الفا حلسورسي ملراجعة ا   18ي
ساابت(  ) اخلاريجحلمراجع ا

                                                 

نوان الربيدي 18  .Monbijoustrasse 45, CH-3003 Berne: لعا
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تقرير 2املرفق    2.12373.944.00333.02لل 

بو لعام  ساابت الو يق الهنايئ يف  توحة لدل يات ا تو يا ح ص قل  )11355رمق  (2010ملف

ية رمق  تو صا يق وتوثق:1ل تد متد ا ية وأن  ية بطريقة ر نظمة بأن حتدد اإلجراءات الر ّ أويص ا ق ل مس سـ تعمل ه وأن تضع يف الوقت ئي
نجزة يق ا تد ية لرصد أعامل ا ناسب آ ملا ل ل  .قمل

ية رمق  تو صا شاء فريق عامل :3ل 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
تصا تعددي الا يني  ية مجموعة من املوظفني اإلضا ية حتديدا، أقرتح  خاخلدمات املا م ف سم ساابت تل سأةل إقفال ا حلصات ملعاجلة  م

بب مغادرة أحدمه ناصب شاغرة  سوملء أية   .بم

رشية  ية للموارد ا بة املا يق يف املرا تد توحة  يات ا تو لبا ل لل ص قل ق  )10195رمق (ملف

ية رمق  تو صا رشية، يراعي األهد:1ل تعلقة بإدارة املوارد ا ية ا متر للمخاطر الر يل  بو عىل إجراء  لب أحث الو مل سـ حتل ئيي اف مسـ
ية احملددة  .تيجالاسرتا

ية رمق  تو صا رشية  :2ل هل إدارة املوارد ا رشية مبا  توي عىل مؤرشات عن املوارد ا تقدمي جدول مالمئ  بو  بأويص الو لب يسل حي ب ي
ميي واجامتعي ومايل توى  تنظعىل   .مسـ

ية رمق  تو صا تفق مع املادة :4ل بحث، مبا  بو عىل ا ي أحث الو ل بو وال1.1.5ي حئة موظفهيا، عن حل مصمم ي من نظام موظفي الو
يل عدد األايم املرتامكة األكرث من  بس احلاالت اليت مت فهيا تر حيحدد بوضوح وبال أي  ل بل 90ل سمرب 31ق  وقد . 2009ي د

بط العدادات عىل وضع "يشـبه هذا  سمح ".  يوما90ضإعادة  باهنا أال  بو من أن تضع يف  يومن شأن هذا أن ميكن الو سـ حي ِّ
يا مع نولو جنظام  هاتك سموح قانوان برت سعني ا بقه بأي زايدة عن األايم ا حيللومات ساعات العمل املرنة اذلي  مل ت  .لتط

ية رمق  تو صا يث :6ل ياانت جيري حتديهثا دوراي  هرس لك معارف موظفهيا وهماراهتم يف قاعدة  بو جيب أن  حب أرى أن الو ب تفي
نظمة تاحة داخل ا ية ا ملتوفر رؤية شامةل لدلراية ا مل لعمل  .ت

ت ية رمق لا ية :7صو ناصب ر شغلون  بق أكرث حاالت ترك اخلدمة من جانب املوظفني اذلين  بو جيب أن  سـ أرى أن الو ي ئيي م تست
تلزم نقل املعارف أو امللفات نة  سـأو يؤدون وظائف  تي  .مع

ية رمق  تو صا يف ادلراسة :8ل بدالت تاك تآزر يف معاجلة امللفات املربطة  يق ا سعي  بو عىل ا ب أحث الو ل ب ت ل ل غية زايدة لتحقي
ية اجلارية وكفاءهتا ية ا تا لعملإ  .جن

ساب اإللكرتوين  تحدة ادلويل  بو يف مركز األمم ا شاركة الو ية  بة املا يق يف املرا تد توحة  ية ا تو للحا مل ي مل ل لل ص قل ق  )11101رمق (ملف

ية رمق  تو صا يا املعلومات والاتصاال:2ل نولو بو مؤرشات لإلدارة تغطي جمال  ج أقرتح أن توضع يف الو تك يع ي مجت باكمهل يف 
نظمة ية وضع . ملوحدات ا يا، أرى رضورة ربطه  بعملومبا أنه معل معقد  ية"نسب يط للموارد املؤ سـنظام ا ستخط وعالوة عىل ". ل

شاريني  ساب اإللكرتوين إىل اخلرباء الا ندها املركز ادلويل  تلفة اليت  هام ا ندما رجعت إىل ا بني يل،  تذكل،  للح سـ خمل ع ست ي مل ّ
يل اخلدمات، لتح رشاكت ل تكل اليت تقدهما ا رشاكئه  يالت توحض إماكية مقارنة اخلدمات اليت يقدهما املركز  تح ل أن هذه ا بل ن ل ل

تجارية العامةل يف اجملال  .لا
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توحة للوالية رمق  يات ا تو ملفا ص تاكمةل للمعومات 11424ل يذ نظام اإلدارة ا رشوع  يق املعلومايت يف  تد مل عن ا نفل تق م
 ) AIMS نظام(

ية رمق  تو صا يق املعلومايت اجلديد، من :1ل ها هذا ا ية اليت  تفادة ابلفعل من زايدة الفعا بو من الا متكن الو ب ليك  ل سـ لتطي يتيح ت
تخديم نظام  سلميAIMSمسـالرضوري تدريب  نحو ا ل عىل ا هوم احلايل . ل نظر يف ا بو بإعادة ا يه، فأان أويص الو ملفو ل ي عل

بلغ أهدافه اكمةل وبدراسة إىل أ يتدريب اذلي ال  تدريب عرب لل يا فامي خيص ا سني احللول املطروحة حا لي مدى ميكن  ل حت
 .اإلنرتنت

ية رمق  تو صا بات دلى عدد حمدود من  :2ل يع ا تخدمني إىل حد مالمئ عن طريق  يص عدد ا لطلأرى أن من اجملدي  جتم سـ ملتقل
ية برمهتا نحو الواجب وامللمني اب لعملاألشخاص املدربني عىل ا  .ل

ية رمق  تو صا ياجات اكفة أويص ا :3ل سري ا يات القامئة ابلفعل و بات من خالل مراعاة ا يط ا بو  تلو ي لعمل ي سـ حي ت ت لكب بت
تخدمني  .ملسـا

ثاين[  ]لييل ذكل املرفق ا
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نة  ية  سـيان عن الرقابة ادلا خل  2011لب

ية سؤو لنطاق ا  مل

ي سؤو ند إيل من  ية الفكرية ووفقا ملا أ ية  نظمة العا لأتكفل بصفيت املدير العام  م سـ مل ّللم  8-5ة، وخاصة مبوجب القاعدة للملك
ته، ابإلبقاء عىل نظام  نظام املايل وال حئمن ا يةل ية دا خلرقابة ما  : يضمن ما ييلل

ترصف فهيا؛ "1" ها وا ية األخرى، و نظمة ومواردها املا يع أموال ا بض  يات  ية  لنظا ل مل مج حفظمعل ق  م

ية األ "2" نفقات مع الاعامتدات أو األحاكم املا لواتفاق الالزتامات وا ية العامة، أو مع ل مجلعخرى، اليت تقرها ا
تامئية حمددة؛ ناديق ا تعلقة  ناألغراض والقواعد ا بص  سمل

تصاداي "3" تخداما فعاال وا نظمة ا تخدام موارد ا قوا سـ مل  .سـ

ية  خلالغرض من نظام الرقابة ادلا

تصل  ها وما  نظمة وأهدا يق غاايت ا ية للحد من خماطر عدم  يمصم نظام الرقابة ادلا مل فخل ياسات، وإدارة هذه حتق سـهبا من 
ند إىل . لاخملاطر ويس القضاء علهيا ية، وهو  يق الفعا نظام كونه ضامان معقوال ويس مطلقا  تايل ال يعدو هذا ا تواب تحق يسل ل ل لل

ية ودون إرساف نجاعة وفعا يعهتا ومداها وإدارهتا  يمي  ية و تحديد اخملاطر الر لية جارية مصممة  ب ب سـ ل طمعل تقي  .ئ

يا وموظفني آخرين ويه مصممة خلوالرقابة ادلا ية واملدير العام واإلدارة ا ئات الرئا سار يضطلع به لك من ا لعلية يه  سـ ي لهم
ية تا ية ا يق أهداف الرقابة ادلا لتكون ضامان معقوال  ل خل  :لتحقل

يهتا وصون األصول، •  علجناعة األعامل وفا

ية، • تقارير املا ية ا لوموثو ل  ق

بقة • ثال للواحئ والقواعد ا ملطوالا  .مت

ييل، بل عو توى ا نة عىل ا يد  ياسة أو إجراء يضطلع به يف موا يس جمرد  ية  بو للرقابة ادلا شغيه فإن نظام الو سـ ي ع سـ خل ي تل مل لمع ل
يق األهداف املذكورة آنفا ية لضامن  سارات الرقابة ادلا نظمة من خالل  توايت ا يع  مترار عىل  حتقيضطلع به اب خل م مل سـ ممج  .سـ

سارات الو ياين هذا اخلاص  بق  يو مب ب ية يف ينط نة ا نة أعاله عىل ا ية ا نهتبو للرقابة ادلا سـ ملخل ل سمرب 31ملبي  وإىل غاية 2011ي د
نة  نظمة  ية  ياانت املا سـاترخي اعامتد ا للم ل لب  .2011ل

 إدارة اخملاطر وإطار الرقابة

نوان  بادرة  يجي من خالل  تقومي الاسرتا نظمة برانجما إلدارة اخملاطر كجزء من برانمج ا بعنفذ ا ت ل مل ز أنظمة الرقابة تعزي"مت
ية  :تتضمن عىل ما ييل" خلادلا

ية،" ثغرات"تقيمي  •  خلنظام الرقابة ادلا

ها وفقا لوجاههتا وأثرها واحامتل حدوهثا، •  تصنيفحتديد اخملاطر و

ية، • يل للضوابط ادلا خلوضع د  ل

ها • نظمة  ية يف ا لكتعزيز الضوابط ادلا مل  .خل
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نة  يات  متدت  سـوا مجع تامثر2011ع بو لال ياسة الو س  ي تامثرات، . سـ ية ابال شارية  نة ا شأ  ياسة  هذه ا سووفقا  نل ت جل ن معسـ سل سـت
بابه  ياسة وأ ياسة املذكورة وترفع إيل تقارير عن أي خروج عن هذه ا ها مع ا سا تضمن ا بو  تامثرات الو سـترصد ا سـ سـ ت ل لي ّل ق س

ته نة . جلوإجراءات معا نقدي سلامي يف  بو ا سـوظل وقد ضع الو ل  .2011ي

تعراض العقو نة ا تأ  سـوال  جل بةتف نا رشاء ا رشاء الوجهية وتقدم اإلرشادات إيل عن إجراءات ا تعرض حاالت ا سـد  مل لسـ ّل  .ت

ية تعراض الفعا لا  سـ

ية أساسا مبا ييل ية نظام الضوابط ادلا تعراض فعا خللقد اسرتشدت يف ا ل  :سـ

تولون ا • ساعدوه، اذلين يضطلعون بأدوار هممة و يا، وخاصة نواب املدير العام و ملموظفو اإلدارة ا ي م ية عن لعل لسؤو
ندة إلهيم شعاب وعن املوارد ا شطة ا بة وعن األداء والاضطالع بأ تاجئ املر سـيق ا ل ن ملن تقل نوات املعلومات . حتق متد  قو تع

يا تظمة اليت يعقدها فريق اإلدارة ا لعلأساسا عىل الاجامتعات ا  . ملن

يو • بو الر ها موظفو الو يل اإلدارة اليت يو سـوأحصل عىل ضامانت من خطاابت  ي يث ئمت ن، ويه خطاابت تقر قع
ية تريم إىل عرض حاالت الغش و ية للرقابة ادلا يدا وآ سري  هم  ياهتم عن وضع أنظمة يف برا خلسؤو ل ت ل جمب أو /جم

ية ها واحلفاظ عىل هذه األنظمة واآل شا لاألخطاء الكربى وا فت  .ك

يق ادلاخيل • تد متد عىل تقاريرها عن ا يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية اليت أ تد بة ا قو لق ل ياميهتا وخدماهتا عشع تق وعىل 
تقةل للرقابة شارية ا نة الا شارية، ويه تقدم تقارير أيضا إىل ا سـالا ت للج ملت س تقارير معلومات . س لوتضمن هذه ا ت

ية وما يربط بذكل من همام الرقابة اإلدارية نظمة للضوابط ادلا ية نظام ا ية عن مالءمة وفعا تتقةل موضو خل مل ل ع  .مسـ

شارية ا • نة الا توتوىل ا للج يمي مهنجي إلجراءايت لإلبقاء عىل الضوابط ست ية عن إجراء  سؤو تقتقةل للرقابة ا ل مل ملسـ
ها بة والفعاةل و نا ية ا تطبيقادلا سـ مل بلغ عهنا . خل ية اليت  يع القضااي الر بت يف أن  سؤوةل أيضا عن ا نة  توا سـ مج ل م ئيللج

ساابت اخلاريج ووحدة ا يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية ومراجع ا تد لبة ا حل ل بعث قشع ناوها مبا  ييش اخلاريج جرى  لت تفت
توصل . عىل الرضا ية عام  نة الربانمج واملزيا ية عن إبالغ  سؤو تقةل للرقابة ا شارية ا نة الا توىل ا توأخريا  ن جل ل مل سـ ت للج ملت س

تاجئ،  يه من  نإ  ل

نظمة وموظفهيا  • بقى طي الكامتن إىل ا يات اذلي يقدم إرشادات ونصاحئ  سؤول عن األخال ملواملوظف ا ت عن قمل
تعامل مع اإلحاالت  سؤوةل يف ا سلويات ا يات وا توىل إذاكء الوعي ابألخال سلوك، كام أنه  يات ومعايري ا لاألخال مل ك ل ي قل ق

ية مبا يف ذكل تعارض املصاحل،  سلويات غري األخال تعلقة مبزامع ا قا ك ل  مل

تحدة،  • نظومة األمم ا شرتكة  يش ا ملووحدة ا مل مل  لتفت

ساابت اخلاريج اذلي يق • يات،حلومراجع ا ية وا نة الربانمج واملزيا يقاته إىل  مجلعدم  ن جل  تعل

ية • ئات الرئا سـومالحظات ا  .لهي

 اخلامتة

يدات  تصممي، يعاين من  يد ا ية الفعال، وإن اكن  يإن نظام الرقابة ادلا ل تقخل يه –ج تحايل  عل مهنا إماكية ا ل يس –ن تايل  فل واب ل
تغري مع مرور الوقتونظرا إىل تغري الظرو. بإماكنه إال أن يكون ضامان معقوال ية قد  ية الرقابة ادلا تف فإن فعا خل  .ل
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سني نظام الضوابط  مترار  نة وبضامن ا ناء ا ية يالحظ أ تصدي ألي موطن ضعف يف الضوابط ادلا حتوأان ملزتم اب سـ ث خل سـل ل
ية  .خلادلا

ساابت  نع مراجع ا يس من مواطن ضعف مادية  سب معلومايت  حلوناء عىل ما تقدم أخلص إىل أنه  مت حب اخلاريج من تقدمي لب
ية يف  نة ا بة  سائل ابرزة يلزم ذكرها يف هذه الويقة اب ست من  ية، و نظمة املا ياانت ا شفوع يف  نهترأي غري  سـ سـ ث م ي ل مل ب ملم لل لن ل

سمرب 31  .2011ي د

 

 

 

 

 

 

سس غري  نفرا
 املدير العام

 

ثاين والويقة[ ثهناية املرفق ا  ]ل

 

 

 

 

 

 

 


