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 جمعية الدول األطراف
 

 الدورة الحادية عشرة  

 ٢1١٢مرب نوف/تشرين الثاين ٢٢ – ١4 ،الهاي

 

 ديالت المقترحة عن التعحكمة تقرير الم

 للنظام المالي والقواعد المالية

 

 مقدمة  - لفأ

 ("اللجنة")توصية جلنة امليزانية واملالية  التاسعة، ايف دورهت، ("اجلمعية")مجعية الدول األطراف  تأيد  -١
 .(١)يف تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام( "احملكمة")احملكمة اجلنائية الدولية بأن تشرع 

كانون  ١ذ  املعايري اتتبارا نن املتعلقة هبوان  جلاي  مجالشروع يف تنفيذ وهتدف احملكمة إىل - ٢
 .للمحكمةوالقواتد املالية  إدخال تعديالت تلى النظام املايليلزم هلذا الغرض، و . ٢1١4يناير /الثاين

شروع نقحر  جلمي  ة مبيف دورهتا الثاننة تشر وافاهتا مبيف دورهتا السابعة تشرة، ، أوصت اللجنةو - 3
 .(٢)املاليةلنظام املايل والقواتد ا يف  التغيريات املطلوبة

لنظام املايل والقواتد املالية باالشحراك ن  نستشار خارجي لديه لوأتدت احملكمة التعديالت املقحرحة - 4
وترضت هذ  التعديالت تلى نراج  . (3)املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامخربة واسعة يف تنفيذ 

                                                 

 قةصدر سابقا بوصفه الوثي CBF/19/7 . 
كانون   ١1-6محكمة اجلنائية الدولية، الدورة التاسعة، نيويورك، لليف نظام رونا األساسي  الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف  (١) 

    . 9-7. دال، الفقرات -ثاينالاألول، اجلزء  ، اجمللد(ICC-ASP/9/20) ٢1١1ديسمرب /األول
 .7١لفقرة ، ا٢-املرج  نفسه، اجلزء باء (٢)
املشارك يف ، للقطاع العام يف املعايري احملاسبية الدولية املتخصص الدويلاحلسابات  رييك، خبان شاف.ج. د. فاألستاذ الدكتور    (3)

 .تورونتو، كنداالدويل للمعايري احملاسبية للقطاع العام يف اجمللس يف عضو والشركة ديلويت، هولندا، 
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وأحاطت اللجنة يف دورهتا الثاننة تشرة تلما بتقرير . اجعة احلسابات للنظراحلسابات اخلارجي وجلنة نر 
 ظهور إىل حني هذ  املسألة النظر يف  رجأتوأ ديالت املقحرحة للنظام املايل والقواتد املاليةتن التعاحملكمة 

ر اآلن بعد ويقدم هذا التقري. نراج  احلسابات اخلارجيو نراجعة احلسابات نتائج الفحص األّويل للجنة 
وقدم تقرير ننفصل للرد تلى األسئلة . ترب تنهاأ  اآلراء اليت  االتتبار يفهذا الفحص األّويل ويأخذ 

 .تلى تملية امليزنة ةثار املحرتبآلالتفصيلية اليت طرحتها اللجنة واملتعلقة أساساً با

 معلومات أساسية  - باء

وأتدت . اإلطار احملاسيب ملسك احلسابات واإلبالغ تنها حالياال حيدد النظام املايل والقواتد املالية - 5
 . يف السنوات املاضية وفقاً للمعايري احملاسبية ملنظونة األنم املتحدةاحملكمة البيانات املالية 

بينما  ةتلى أساس النقدي نعداًل للمحاسبة نظاناً  ومتثل املعايري احملاسبية ملنظونة األنم املتحدة- 6
. االنتقال إىل احملاسبة تلى أساس االستحقاق الكانل احملاسبية الدولية للقطاع العام املعايريتستوج  

وليس )االتحراف باملعانالت واألحداث األخرى تند حدوثها ( 4)أساس االستحقاق احملاسبة تلى عينتو 
السجالت ولذلك تسجل املعانالت واألحداث يف (. عادهلاينا دف  النقدية أو تلقي أو فقط تند 

والعناصر املعحرف هبا مبوج  احملاسبة تلى أساس . تتعلق هبااحملاسبية ويتم االتحراف هبا يف  الفحرات اليت 
 .، واإليرادات، والنفقاترأس املال/صايف املوجوداتي األصول، واخلصوم، و هاالستحقاق 

 التفاصيلو  احلايل، النصويرد . املالية والقواتد املايل للنظام التعديالت بعض تلزم لذلك نتيجةو - 7
 يف جدول شكل يف التغيري هذااآلثار املحرتبة تلى  تن فضال التغيري، وسب  املقحر ، اجلديد للنص الكانلة

 .التقرير هلذا نرفق

 مراجع الخارجي للحساباتنظر في الموضوع من جانب الال-  جيم

يف راج  اخلارجي للحسابات القواتد املالية تلى املللنظام املايل و التعديالت املقحرحة ترضت - 8
القواتد املالية، املقحر  للنظام املايل و نص الديل تن طريق تعتعليقات تدة ووردت . ٢1١٢فرباير /شباط

 :ويرد أدنا  نوجز للتعليقات اليت مل تعاجل يف التعديالت املقحرحة. كتايبرد  أو 

نراج  احلسابات الحظ  ،(ب)3-١١١ قاتدةديالت اليت أدخلت تلى الفيما يتعلق بالتع (أ)  
فإن نن يف البداية،  اممكنمل يكن ذلك إذا أنه فضل، و هي األاخلارجي أن امليزنة تلى أساس االستحقاق 

النهج الذي ا الذي يتمثل يف اتباع احملكمة نوقفهوكررت . ستقبليف املالتخطيط التتمادها املرغوب فيه 
  .ا للنظر يف املستقبلس االستحقاق جانبتلى أسا أخرى وتركت امليزنة اتبعته ننظمات دولية

                                                 
 .6، تقدمي البيانات املالية، الفقرة اسبية الدولية للقطاع العامللمعايري احمل ١املعيار  (4)
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 تمليةأنه إذا استمرت  6-4البند نراج  احلسابات اخلارجي فيما يتعلق بتعديل  والحظ (ب) 
األرقام املستخدنة يف حساب توفيق سيتعني أنه  لدول األتضاءتلى ا نقديالفائض الحساب وتوزي  

وقد ينتج تن . لقطاع العامل وافقة ن  املعايري احملاسبية الدوليةيف البيانات املالية املتقابلة األرقام املذلك ن  
ه أنبدت احملكمة ور . بالتايل إىل تكاليف إضافيةويؤدي  إضايف للمحكمة ونراجعي احلساباتذلك تمل 

للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام لبيانات املالية ن  احساب الفائض النقدي ال ميكن التوفيق بني 
حساب الفائض النقدي يف وسيظل . واألرقام املتعلقة بالنقدية اتالفارق األساسي يف االستحقاقبسب  

 .تغيريات يف هذا اجملاللعدم استعداد احملكمة إلجراء  نطاق نراجعة احلسابات

عينة ننعاجلة حماسبية والقواتد املالية احلاليني حيدد النظام املايل نفاد  أنه حيثما  دم تعليق تاموق   (ج) 
لتأكد نن أهنا ال فحص هذ  املعاجلة ل، يلزم ((ب)و( أ)١-١17ة ، والقاتد6-١١١نثل القاتدة )

تعديل ه أضيفت إىل أنبردت احملكمة . للقطاع العام مبوج  املعايري احملاسبية الدولية جلةتتعارض ن  املعا
حيثما يكون ذلك ضروريا  "ة بامليزانيةألغراض احملاسبة املتعلق"تبارة  حتدد املعاجلة احملاسبيةاليت لقواتد ا

تأكدت احملكمة  وهبذ  الطريقة. ةاملالي اتمليزانية والبياناألسس املستخدنة إلتداد ابني ختالف الابسب  
ن تلك املتعلقة بإتداد البيانات املالية، اليت تيزانية اسبة املتعلقة باملالقواتد القائمة اليت حتكم احملنن متييز 

 .طاع العامقلل ر املعايري احملاسبية الدوليةتندرج يف إطا

 راجعة البيانات املاليةاملتعلق مب، أصدر نراج  احلسابات اخلارجي تقرير  ٢1١٢أغسطس /يف آبو - 9
حملكمة لتنفيذ اخطط تلى  باإلضافة إىل نسائل أخرى، ركز تقرير نراجعة احلساباتو . ٢1١١ لعام

لتعديالت إىل نراجعته لنراج  احلسابات اخلارجي يف التقرير وأشار . امللقطاع الع املعايري احملاسبية الدولية
 للمحكمة بأن تتخذ توصية وإىل أنه قدم يف هذا الصدد للمحكمة القواتد املالية للنظام املايل و املقحرحة 

نن تكلفة كانلة يف غضون تانني ب اتاالستحقاقتقوم تلى نيزانية الالزنة لتنفيذ واإلجراءات حرتيبات ال
 .للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامإتداد البيانات املالية 

 النظر في الموضوع من جانب لجنة مراجعة الحسابات  - دال

ناقشت جلنة نراجعة احلسابات التعديالت املقحرحة للنظام املايل والقواتد املالية يف اجتماتيها - ١1
، تلى ٢1١٢يونيه /حزيران ٢6-٢5نارس و/آذار ٢7-٢6يف املعقودين الساب  تشر والثانن تشر 

التعديالت  ه سبق استعراضأنللجنة نراجعة احلسابات بجتماع الثانن تشر الحمضر اويفيد . التوايل
هنا أوصت احملكمة بنقل أبو للجنة يف االجتماع الساب  تشر القواتد املالية املدخلة تلى النظام املايل و 
احملكمة بإنكاهنا أن تتخذ أن نراجعة احلسابات كذلك الحظت جلنة و . ملاليةاملناقشة إىل حلنة امليزانية وا

مل تقدم  اإىل أهنلجنة وأشارت ال. للقطاع العام قرارات خمتلفة فيما يتعلق بتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية
 .هذا النوع نن املشورة التقنية املتعمقة يف املاضي

" أسباب التغيري"نفاد  أن البيان الوارد يف العمود الذي يبني ليقاً جلنة نراجعة احلسابات تعوأبدت  - ١١
ليس  "املعايري احملاسبية الدولية ال تتعانل ن  االلتزانات"أن والذي جاء به  7-١١١بالنسبة للقاتدة 

بعض ل افيعر تقدم تأن املعايري احملاسبية الدولية باآلن يفيد أتيدت صياغة هذا البيان و وقد . ادقيق
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املعاجلة احملاسبية املتعلقة تشري إىل و ، واملسؤولية االحتمالية أو املشروطة، نثل املسؤولية صطلحاتملا
االلتزانات " 7-١١١القاتدة  وتتناول. (5)هلذ  الفئاتكشف وال ،العرضو التقييم، و والقياس،  ،باالتحراف

" االلتزام"نا دام " امليزانية"بإضافة كلمة قاتدة مت تعديل هذ  الو ". تعلقة هباتنشأ قبل الفحرة املالية امل اليت
توقيت ال يؤثر تلى و  يزانيةنتعلقة باملة يفئة حماسبالقواتد املالية هو حس  التعريف الوارد يف النظام املايل و 

 .(6) االتحراف باخلصوم يف إطار املعايري احملاسبية الدولية

 اإلجراءات التي اتخذتها اللجنة   -هاء

املعايري املتعلقة بوان  اجلي  الشروع يف تنفيذ مجإىل دف احملكمة هتأتال ،  ٢الفقرة  كما ذكر يف- ١٢
لتمكني احملكمة نن حتقيق هذا و . ٢1١4يناير /كانون الثاين ١اتتبارا نن احملاسبية الدولية للقطاع العام 

 دورهتا احلادية ، يفبأن تعتمداجلمعية نة، وقد نظرت يف هذا التقرير، يف توصية قد ترغ  اللجاهلدف، 
 تنفيذ املعايري احملاسبية الدوليةاملالية الالزنة لتشرة، التعديالت املقحر  إدخاهلا تلى النظام املايل والقواتد 

 /كانون الثاين  ١دخوهلا حيز النفاذ اتتبارا نن بغية هذا التقربر، يف نرفق  املبنيتلى النحو ، اع العامللقط
  .٢1١4يناير 

 

                                                 

 ,Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements, Glossary of defined terms 2012انظر   (5)

IPSASB.. 
 .املرج  نغسه (6)
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 المرفق
 تلى التغيرياآلثار املحرتبة /أسباب التغيري    النص املعدل       ايلالنص احل

 4البند 

 4البند 

 االعتمادات

يف هناية فحرة اإلثين تشر شهرا املنصوص  4-6 4-6
، يعانل الرصيد املتبقي غري 5-4 تليها يف البند

املنفق يف هذا الوقت مما يستبقى نن اتتمادات 
بعد خصم أي اشحراكات غري نسددة نن 
نستحقات الدول األطراف فيما يتصل 

املالية لالتتمادات، باتتبار  فائضا نقديا  بالفحرة
. 5-4تلى النحو املنصوص تليه يف البند 

مل أي التزانات مل تنته صالح يتها تندئذ وحت 
 .تلى اتتمادات الفحرة املالية اجلارية

وحيدد الفائض النقدي املؤقت للفحرة املالية تن   
األنصبة املقررة )طريق املوازنة بني الرصيد الدائن 

املسددة بالفعل تن الفحرة املالية واإليرادات 
مجي  )والنفقات ( املتنوتة خالل الفحرة املالية

تمادات املرصودة لتلك املبالغ املنفقة نن االت
الفحرة املالية واالتتمادات املخصصة للوفاء 
بااللتزانات غري املصفاة املتصلة بالفحرة املالية 

 (.ذاهتا

حيدد الفائض النقدي للفحرة املالية بقيد نا و 
يدف  خالل الفحرة املذكورة نن نتأخرات األنصبة 
املقررة تلى دول أطراف لفحرات سابقة ونا 

وفورات نن االتتمادات املخصصة يتحقق نن 
لاللتزانات غري املصفاة تلى النحو املشار إليه 

ويعاد . آنفا يف رصيد الفائض النقدي املؤقت
حتميل أي التزانات نعلقة نتبقية تلى اتتمادات 

 .الفحرة املالية اجلارية

 4البند 

 4البند 

 االعتمادات

يف هناية فحرة اإلثين تشر شهرا املنصوص  4-6 4-6
، يعانل الرصيد املتبقي غري 5-4تليها يف البند 

املنفق يف هذا الوقت مما يستبقى نن اتتمادات 
بعد خصم أي اشحراكات غري نسددة نن 
نستحقات الدول األطراف فيما يتصل 

والتغريات يف املالية لالتتمادات  بالفحرة
مبوج   املنشأةاملخصصات واالستحقاقات 

-١١١ليها يف القاتدة املعايري احملاسبية املشار إ
باتتبار  فائضا نقديا تلى النحو املنصوص  ،3

مل أي التزانات مل تنته . 5-4تليه يف البند  وحت 
صالحيتها تندئذ تلى اتتمادات الفحرة املالية 

 .اجلارية

وحيدد الفائض النقدي املؤقت للفحرة املالية تن   
األنصبة املقررة )طريق املوازنة بني الرصيد الدائن 

املسددة بالفعل تن الفحرة املالية واإليرادات 
مجي  )والنفقات ( املتنوتة خالل الفحرة املالية

نن االتتمادات املرصودة لتلك املبالغ املنفقة 
للوفاء  الفحرة املالية واالتتمادات املخصصة

ات يف والتغري بااللتزانات غري املصفاة 
مبوج   املنشأة املخصصات واالستحقاقات

-١١١احملاسبية املشار إليها يف القاتدة  املعايري
 (.املتصلة بالفحرة املالية ذاهتا ،3

حيدد الفائض النقدي للفحرة املالية بقيد نا و 
يدف  خالل الفحرة املذكورة نن نتأخرات األنصبة 
املقررة تلى دول أطراف لفحرات سابقة ونا 
يتحقق نن وفورات نن االتتمادات املخصصة 

ملصفاة تلى النحو املشار إليه لاللتزانات غري ا
ويعاد . آنفا يف رصيد الفائض النقدي املؤقت

حتميل أي التزانات نعلقة نتبقية تلى اتتمادات 
 .الفحرة املالية اجلارية

 

  :أسباب التغيير

يهدف التعديل إىل أن يتماشى حساب  :4-6
الفائض النقدي ن  املمارسة القائمة لالحتفاظ 

نعظمها )زانات غري املتداولة بالنقدية لتمويل االلت
نن املخصصات واملبالغ املحراكمة املتعلقة 

وتلى نر السنني، غريت (. باستحقاقات املوظفني
احملكمة سياساهتا احملاسبية املتعلقة باستحقاقات 
وخمصصات املوظفني لالستعداد التدرجيي التتماد 

الذي مسحت )املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام 
وتطبيقها ( املعايري احملاسبية ملنظونة األنم املتحدةبه 

ويف ذلك الوقت، أجريت تسويات . بأثر رجعي
فيما يتعلق بالفحرات املالية السابقة نن خالل  
األرصدة االفتتاحية للصناديق وحساب الفائض 
النقدي ومحّلت الزيادات يف املخصصات تلى 

 .نيزانية الفحرة املالية اجلارية

 :مترتبة على التغييراآلثار ال

صراحة املخصصات  6-4ال يتناول البند 
واالستحقاقات اليت سيتم االتحراف هبا وفقا 
للمعايري احملاسبية ولكن املستقرة يف النقدية فقط يف 

وهي تعحرف . األجل الطويل أو األجل املتوسط
اليت نن )روفات وااللتزانات غري املصفاة فقط باملص

شهرا  ١٢تها يف غضون املفحرض أن تكون تسوي
كرسوم نقابل إيصاالت ( بعد هناية الفحرة املالية

التغيري املقحر  للنص صراحة أن وسيتطل  . للفحرة
الفحرة اليت يتم فيها تكبد  ننالتمويل كون ي

 .االلتزانات
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 تلى التغيرياآلثار املحرتبة /أسباب التغيري    النص املعدل       ايلالنص احل
 7البند 

 7اإليرادات األخرىا البند 

 اإلإيرادات األخرىاإليرادات األخرى 

 :تداألخرى مجي  اإليرادات ا ١-7

املقررة اليت تسددها الدول  االشحراكات (أ)
 األطراف للميزانية؛

اليت تقدنها األنم املتحدة وفقا  األنوال (ب) 
، نن نظام رونا (ب)، الفقرة ١١5للمادة 

 األساسي؛

نن نظام رونا  ١١6وفقا للمادة التربتات   (ج) 
اليت تقدنها الدول  3-7األساسي والبند 
األخرى واملنظمات الدولية  األطراف والدول

 واألفراد والشركات والكيانات األخرى؛

املبالغ املسحردة نباشرة نن النفقات اليت  (د)
تدف  أثناء الفحرة املالية،تصنف يف تداد 
اإليرادات املتنوتة وتقيد حلساب الصندوق 

 .العام

 7البند 

 7البند  

 اإليرادات األخرى 

 :تدامجي  اإليرادات األخرى  ١-7

املقررة اليت تسددها الدول  االشحراكات (أ)
 األطراف للميزانية؛

اليت تقدنها األنم املتحدة وفقا  األنوال (ب) 
، نن نظام رونا (ب)، الفقرة ١١5للمادة 

 األساسي؛

نن نظام رونا  ١١6وفقا للمادة التربتات  (ج) 
اليت تقدنها الدول  3-7األساسي والبند 

نظمات الدولية األطراف والدول األخرى وامل
 واألفراد والشركات والكيانات األخرى؛

املبالغ املسحردة نباشرة نن النفقات اليت  (د)
ألغراض تدف  أثناء الفحرة املالية، تصنف 

يف تداد اإليرادات  ١-6و 6-4البندين 
 .املتنوتة وتقيد حلساب الصندوق العام

 

 

 : أسباب التغيير

تلى حتديد يوضح التعديل أن البند ينطبق : ١-7
 ١-6و 6-4الفائض النقدي للفحرة وفقا للبندين 

وال يؤثر تلى السياسات احملاسبية اليت تتعلق 
 . باالتحراف باإليرادات وترض البيانات املالية

 

 :اآلثار المترتبة على التغيير

تصنيف بنود ب 7املطالبة يف البند األثر هو تدم  
، واتصاهلا اإليرادات املتنوتة يف بيان األداء املايل

 .   فائض النقدي وحسابات الصناديقفقط حبساب ال

 01البند 

 المراقبة الداخلية 

شط  اخلسائر يف النقدية وحسابات القبض 
 واملمتلكات

 ١١-١١1القاتدة 

 شطب الخسائر في الممتلكات ١-١١1القاتدة 

للمسجل أن يأذن، بعد إجراء حتقيق  (أ)  (أ)
ات احملكمة، واٍف، بشط  اخلسائر يف ممتلك

وتسوية السجل كي  يتفق الرصيد ن  
ويقدم بيان نفصل . املمتلكات الفعلية واملادية

باخلسائر يف املمتلكات غري اهلالكة إىل نراج  
احلسابات يف نوتد ال يتجاوز ثالثة أشهر بعد 

 .انتهاء الفحرة املالية

 01البند 

 ة الداخلية المراقب

شط  اخلسائر يف النقدية وحسابات القبض 
 واملمتلكات

 ١١-١١1القاتدة 

 شطب الخسائر في الممتلكات ١-١١1القاتدة 

للمسجل أن يأذن، بعد إجراء حتقيق  (أ)  (أ)
واٍف، بشط  اخلسائر يف ممتلكات احملكمة، 
وتسوية السجل كي  يتفق الرصيد ن  

قدم بيان نفصل وي. املمتلكات الفعلية واملادية
املوجودات  املمتلكات غري اهلالكةباخلسائر يف 

إىل نراج   واملمتلكات واملنشآت واملعدات
احلسابات يف نوتد ال يتجاوز ثالثة أشهر بعد 

 

 :أسباب التغيير

يهدف التعديل إىل متاشي  :001-00 
 . طلحات ن  املعايري احملاسبية الدوليةاملص

 

 : اآلثار المترتبة على التغيير

ينبغي ألن  اليقتصر التغيري تلى املصطلحات، و 
 .تلى نعاجلة اخلسائر يف املمتلكات يؤثر
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 تلى التغيرياآلثار املحرتبة /أسباب التغيري    النص املعدل       ايلالنص احل
وحيدد التحقيق، يف كل حالة،   (ب) 

، تلى أي نوظف املسؤولية الواقعة، إن وجدت
. نن نوظفي احملكمة تن اخلسارة أو اخلسائر

( أو هؤالء املوظفني)وجيوز نطالبة هذا املوظف 
. بسداد نبلغ اخلسارة جزئيا أو كليا للمحكمة

وحيدد املسجل بصورة هنائية مجي  املبالغ اليت 
ستفرض تلى هؤالء املوظفني أو غريهم نتيجة 

 ..لتكبد اخلسائر

 .انتهاء الفحرة املالية

وحيدد التحقيق، يف كل حالة،   (ب) 
املسؤولية الواقعة، إن وجدت، تلى أي نوظف 

. خلسارة أو اخلسائرنن نوظفي احملكمة تن ا
( أو هؤالء املوظفني)وجيوز نطالبة هذا املوظف 

. بسداد نبلغ اخلسارة جزئيا أو كليا للمحكمة
وحيدد املسجل بصورة هنائية مجي  املبالغ اليت 
ستفرض تلى هؤالء املوظفني أو غريهم نتيجة 

 .لتكبد اخلسائر

 إدارة الممتلكات

 01-001القاعدة 

 فيما يتعلق بإدارة املمتلكاتالسلطة واملسؤولية 

تن إدارة يكون املسجل نسؤوال  (أ)  (أ)
ممتلكات احملكمة، مبا يف ذلك مجي  اإلجراءات 
اليت تنظم استالم ممتلكات احملكمة وتسجيلها 
واالنتفاع هبا وحفظها وصيانتها والتخلص ننها، 
مبا يف ذلك تن طريق البي ، ويقوم بتسمية 
املوظفني املسؤولني تن أداء املهام املتعلقة بإدارة 

 .املمتلكات

ج  احلسابات بيان يقدم إىل نرا  (ب) 
نوجز تن املمتلكات غري القابلة لالستهالك 
اخلاصة باحملكمة يف نوتد ال يتجاوز ثالثة 

انظر القاتدة )أشهر نن هناية الفحرة املالية 
 (.’٢‘( ب) 8-١١١

 إدارة الممتلكات

 01-001القاعدة 

 فيما يتعلق بإدارة املمتلكاتالسلطة واملسؤولية 

ؤوال تن إدارة يكون املسجل نس (أ)  (أ)
ممتلكات احملكمة، مبا يف ذلك مجي  اإلجراءات 
اليت تنظم استالم ممتلكات احملكمة وتسجيلها 
واالنتفاع هبا وحفظها وصيانتها والتخلص ننها، 
مبا يف ذلك تن طريق البي ، ويقوم بتسمية 
املوظفني املسؤولني تن أداء املهام املتعلقة بإدارة 

 .املمتلكات

 نراج  احلسابات بيان نوجز يقدم إىل  (ب) 
تن املمتلكات غري القابلة لالستهالك اخلاصة 
باحملكمة يف نوتد ال يتجاوز ثالثة أشهر نن 

( ب) 8-١١١انظر القاتدة )هناية الفحرة املالية 
‘٢’.) 

 :أسباب التغيير

لمعايري تشمل البيانات املالية ل (:ب)001-01 
للكشف تن نذكرة  احملاسبية الدولية للقطاع العام

ولذلك مل يعد . املمتلكات واملنشآت واملعدات
هناك حاجة لبيان نوجز تن ممتلكات احملكمة غري 

املعايري احملاسبية وال تتضمن . القابلة لالستهالك
تعريفًا للممتلكات غري  الدولية للقطاع العام

إىل ( ب)اهلالكة، وتالوة تلى ذملك، تشري الفقرة 
 .قاتدة نن املقحر  حذفها

 

 :اآلثار المترتبة على التغيير

ألن البيان اخلاص مبمتلكات احملكمة  توجد آثارال  
جزء ال يتجزأ نن البيانات املالية، وستتم نراجعتها 

 .تلى هذا األساس

 00البند 

 الحسابات

يقدم املسجل إىل نراج  احلسابات   ١-١١ ١-١١
 3١حسابات الفحرة املالية يف نوتد أقصا  

وباإلضافة .   هناية هذ  الفحرةنارس تق/ آذار
إىل ذلك، ميسك املسجل، ألغراض اإلدارة، 

وتظهر حسابات . السجالت احملاسبية الالزنة
 :الفحرة املالية نا يلي

 00البند 

 الحسابات

يقدم املسجل إىل نراج  احلسابات   ١-١١ ١-١١
البيانات املالية وبيان االتتمادات  حسابات

نارس / آذار 3١للفحرة املالية يف نوتد أقصا  
رسل نسخ نن ت  و . تق  هناية هذ  الفحرة

. أيضاً  البيانات املالية إىل جلنة امليزانية واملالية
وباإلضافة إىل ذلك، ميسك املسجل، ألغراض 

وتظهر . اإلدارة، السجالت احملاسبية الالزنة

 

 :أسباب التغيير

يف البند  8-١١١أدرجت  القاتدة  :00-0 
  . لتجن  االزدواجية ١-١١

يوضح التعديل أن احلسابات للفحرة  (:أ)00-0
املالية ستشمل البيانات املالية للمعايري احملاسبية 

 .الدولية للقطاع العام

’ 3‘أضيفت الفقرة الفرتية  (:ب)00-0
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 تلى التغيرياآلثار املحرتبة /أسباب التغيري    النص املعدل       ايلالنص احل
 إيرادات ونفقات مجي  الصناديق؛ (أ) 

 :حالة االتتمادات، مبا يف ذلك  (ب) 

 االتتمادات األصلية للميزانية؛’ ١‘  

د تعديلها بأي االتتمادات بع’ ٢‘  
 نناقالت؛

األرصدة الدائنة، إن وجدت، خالف ’ 3‘   
 االتتمادات اليت أقرهتا مجعية الدول األطراف؛

املبالغ املخصونة نن هذ  ’ 4‘   
 أو أرصدة االتتمادات األخرى؛/االتتمادات و

 .أصول وخصوم احملكمة(ج)  

ويقدم املسجل أيضا مجي  املعلونات األخرى  
 .ن املركز املايل اجلاري للمحكمةاملناسبة لبيا

 :حسابات الفحرة املالية نا يلي

؛ إيرادات ونفقات مجي  الصناديق (أ) 
نا  اليت تشمل  البيانات املالية للفحرة املالية

 :يلي

 بيان املوقف املايل؛’ ١‘

 بيان األداء املايل؛’ ٢‘

 املمتلكات؛/بيان التغريات يف األصول ’3‘

 بيان التدفقات النقدية؛’ 4‘

بيان املقارنة بني امليزانية واملبالغ الفعلية ’ 5‘
 للفحرة املالية؛

نالحظات، مبا يف ذلك نوجز ’ 6‘
 .للسياسات احملاسبية اهلانة

، مبا يف االتتمادات حالة يشمل بيان  (ب) 
 :نا يلي :ذلك

 صلية للميزانية؛االتتمادات األ’ ١‘  

االتتمادات بعد تعديلها بأي ’ ٢‘  
 نناقالت؛

أي اتتمادات تكميلية للميزانية وفقا ’ 3‘   
 ؛6-3لليند 

أي أرصدة دائنة، إن وجدت، ’ 3‘’4‘   
خالف االتتمادات اليت أقرهتا مجعية الدول 

 األطراف؛

املبالغ املخصونة نن هذ   ’4’ ’5‘   
 تتمادات األخرى؛أو أرصدة اال/االتتمادات و

 .األرصدة غري املقيدة لالتتمادات’ 6‘   

 ؛

 .أصول وخصوم احملكمة( ج)  

ويقدم املسجل أيضا مجي  املعلونات األخرى  

 للكشف تن أي اتتمادات تكميلية للميزانية تلى
 .6-3النحو املنصوص تليه يف البند 

األصول لوجود ( ج)حذفت الفقرة  (:ج)00-0
 .’١‘(أ)واخلصوم يف بيان املوقف املايل بالبند 

 

 :اآلثار المترتبة على التغيير

 . ريأثتال  :00-0

سيتم تغيري تنسيق البيانات  (:ج)و ( أ) 00-0
نن املعايري احملاسبية الدولية   ١املالية وفقا للمعيار 

، ٢4واملعيار " ترض البيانات املالية"للقطاع العام، 
". ت املوازنة يف البيانات املاليةترض نعلونا"

وأدرجت  يف الفقرة ( ج)و( أ)ومجعت املتطلبات يف 
البيانات نن  )بيانات املالية وأتيدت تسمية ال(. أ)

لتشمل العرض املتفق ن  املعايري ( األول إىل الثالث
احملاسبية الدولية للقطاع العام بشأن األصول 

واإليرادات ، رأس املال/وصايف املوجوداتواخلصوم، 
وسيقدم بيان . واملصروفات والتدفقات النقدية

 ،رأس املال/صايف املوجوداتإضايف للتغريات يف 
وستتغري . وبيان للمقارنة بني امليزانية واملبالغ الفعلية
 . املالحظات تلى البيانات املالية تبعاً لذلك

سيتم االحتفاظ ببيانات امليزانية  (:ب) 00-0 
كما ( باء املتعلقة باالتتماداتاالتتمادات واألت)

جبمي  املعلونات املطلوبة ( ب)هو نوضح حتت 
لكي تعرض  ‘ 3’وأضيفت الفقرة الفرتية . سابقا

كميلية ن   االتتمادات األصلية التيزانية امل
 .للميزانية
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 تلى التغيرياآلثار املحرتبة /أسباب التغيري    النص املعدل       ايلالنص احل
اليت قد تكون نناسبة لبيان املوقف املايل احلايل 

 .للمحكمة

 0-000القاعدة 

 الحسابات الرئيسية 0-000القاعدة 

، تكون 3-١١و ١-١١وفقا للبندين  
لرئيسية للمحكمة نشتملة تلى احلسابات ا

سجالت تفصيلية وشانلة ونستكملة لألصول 
. واخلصوم املتعلقة جبمي  نصادر األنوال

 :وتتألف احلسابات الرئيسية مما يلي

 :حسابات امليزانية الربناجمية، وتبني(أ) 

 االتتمادات األصلية؛’ ١‘  

االتتمادات بعد تعديلها بأي ’ ٢‘  
 نناقالت؛

خالف االتتمادات )دة الدائنة األرص’ 3‘   
 ؛(املتاحة نن ِقـبل مجعية الدول األطراف

املصروفات، مبا يف ذلك املدفوتات ’ 4‘   
 والتسديدات األخرى وااللتزانات غري املصفاة؛

أرصدة املخصصات واالتتمادات غري ’ 5‘   
 املثقلة؛

حسابات دفحر األستاذ وتبني مجي    (ب)  (ب)
املودتة لدى املصارف،  املبالغ النقدية

واالستثمارات واملبالغ املستحقة القبض وغري 
ذلك نن األصول واملبالغ الواجبة السداد 

 واخلصوم األخرى؛

صندوق رأس املال املتداول وسائر   (ج) 
الصناديق االستئمانية أو غريها نن احلسابات 

 ..اخلاصة

 0-000القاعدة 

 الحسابات الرئيسية 0-000القاعدة 

، تكون 3-١و ١-١١ا للبندين وفق 
احلسابات الرئيسية للمحكمة نشتملة تلى 
سجالت تفصيلية وشانلة ونستكملة لألصول 

. واخلصوم املتعلقة جبمي  نصادر األنوال
 :وتتألف احلسابات الرئيسية مما يلي

اليت تبني   تبنيحسابات امليزانية الربناجمية  (أ)
 ؛(ب)١-١١االتتمادات بالتفصيل وفقا للبند 

 االتتمادات األصلية؛’ ١‘

 االتتمادات بعد تعديلها بأي نناقالت؛’ ٢‘

خالف االتتمادات )األرصدة الدائنة ’ 3‘   
 ؛(املتاحة نن ِقـبل مجعية الدول األطراف

املصروفات، مبا يف ذلك املدفوتات ’ 4‘   
 والتسديدات األخرى وااللتزانات غري املصفاة؛

تمادات غري أرصدة املخصصات واالت’ 5‘   
 املثقلة؛

حسابات دفحر األستاذ وتبني مجي    (ب)  (ب)
املبالغ النقدية املودتة لدى املصارف، 
واالستثمارات واملبالغ املستحقة القبض وغري 
ذلك نن األصول واملبالغ الواجبة السداد 

 واخلصوم األخرى؛

صندوق رأس املال املتداول  أنوال  (ج) 
ة أو غريها نن وسائر الصناديق االستئماني

 ..احلسابات اخلاصة

. 

 : أسباب التغيير

الواردة يف استعيض تن القائمة  (:أ) 000-0
( ب)١-١١باإلشارة إىل البند النص األصلي 

 .لتجن  التكرار

سيتم إضافة حسابات دفحر  (:ب)000-0 
األستاذ اجلديد لالنتثال للمعايري احملاسبية الدولية 

كات واملنشآت واملعدات نثاًل، املمتل)للقطاع العام 
 (. واألصول غري امللموسة

 . يشمل التعديل مجي  األنوال (:ج)000-0 

 :اآلثار المترتبة على التغيير

 . تأثريال  (:أ)000-0 

ستنص املادة املعدلة تلى أن  (:ب)000-0 
تتضمن حسابات دفحر األستاذ نعلونات تزيد تن 

وهذا . ةاملعلونات املشار إليها يف القائمة األصلي
 . ضروري للمعايري احملاسبية اجلديدة

فعلى . القاتدة اآلن أكثر مشوالً  (:ج)000-0
نذكورا  يف "صندوق الطوارئ"سبيل املثال، مل يكن 

ال تأثري نن الناحية بيد أنه . القاتدة السابقة
 .املوضوتية

 3-000القاعدة 

 المحاسبة على أساس اكتواري

ــل مجي  املعانالت املا  لية املتعلقة تسجَّ

 3-١١١القاتدة 

المعايير  المحاسبة على أساس اكتواري
 المحاسبية

 :أسباب التغيير

يوضح التعديل أن البيانات املالية : 000-3
للقطاع العام  اسبية الدوليةستعد وفقا للمعايري احمل
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 تلى التغيرياآلثار املحرتبة /أسباب التغيري    النص املعدل       ايلالنص احل
باحلسابات تلى أساس اكتواري، نا مل تصدر 
تعليمات خالفا لذلك نن قِـبل املسجِّـل أو مبوج  
أحكام خاصة تنظِـّم تشغيل الصندوق االستئماين 

 .أو احلساب االحتياطي أو اخلاص املعين

ــل مجي  امل  عانالت املالية املتعلقة تسجَّ
باحلسابات تلى أساس اكتواري، نا مل تصدر 
ـل أو  تعليمات خالفا لذلك نن قِـبل املسجِّ
مبوج  أحكام خاصة تنظِـّم تشغيل الصندوق 
االستئماين أو احلساب االحتياطي أو اخلاص 

 .املعين

تعد البيانات املالية تلى أساس االستحقاق ( أ) 
 .سبية الدولية للقطاع العاموفقا للمعايري احملا

تعد امليزانية تلى األساس النقدي املعدل ( ب) 
وتوضح املالحظات تلى البيانات املالية . للمحاسبة

أساس امليزانية وأساس التصنيف املتبعني يف امليزانية 
  .املعتمدة

تعديل الطريقة اليت كانت تعد هبا امليزانيات يف دون 
 .السنوات السابقة

 :اآلثار المترتبة على التغيير 

-١١١تلى الرغم نن أن القاتدة  (:أ)000-3
احلالية تنص تلى أن تسجل املعانالت تلى  3

أساس االستحقاق، فإن هذا البيان قد خيض ، دون 
إىل إطار نعايري حماسبية حمددة، لتفسريات إإلشارة 

وتوفر املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام . خمتلفة
نعايري شانلة حتدد نا هي املعاجلة احملاسبية املطلوبة 
للمعانالت املعينة اليت يتم احتساهبا تلى أساس 

 .االستحقاق

تلى أن يتم ( ب)تنص الفقرة  (:ب)000-3
ى أساس خمتلف ميكن أن يشار إتداد امليزانية تل

بيد أن هذا ". األساس النقدي املعدل"إليه بعبارة 
البيان وصفي فقط وليس له تأثري تلى إتداد 

وتنظم إتداد امليزانية بالتفصيل . امليزانية يف حد ذاته
. أجزاء أخرى نن النظام املايل والقواتد املالية

لية نن املعايري احملاسبية الدو  ٢4ويتطل  املعيار 
للقطاع العام توضيح أساس امليزنة وأساس التصنيف 

 .أيضا يف البيانات املالية
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 تلى التغيرياآلثار املحرتبة /أسباب التغيري    النص املعدل       ايلالنص احل
 5-000ا القاعدة  ١١١االقاتدة  5

 المحاسبة لمراعاة تقلب أسعار الصرف 

ـل بتحديد أسعار الصرف  (أ)  (أ) يقوم املسجِّ
اجلارية بني اليورو والعمالت األخرى، تلى 

حتددها أساس أسعار الصرف اجلارية اليت 
ويستخدم سعر . األنانة العانة لألنم املتحدة

يف ( أسعار الصرف اجلارية)الصرف اجلاري 
 .تسجيل مجي  نعانالت احملكمة

د قيمة املدفوتات املسجلة   (ب)  (ب) حتدَّ
بعمالت أخرى خالف اليورو تلى أساس سعر 

وقت ( أسعار الصرف اجلارية)الصرف اجلاري 
بني املبلغ الفعلي ويدوَّن أي فارق . تسديدها

وقت ( قبضها)جيري قبضه ( املبالغ الفعلية)
الذي كان سيتم ( املبالغ)الصرف، واملبلغ 

( اليت كان سيتم احلصول تليها)احلصول تليه 
( بأسعار الصرف اجلارية)بسعر الصرف اجلاري 

 .يف باب اخلسارة أو الكس  وقت الصرف

لدى قفل احلسابات النهائية للفحرة   (ج) 
الية، يـ خَصـم كل رصيد سليب يرد يف حساب امل
نن احلساب ” اخلسارة أو الربح لدى الصرف“

املعين الوارد يف امليزانية، بينما يقيَّـد أي رصيد 
 .إجيايب يف باب اإليرادات املتنوتة

 5-000الفاعدة   000البند  ١١١

 المحاسبة لمراعاة تقلب أسعار الصرف البند

ـل  (أ)  (أ) بتحديد أسعار الصرف يقوم املسجِّ
اجلارية بني اليورو والعمالت األخرى، تلى 
أساس أسعار الصرف اجلارية اليت حتددها 

ويستخدم سعر . األنانة العانة لألنم املتحدة
يف ( أسعار الصرف اجلارية)الصرف اجلاري 

 .تسجيل مجي  نعانالت احملكمة

د قيمة املدفوتات املسجلة   (ب)  (ب) حتدَّ
خالف اليورو تلى أساس سعر بعمالت أخرى 
وقت ( أسعار الصرف اجلارية)الصرف اجلاري 

ويدوَّن أي فارق بني املبلغ الفعلي . تسديدها
وقت ( قبضها)جيري قبضه ( املبالغ الفعلية)

الذي كان سيتم ( املبالغ)الصرف، واملبلغ 
( اليت كان سيتم احلصول تليها)احلصول تليه 

( رف اجلاريةبأسعار الص)بسعر الصرف اجلاري 
 .يف باب اخلسارة أو الكس  وقت الصرف

لدى قفل احلسابات النهائية للفحرة   (ج) 
املالية، يـ خَصـم كل رصيد سليب يرد يف حساب 

نن احلساب ” اخلسارة أو الربح لدى الصرف“
املعين الوارد يف امليزانية، بينما يقيَّـد أي رصيد 

ض ألغرا إجيايب يف باب اإليرادات املتنوتة
 .احملاسبة املتعلقة بامليزانية

 :أسباب التغيير

ألغراض احملاسبة ’أضيفت تبارة  (:ج)000-5 
لتوضيح أن هذ  القاتدة تتصل ‘ املتعلقة بامليزانية

وستحس  اخلسائر . باحملاسبة املتعلقة بامليزانية فقط
أو األربا  يف العمالت األجنبية يف البيانات املالية 

 معيارلدولية للقطاع العام وفقا للية اللمعايري احملاسب
آثار "نن املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  4
 ". لتغيريات يف أسعار صرف العمالت األجنبيةا

 :اآلثار المترتبة على التغيير 

األثر هو تقييد تطبيق القاتدة  (:ج)000-5
فبينما تتفق القاتدة . تلى احملاسبة املتعلقة بامليزانية

املبدأ ن  نتطلبات املعايري احملاسبية  نن حيث
الدولية للقطاع العام، فإن هذ  املعايري أوس  نطاقا 

وليس هناك حاجة أو إنكانية لتناول املعايري بكثري، 
آثار التغيريات يف أسعار صرف العمالت املتعلقة ب
 .يف النظام املايل والقواتد املالية األجنبية

 6-000القاعدة 6-١١١القاتدة 

 المحاسبة المتعلقة بعائدات بيع الممتلكات 

تقيَّـد تائدات بي  املمتلكات يف باب اإليرادات  
 :املتنوتة، إال يف احلاالت التالية

حينما يوصـي جملس نسح املمتلكات  (أ)  (أ)
باستخدام هذ  العائدات بشكل نباشر يف 
تسديد تكاليف املعدات أو اللوازم البديلة 

تبقِّـي يف باب اإليرادات ويقيَّـد أي رصيد ن)
 ؛(املتنوتة

تندنا ال تعترب نقايضة املمتلكات   (ب)  (ب)

 6-000القاعدة  6-١١١القاتدة 

 المحاسبة المتعلقة بعائدات بيع الممتلكات 

ألغراض احملاسبة تقيَّـد تائدات بي  املمتلكات  
تنوتة، إال يف يف باب اإليرادات امل املتعلقة بامليزانية
 :احلاالت التالية

حينما يوصـي جملس نسح املمتلكات  (أ)  (أ)
باستخدام هذ  العائدات بشكل نباشر يف 
تسديد تكاليف املعدات أو اللوازم البديلة 

ويقيَّـد أي رصيد نتبقِّـي يف باب اإليرادات )
 ؛(املتنوتة

 : أسباب التغيير

التعديل املقحر  بغية توضيح أن هذ   :000-6
 .القاتدة تتعلق باملعاجلة يف احملاسبة املتعلقة بامليزانية

ويف البيانات املالية للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع 
العام ستحس  العائدات املتأتية نن بي  املمتلكات 

حملاسبية الدولية نن املعايري ا ١7وفقا للمعيار 
 ". املمتلكات واملنشآت واملعدات"للقطاع العام 

 :اآلثار المترتبة على التغيير

قييد تطبيق القاتدة تلى احملاسبة املتعلقة األثر هو ت 
وليس هناك حاجة أو إنكانية لتكرار . بامليزانية
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 تلى التغيرياآلثار املحرتبة /أسباب التغيري    النص املعدل       ايلالنص احل
بيعا، ويقيَّـد الفارق كجزء نن تسديد تكلفة 

 امللكية البديلة؛

حينما تكون املمارسة العادية هي   (ج)  (ج)
احلصول تلى نواد أو نعدات نعيـنة واستعماهلا 

واد أو فيما يتصل بالعقد وإنقاذ وبي  هذ  امل
 املعدات يف نرحلة الحقة؛

حينما تقيَّـد العائدات نن بي  املعدات  (د)  (د)
الفائضة يف حساب الربنانج ذي الصلة، شريطة 

 أال يكون قد أقفل بعد؛

حينما تنقل املعدات نن أحد الربانج  (هـ) 
لتستخدم يف برنانج آخر ويكون حساب 

القيمة الربنانج الذي ختلـى تنها نفتوحا، تقيَّـد 
السوقية املنصفة هلذ  املعدات يف حساب 
الربنانج الذي صرفها وختصم نن حساب 

 .الربنانج الذي استلمها

تندنا ال تعترب نقايضة املمتلكات   (ب)  (ب)
ـد الفارق كجزء نن تسديد تكلفة بيعا، ويقيَّ 

 امللكية البديلة؛

حينما تكون املمارسة العادية هي   (ج)  (ج)
احلصول تلى نواد أو نعدات نعيـنة واستعماهلا 
فيما يتصل بالعقد وإنقاذ وبي  هذ  املواد أو 

 املعدات يف نرحلة الحقة؛

حينما تقيَّـد العائدات نن بي  املعدات  (د)  (د)
حساب الربنانج ذي الصلة، شريطة الفائضة يف 

 أال يكون قد أقفل بعد؛

حينما تنقل املعدات نن أحد الربانج  (هـ) 
لتستخدم يف برنانج آخر ويكون حساب 
الربنانج الذي ختلـى تنها نفتوحا، تقيَّـد القيمة 
السوقية املنصفة هلذ  املعدات يف حساب 
الربنانج الذي صرفها وختصم نن حساب 

 .ي استلمهاالربنانج الذ

املعايري املتعلقة مبعاجلة حركات املمتلكات واملنشآت 
يري احملاسبية الدولية للقطاع العام واملعدات يف املعا

 . يف النظام املايل والقواتد املالية

 7-000القاعدة 

 بيان االلتزامات مقابل الفترات المالية المقبلة 

، تقيد 5-١13والقاتدة  7-3تمال بالبند  
االلتزانات اليت تنشأ قبل الفحرة املالية اليت تتصل 

 وحتول احلسابات. هبا كحساب دائن نؤجل
الدائنة املؤجلة إىل حساب االتتمادات، حينما 

 .تكون االتتمادات واألنوال الالزنة نتاحة

  7-000القاعدة 

مقابل  المتعلقة بالميزانيةبيان االلتزامات  
 الفترات المالية المقبلة

، تقيد 5-١13والقاتدة  7-3تمال بالبند  
االلتزانات اليت تنشأ قبل الفحرة املالية اليت 

وحتول . ا كحساب دائن نؤجلتتصل هب
احلسابات الدائنة املؤجلة إىل حساب 
االتتمادات، حينما تكون االتتمادات 

 .واألنوال الالزنة نتاحة

 :أسباب التغيير

يبني هذا التعديل بوضو  أن القاتدة : 000-7
 .تتعلق مبعاجلة البيانات املتعلقة بامليزانية

 :اآلثار المترتبة على التغيير 

اقتصار تطبيق القاتدة تلى البيانات  األثر هو 
املعايري احملاسبية املتعلقة بامليزانية حيث ال تبني 

الدولية للقطاع العام بالتحديد كيفية نعانلة 
يف املعايري احملاسبية الدولية يرد و ". االلتزانات"

سؤولية االحتمالية أو للقطاع العام تعريف للم
اسبية ذات لمعانلة احملبيان لفضال تن  املشروطة، 

 . الصلة

 8-000القاعدة 

 البيانات المالية

تقدم إىل نراج  احلسابات مجي   (أ) 
حسابات احملكمة والبيانات املالية للفحرة املالية 

ديسمرب باليورو /كانون األول  3١اليت تنتهي يف 

 8-000القاعدة 

 البيانات المالية

تقدم إىل نراج  احلسابات مجي   (أ) 
حسابات احملكمة والبيانات املالية للفحرة املالية 

ديسمرب باليورو /كانون األول  3١اليت تنتهي يف 

 :أسباب التغيير 

 ١-١١ترد هذ  القاتدة اآلن يف البند  :000-8
بينما ستعدل البيانات املالية الرئيسية وفقا ملتطلبات 

 . املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

 :اآلثار المترتبة على التغيير



ICC-ASP/11/37 

 

13                                                                                                           37-A-071112 

 

IC
C

-A
S

P
/9
/[…

] 

P
ag

e 1
3
 

 تلى التغيرياآلثار املحرتبة /أسباب التغيري    النص املعدل       ايلالنص احل
نارس تق  هناية /آذار 3١يف نوتد أقصا  

الية أيضا وحتال إىل جلنة امليزانية وامل. هذ  الفحرة
وجيوز إتداد . نسخ نن هذ  البيانات املالية

بيانات نالية إضافية حاملا وتندنا يرى املسجل 
 .ضرورة لذلك

تشمل البيانات املالية املقدنة إىل   (ب) 
نراج  احلسابات فيما يتعلق جبمي  احلسابات 

 :نا يلي

مبا يف ذلك )بيان اإليرادات والنفقات ’ ١‘  
والتغريات اليت ( لى سبيل اهلبةاملبالغ املدفوتة ت

تطرأ تلى احلسابات االحتياطية وأرصدة 
 الصناديق؛

مبا يف ذلك األصول )بيان األصول ’ ٢‘  
واخلصوم واحلسابات االحتياطية ( املشطوبة

 وأرصدة الصناديق؛

 بيان التدفقات النقدية؛’ 3‘  

 أي بيانات أخرى قد تكون الزنة؛’ 4‘  

 .بيانات املاليةاملالحظات تلى ال’ 5‘  

نارس تق  هناية /آذار 3١يف نوتد أقصا  
أيضا وحتال إىل جلنة امليزانية واملالية . هذ  الفحرة

وجيوز إتداد . نسخ نن هذ  البيانات املالية
بيانات نالية إضافية حاملا وتندنا يرى املسجل 

 .ضرورة لذلك

تشمل البيانات املالية املقدنة إىل   (ب) 
نراج  احلسابات فيما يتعلق جبمي  احلسابات 

 :نا يلي

مبا يف ذلك )بيان اإليرادات والنفقات ’ ١‘  
والتغريات اليت ( يل اهلبةاملبالغ املدفوتة تلى سب

تطرأ تلى احلسابات االحتياطية وأرصدة 
 الصناديق؛

مبا يف ذلك األصول )بيان األصول ’ ٢‘  
واخلصوم واحلسابات االحتياطية ( املشطوبة

 وأرصدة الصناديق؛

 بيان التدفقات النقدية؛’ 3‘  

 أي بيانات أخرى قد تكون الزنة؛’ 4‘  

 .ت املاليةاملالحظات تلى البيانا’ 5‘  

 .١-١١يرجى الرجوع إىل البند 
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 تلى التغيرياآلثار املحرتبة /أسباب التغيري    النص املعدل       ايلالنص احل
 9-000القاعدة 

 المحفوظات

جالت احملاسبية وغريها نن حتفظ الس 
السجالت املالية والسجالت املتعلقة بامللكية 
ومجي  الوثائق الداتمة للفحرات اليت قد حيددها 
املسجل، تن طريق تعليمة إدارية، باالتفاق ن  
نراج  احلسابات، وال جيوز أن تقل هذ  الفحرة 

ومبجرد انصرام الفحرة، جيوز . تن تشر سنوات
ت والوثائق الداتمة مبوافقة تدنري هذ  السجال

وحيتفظ هبذ  السجالت والوثائق . املسجل
الداتمة باستخدام الوسائل االلكحرونية، تند 

أنا السجالت املتعلقة باألنشطة . االقتضاء
واملعانالت اليت تندرج ضمن سلطة املدتي 

، نن نظام 4٢نن املادة  ٢العام مبقتضى الفقرة 
ها إال مبوافقة رونا األساسي، فال جيوز تدنري 

 .صرحية نن املدتي العام

 9 8-000القاعدة 

 المحفوظات

حتفظ السجالت احملاسبية وغريها نن  
السجالت املالية والسجالت املتعلقة بامللكية 
ومجي  الوثائق الداتمة للفحرات اليت قد حيددها 
املسجل، تن طريق تعليمة إدارية، باالتفاق ن  

تقل هذ  الفحرة  نراج  احلسابات، وال جيوز أن
ومبجرد انصرام الفحرة، جيوز . تن تشر سنوات

تدنري هذ  السجالت والوثائق الداتمة مبوافقة 
وحيتفظ هبذ  السجالت والوثائق . املسجل

الداتمة باستخدام الوسائل االلكحرونية، تند 
أنا السجالت املتعلقة باألنشطة . االقتضاء

 واملعانالت اليت تندرج ضمن سلطة املدتي
، نن نظام 4٢نن املادة  ٢العام مبقتضى الفقرة 

رونا األساسي، فال جيوز تدنريها إال مبوافقة 
 .صرحية نن املدتي العام

 :أسباب التغيير

 . 8-١١١نتيجة إللغاء القاتدة 

 :اآلثار المترتبة على التغيير 

 .تأثريال  

. 

 (7)00البند 

 مراجعة الحسابات

ريرا تن يصدر نراج  احلسابات تق  7-١٢
نتائج نراجعة البيانات املالية والبيانات ذات 
الصلة املتعلقة حبسابات الفحرة املالية، ويتضمن 
املعلونات اليت يعتربها نراج  احلسابات 
ضرورية فيما يتعلق باملسائل املشار إليها يف 

ويف الصالحيات اإلضافية  3-١٢البند 
 .احملددة يف نرفق هذين النظانني

 00البند 

 اجعة الحساباتمر 

يصدر نراج  احلسابات تقريرا تن  7-١٢
نتائج نراجعة البيانات املالية والبيانات ذات 

املتعلقة  ١-١١املشار إليها يف البند الصلة 
حبسابات الفحرة املالية، ويتضمن املعلونات اليت 
يعتربها نراج  احلسابات ضرورية فيما يتعلق 

ويف  3-١٢باملسائل املشار إليها يف البند 
الصالحيات اإلضافية احملددة يف نرفق هذين 

 .النظانني

 :أسباب التغيير

" البيانات ذات الصلة"تبني بوضو  أن  :00-7
هي البيانات اليت يقرر املسجل تقدميها ن  البيانات 

 .  املالية

 :اآلثار المترتبة على التغيير

سيؤدي تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام 
وستقدم بعض . تغيري يف شكل البيانات املالية إىل

. اجلداول الواردة حاليا يف البيانات املالية كمرفقات
ولتجن  سوء الفهم بشأن نطاق نراجعة 

لتشمل املراجعة  ١-١١احلسابات، يشار إىل البند 
 .كل جدول نن اجلداول املقدنة ن  البيانات املالية

   

 

                                                 

  .، اجلزء الثاننICC-ASP/9/Res.4املعدل بالقرار   (7) 
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 تلى التغيرياآلثار املحرتبة /أسباب التغيري    النص املعدل       ايلالنص احل
 المرفق

تنظم مراجعة  الصالحيات اإلضافية التي
 حسابات المحكمة الجنائية الدولية

يقدم نراج  احلسابات تقريــــر  إىل مجعية - 6
      8-١٢الدول األطراف طبقا للقاتدتني 

تن العمليات املالية للمحكمة للفحرة  9-١٢و
 :املالية، ويبني فيه نا يلي

 نوع ونطاق الفحص الذي أجرا ؛( أ) 

احلسابات أو  املسائل اليت متس اكتمال(ب) 
 :دقتها، مبا يف ذلك نا يلي، حس  االقتضاء

املعلونات الالزنة لتفسري احلسابات  ’١‘  
 تفسريا صحيحا؛

أي نبالغ كان جي  قبضها ولكنها مل  ’٢‘  
 تدرج يف احلسابات؛

أي نبالغ يوجد بشأهنا التزام قانوين ’ 3‘   
أو نشروط ومل تقيد أو تظهر يف البيانات 

 املالية؛

النفقات اليت ال تؤيدها نستندات   ’4‘  
 كافية؛

نا إذا كانت متسك دفاتر حسابات ’ 5‘   
نناسبة؛ وإذا ظهرت يف ترض البيانات 
احنرافات جوهرية تن املبادئ احملاسبية املقبولة 
تمونا واملطبقة بصورة ثابتة، فإنه ينبغي 

 الكشف تنها؛

املسائل األخرى اليت يرى نراج   (ج) 
رة إحاطة مجعية الدول األطراف احلسابات ضرو 
 تلما هبا، نثل؛

 حاالت الغش أو الغش االفحراضي؛ ’١‘  

تبديد أنوال احملكمة أو أصوهلا ’ ٢‘   
األخرى، أو إنفاقها يف غري حملها تلى الرغم 
نن أن املعاجلة احملاسبية للمعانلة قد تكون 

 المرفق

 الصالحيات اإلضافية التي تنظم مراجعة
 حسابات المحكمة الجنائية الدولية

يقدم نراج  احلسابات تقريــــر  إىل مجعية - 6
       8-١٢الدول األطراف طبقا للقاتدتني 

تن العمليات املالية للمحكمة للفحرة  9-١٢و
 :املالية، ويبني فيه نا يلي

 نوع ونطاق الفحص الذي أجرا ؛( أ) 

و املسائل اليت متس اكتمال احلسابات أ(ب) 
 :دقتها، مبا يف ذلك نا يلي، حس  االقتضاء

املعلونات الالزنة لتفسري احلسابات ’ ١‘  
 تفسريا صحيحا؛

أي نبالغ كان جي  قبضها ولكنها مل ’ ٢‘  
 تدرج يف احلسابات؛

أي نبالغ يوجد بشأهنا التزام قانوين أو ’ 3‘   
 نشروط ومل تقيد أو تظهر يف البيانات املالية؛

اليت ال تؤيدها نستندات  النفقات ’ 4‘  
 كافية؛

نا إذا كانت متسك دفاتر حسابات ’ 5‘   
نناسبة؛ وإذا ظهرت يف ترض البيانات 

املبادئ احملاسبية املقبولة احنرافات جوهرية تن 
 املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام تمونا و

 املطبقة بصورة ثابتة، فإنه ينبغي الكشف تنها؛

رى اليت يرى نراج  املسائل األخ (ج) 
احلسابات ضرورة إحاطة مجعية الدول األطراف 

 تلما هبا، نثل؛

 حاالت الغش أو الغش االفحراضي؛’ ١‘  

تبديد أنوال احملكمة أو أصوهلا ’ ٢‘   
األخرى، أو إنفاقها يف غري حملها تلى الرغم 
نن أن املعاجلة احملاسبية للمعانلة قد تكون 

 :رأسباب التغيي

تبني بوضو  أن احملكمة ستقدم : ’5‘( ب)6 
بياناهتا املالية وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع 

 .العام

 :اآلثار المترتبة على التغيير

وال  3-١١١التعديل املقحر  نتيجة لتعديل القاتدة 
 .أي أثر رت  يف حد ذاتهي
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 تلى التغيرياآلثار املحرتبة /أسباب التغيري    النص املعدل       ايلالنص احل
 صحيحة؛

النفقات اليت ميكن أن جتـر تلى  ’3‘  
 يف كبرية أخرى؛احملكمة نصار 

أي تيوب يف النظام العام أو البنود ’ 4‘   
التفصيلية اليت تنظم الرقابة تلى املقبوضات 

 واملدفوتات أو تلى اللوازم واملعدات؛

النفقات اليت ال تتفق ن  نقاصد ’ 5‘   
مجعية الدول األطراف، بعد أن تؤخذ يف 
االتتبار املناقالت املأذون هبا حس  األصول 

 يزانية؛داخل امل

النفقات اليت تتجاوز االتتمادات بعد ’ 6‘   
تعديلها باملناقالت املأذون هبا حس  األصول 

 داخل امليزانية؛

النفقات اليت ال تتفق ن  السند ’7‘  
 التشريعي الذي ينظمها؛

دقة أو تدم دقة سجالت اللوازم ( د) 
واملعدات حسبما يتبني نن اجلرد وفحص 

 السجالت؛

تضى األنر، املعانالت اليت إذا اق( هـ) 
أدرجت باحلسابات يف فحرة نالية سابقة ومت 
احلصول تلى نزيد نن املعلونات بشأهنا، أو 
املعانالت اليت جتري يف فحرة نالية الحقة ويبدو 
نن املرغوب فيه أن تكون مجعية الدول 

 .األطراف تلى تلم هبا سلفا

 صحيحة؛

ميكن أن جتـر تلى  النفقات اليت’ 3‘  
 احملكمة نصاريف كبرية أخرى؛

أي تيوب يف النظام العام أو البنود ’ 4‘   
التفصيلية اليت تنظم الرقابة تلى املقبوضات 

 واملدفوتات أو تلى اللوازم واملعدات؛

النفقات اليت ال تتفق ن  نقاصد ’ 5‘   
مجعية الدول األطراف، بعد أن تؤخذ يف 

املأذون هبا حس  األصول االتتبار املناقالت 
 داخل امليزانية؛

النفقات اليت تتجاوز االتتمادات بعد ’ 6‘   
تعديلها باملناقالت املأذون هبا حس  األصول 

 داخل امليزانية؛

النفقات اليت ال تتفق ن  السند ’7‘  
 التشريعي الذي ينظمها؛

دقة أو تدم دقة سجالت اللوازم ( د) 
رد وفحص واملعدات حسبما يتبني نن اجل

 السجالت؛

إذا اقتضى األنر، املعانالت اليت أدرجت ( هـ) 
باحلسابات يف فحرة نالية سابقة ومت احلصول 
تلى نزيد نن املعلونات بشأهنا، أو املعانالت 
اليت جتري يف فحرة نالية الحقة ويبدو نن 
املرغوب فيه أن تكون مجعية الدول األطراف 

 .تلى تلم هبا سلفا

 

_____________________ 


