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 تنفيذيلجز م 

 استبدالب فيما يتعلق سياساهتااستعراض  اجلنائية الدولية احملكمةمن  (1)لدول األطرافاطلبت مجعية 
دة ملساع "برايس ووترهاوس كوبرز" وقد مت تعيني. فعاليةالزيا ة الكفاءة و  دف ياجا هب خلص منهاالتو األصول امللموسة 

 .، من بني أمور أخرىللمستخدمنياملالءمة و  األصولمركز ، و التقا م فرتاتمراعاة ع م، يف هذه العملية احملكمة

 خلصالتو  عملية االستبدال تقييم خماطرقامت باحملكمة و  أصول تقا م فرتات "برايس ووترهاوس كوبرز" تاستعرضو 
بصياغة  "برايس ووترهاوس كوبرز"قامت ، ضافة يىل ذلكوباإل. التوصيات وصياغةلتحسني لتحديد الفرص املتاحة ل

قة املتعلالوثائق  على استعراضها "برايس ووترهاوس كوبرز. وأسست "خلص منهاتوالصول األ ستبدالال سياسة منقحة
 ةللمحكمة اجلنائية الدوليالرئيسيني  أصحاب املصلحة اليت أجريت مع املقابالتعلى و اإلجراءات احلالية السياسات و ب

 .واحلسابات ،تفتيشالو ستالم االاملشرتيات، و أقسام  من

تها مقارنو  للمحكمة اجلنائية الدولية الرئيسيةفئات األصول  ةحيالمد  صتقدير ب "برايس ووترهاوس كوبرزقامت "و 
  ي يىلقد يؤ  األصول امللموسةتقا م الدوري ل التقييممبا أن ، املنظمات املماثلة يف امللموسةصول ألد  صالحية امب

 .أكثربصورة مثلى  ألصولااستخدام و  مكاسب يف الكفاءة

 الكيانات اليت مت اختيارهااليت تستخدمها  تلككثريا عن احملكمة  اليت حد هتا مد  الصالحية يد وال حت
تحليل ال على خلص منهاالتو مجيع األصول  شطب قرارات ينبغي أن تستند، ومع ذلك. هذا االستعراض يف للمقارنة

شري يقد وهو ما ، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أصول ألنواع معينة منمت أصال  كما،  لتكاليف واملنافعظم لاملنت
أن  لضمان على األقل سنوياعمليات االستعراض االستمرار يف ينبغي . و املقدرةمد  الصالحية  ضبطيىل  يىل احلاجة

كما هي احلال مثال ،  خلص منهاالتينبغي و  تعد بالية مل اصالحيته بعد انتهاء مدة اليت هي قيد االستخدام األصول
درج عمليات االستعراض هذه يف مقاربة ت   بغي أن. وينمخس سنوات بعد ال تزال قيد االستخدام اليت اسوبجهزة احلأل

 :املراحل التاليةوتتناول  ، ورة حياة ي ارة األصول

 
 ارة األوصلل: دورة حياة إد1الشكل 

                                                                                                                                       
 .0220تشرين الثاين/نوفمرب  02الذي مت اعتما ه يف االجتماع العلين الثامن بتاريخ  ICC-ASP/11/Res.1القرار   (1)

 التخطيط لألصول

  شرتياتامل  املصا ر و ياجا

واالستالم الشحن   

املخزن ي ارة  

 يسنا هايعا ة األصول/ يسنا 
 

 الصيانة

األصول خلص منالت  

 حياة  ورة

 املمتلكاتإدارة 
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أن ، لون يليهاص  أو ي   وأصوهلا احملكمة ممتلكاتعهد هلم باستخدام ي  الذين  احملكمة موظفي ميعوينبغي جل
من الكفاءة  على مزيدحصول للو  (2)صوهلا.االستخدام االقتصا ي ألسعوا يىل أن يو  حبكمة ومسؤوليةيتصرفوا 

يضفاء الطابع االستمرار يف احملكمة  موظفياجب على ل، ي ارة األصو   ورة حياة كل خطوة من خطواتالفعالية يف  و 
 .متسقةبطريقة ضمان تطبيقها يجراءاهتا ل وتوثيق سياساهتا الرمسي على

 يىل جنب جنبااألصول ي ارة مقاربة  ورة حياة ي راج و يف يضفاء الطابع الرمسي  زيا ةواجب أن تسري هذه ال
يف  املعايري احملاسبية الدولية تنفيذ سياق تلك العملية يفبدأت أن احملكمة رقاباهتا الداخلية. وما فهمناه هو  تعزيز مع

يف   ين معااملقرر ، "ساب" برنامج الذي يعمل علىي ارهتا املعلومايت  نظام يف األصولحماسبة وحدة القطاع العام وتنفيذ 
 .0222 /ينايركانون الثاين

 نضج لزيا ة األساساحملاسيب املعلومايت  ونظام "ساب"يف القطاع العام  املعايري احملاسبية الدوليةوتشكل 
. اجلديدة املباين الدائمة عند االنتقال يىل اجلانب احلاسم يكونهو الذي سألن هذا  األصول فيما يتعلق بإ ارة احملكمة

 ألصول،لنة حمس  ي ارة  عمليةمن أجل  احملكمة تنظيم على الضغط   اجلديدة املباين الدائمةيزيد االنتقال يىل  سوفو 
 .املوار  يف استثمارات يضافية تطلبيقد هو ما و 

                                                                                                                                       
تؤكد سياسة احملكمة أصال هذا السلوك املطلوب بالقول ين "كل موظفي احملكمة مبا يف ذلك املسؤولون املنتخبون واملوظفون واخلرباء   (2)

صول يليها يقع عليهم ديهم و لهد هلم استعمال ممتلكات احملكمة أو أصوهلا أو واملتعاقدون الذين يع تدربون الداخليونواملتطوعون وامل
 واجب الرعاية املعقولة عند استخدامها".
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 مقدمة -1
 السياق 1-1

ت احملكمة عن رغبتها يف استعراض سياستها املتعلقة باستبدال األصول و  وحتسني  نهاخلص مالتو شطبها عرب 
املزيد من حتقيق هذه السياسة. وتعد هذه العملية جزءا من اإلجابة العامة عن طلب مجعية الدول األطراف يىل 

 الكفاءة والفعالية يف عمليات ي ارة أصول احملكمة.

خلص منها التو األصول استبدال يجراؤها يف جمال واهلدف من هذا التقييم هو حتديد التحسينات اليت ميكن 
 .تخلصالو  الشطبعمليات ياغة سياسة منقحة بشأن وص

، قررت احملكمة تنفيذ توصية املراجع اخلارجي العتما  أفضل شفافية ومساءلةحنو القطاع العام وباتباع توجه 
 لتتبعلونتيجة لذلك، هناك أمهية متزايدة  يليها.تحول عملية الوالشروع يف يف القطاع العام املعايري احملاسبية الدولية 

 .يف قوائم جر  األصول إلتاحة اجملال لتقييم  قيقاليت حتدث لتغريات لدقيق ويف الوقت املناسب ال

تحسني والستعراض االلمباين الدائمة، فإن ها لذ مشروعيتنفتقوم حاليا بأن احملكمة مبا وعالوة على ذلك، 
املباين الدائمة مشروع  ابتة: سيتطلبالث صوليف متابعة أفضل لألسيساهم األصول الشاملني للسياسات املتعلقة ب

 .تخلص منهينبغي استبداله وما الذي اجب المىت وأين وماذا اجب نقله و قرارات بشأن ما 

 نطاق العمل 2-1

 ة.امللموسصول استبدال األباملتصلة التنظيمية نطاق التقييم هو استعراض السياسات واإلجراءات 

 71حيث يتعلق ، 0220امللموسة منذ تأسيسها يف عام صول ألاستثمارات كبرية يف اباحملكمة لقد قامت 
أقصر، مقارنة صالحية لديها متوسط . ومبا أن هذه األخرية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتوا  مبيف املائة منها 

ص تخللعمليات اتتبع يف الوقت املناسب والدقيق لفإن ال، والتجهيزاتاملمتلكات األصول األخرى من بعض فئات ب
 يف حياة أي أصل. هو مرحلة هامة منها

عمليات ذات الصلة بالسياسات واإلجراءات احلالية املتعلقة بالوثائق املوجو ة قمنا جبمع كأساس لتقديرنا و 
 :الوثائق التاليةاالطالع على قد مت  ها. ووشطباستبدال األصول 

 اإل اري، املرجعوجيه الت ICC/AI/2013/001، ي ارة " بعنوان 0223ير يناالثاين/كانون  22ملؤرخ يف ا
 ؛21/ 6يىل  2/21صفحات ال"، متلكات واألصولامل

  بالتوجيه اإل ارياألول رفق امل ICC/AI/2012/003  عنوان "عتبات لتتبع ب، متلكات واألصولاملي ارة بشأن
 ؛13/15يىل  7/21صفحات ال"، أصوالباعتبارها اخلاصة وا  امل

  ؛327يىل  073صفحات الايل، املنظام والاملالية القواعد 

  كمال استعراضنا ستال. و املوضحة يف هذه الوثائقاحملد ة تقييمنا على السياسات واإلجراءات اقتصر
، أجرينا مقابلة مع كل من أصحاب املصلحة هاوشطباملتعلقة باستبدال األصول جراءات اإلو  اتلسياسل

 :الرئيسيني
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 ات واالتصاالت؛رئيس قسم تكنولوجيا املعلوم -بالكر يان أ 

  ؛الدعم العامخدمات رئيس قسم  -شون والش 

 ؛يف القطاع العاماملعايري احملاسبية الدولية منسقة مشروع  –فوسينا  ماريا 

  والنقلموظف شؤون اإلمدا   –هنك هيمسكريك. 

واإلجراءات احلالية واستنا ا يىل الوثائق املذكورة أعاله واملقابالت مع مسؤويل احملكمة، أجرينا تقييمنا للسياسات 
تضمن أي معاينة أو فحص يومن املهم أن نالحظ أن نطاق هذه املهمة مل . هابشطو  استبدال األصولعمليات بشأن 

 اليت مت تلقيها.لوثائق ل

الذي   شكلاليف عليها يقتصر و النظم املستخدمة السياسات واإلجراءات و يىل  ي متذيستند التقييم الو 
 (FI-AA) وحدةأن احملكمة سوف تنفذ هو من خمتلف املناقشات نفهمه ما و . تعراضنااسيجراء  وقت  كانت عليه 

ض املخاطر بع قد حتتاج مثومن . 0222يناير /ثاينكانون ال   1مناعتبارا "ساب" القائم على نظام صول اسبة األحمل
 .ضبطها يف ضوء هذه التطبيقات املستقبليةيىل والتوصيات الوار ة يف هذا التقرير 

 األهداف 1-3

 :هناك ثالثة أهداف من هذا االستعراض

رى على العمليات واإلجراءات احلالية، اجي ذصياغة توصيات للتحسني، استنا ا يىل تقييم املخاطر ال •
 قابالت؛املواستنا ا يىل 

 ؛الرئيسية للمحكمةألصول فئات اصالحية دة تقييم م •

كانون  22ملؤرخ يف ا  ICC/AI/2013/001 عاملرجاإل ارية،  ةحلالية )التعليمالسياسة ااستعراض صياغة  •
 .بعني االعتبار أخذ املخاطر والتوصيات ذات الصلةمع ( 0223يناير األول/

التالية قسام لتحسني يف األباالتوصيات املخاطر اليت مت حتديدها و و النتائج التفصيلية لتقديراتنا، ميكن العثور على و 
 . لسياسة املنقحة يف وثيقة منفصلةسيتم تضمني مشروع او . رتقريمن هذا ال
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 ستنتاجا التحليل واال - 2

 لمحكمة الجنائية الدوليةا ألوصللرفيعة المستلى دارة اإلعملية  2-1

من ، ومتكني القارئ ا االستعراضالغرض الرئيسي من هذهو ، و األصول وشطبها قبل الرتكيز على استبدال
لدى  موجو ما هو أن نفهم األمهية مبكان من قى من هذا القسم، ما تبوار ة يف الللمخاطر أفضل تفسري حتديد و 
 .صولاألإل ارة من عملية عامة  احملكمة

 اإلنشاء واالقتناء 

  يزانية ميزانية القسم )املمتاشيا مع اقرتاح الفر ية اخلاصة صول من األ موضوعي احتياجاتهحيد  كل قسم
 ؛الالمركزية(

  ات واالتصاالت يشراك قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تكنولوجيا املعلومأصول شراء يتطلب
 .هاتاملشرتاة وصياناألصول  عم ضمان ل

 ستخدا ستما  و االاال

 دوينه تبوحدة النقل اإلمدا  و دمات خو قسم خدمات الدعم العام قوم ي حىت صولما ين يتم تسليم أحد األ
غراض املعايري ألمدة الصالحية ، مع بيان لألصلتسجيل املعلومات األساسية  يتم. و صولاألي ارة  لسجيف 

 ؛يف القطاع العام احملاسبية الدولية

  اإلمدا  والنقلهبا وحدة اليت حتتفظ  "مايكرويوفت أكسس"قاعدة بيانات هو  احلايل األصولنظام ي ارة .
 معداتيع مبسجله اخلاص املتعلق جبوباإلضافة يىل ذلك حيتفظ قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

ستخدمني املع هد هبا يىل يف ذلك املمتلكات غري املستهلكة، اليت  ، مباتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يناير عام القائم على نظام "ساب" يف كانون الثاين/األصول حماسبة  وحدة. ومن املقرر تنفيذ النهائيني
املز وج احلايل ملعدات سجل ال يشملنظام "ساب" حيد لألصول يف و سجل  الذي يقوم على ، 0222

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

  مدا  والنقل على عاتق قسيمة االستالم يىل وحدة اإلقع تقدمي نسخة من ي، يف امليدان أصلعند استالم
 ؛صولسجل األه يف تسجيلسماح بللاملكتب امليداين 

  ( الوحدة التنظيميةاملستخدم )أو ويقوم  .فر ي، يىل مستخدم ، وعند االقتضاءيىل وحدة تنظيمية بهي عهد مث
يف قاعدة بيانات ذلك األصل موقع  حينيتقوم وحدة اإلمدا  والنقل بتاألصل و بتوقيع استالم 

 ."مايكروسوفت أكسس"
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 توفري نسخة من أمر على الوحدة التنظيمية واملكتب امليداين قع ي، تهأو مسؤولياألصل يتغري مركز  ماعند
بيانات األصول لتعكس هذا قاعدة  ينيلضمان حتللوحدة التنظيمية ، اخل( تسليمال، اراإلصدقسائم )ال

 .التغيري

 تخلص منهاوالشطب األوصلل 

  ؛تخلصالشطب و الإجراءات برئيس القسم يبا ر ، مدة صالحيتههناية ل صاألبلغ ي  عندما 

  استعراض بلومات واالتصاالت قسم تكنولوجيا املعيقوم علومات واالتصاالت تكنولوجيا املصول ألبالنسبة
 ؛ته قد انتهتصالحيمدة  أنبشهد يل و األص

 لس حصر املمتلكات؛جمل وثائقالوحدة اإلمدا  والنقل اليت تقوم بإعدا  ل ليتم تسليم األص 

  طريقة اقرتاح و األصل  بشطبأن يوصي بجملس حصر املمتلكات وحدة اإلمدا  والنقل من وتطلب
 ؛تخلص منهلل

  ويقرتحها، تخلص لاطرق على يوافق و ، املمتلكات الستعراض حاالت الشطبجملس حصر اجتمع
 ؛املفقو ة واملسروقة والتالفةبشأن املمتلكات ملوظفني اويستعرض مساءلة 

  أو يصدر توصية  الستعراض حالة أو مسألة حمد ة جملس حصر املمتلكات اجتمع تصنيف احلاالت تبعا لو
على طريقة ويقرتح  موافقتهحيث يعطي ، مشورة مكتوبة للمسجل لساجمليصدر يف كل حالة و . فقط كتابيا

 ؛هأو يصالحاألصل تخلص من ريقة للط

  جملس حصر املمتلكات شرتط صدور تقرير عن األمن يأخذه ي  ويف حالة املمتلكات املفقو ة أو املسروقة
 ؛فرا ىوظفني  رجة مسؤولية املبشأن إصدار املشورة يىل املسجل بلس اجملويقوم بعني االعتبار. 

  مبا يف ذلك جملس حصر املمتلكاتتوقيع قائمة احلاالت اليت وافق عليها يقوم املسجل يف األخري بو ،
 ؛املقرتحةخلص وطريقة الت تخلص منهاالاألصول اليت سيتم 

  جملس يقرتحها اليت خلص التطريقة ، وفقا لما ياخلص منها للتلوحدة اإلمدا  والنقل يتم تسليم األصول و
 ؛املمتلكاتحصر 

 نقد تكو خلص ب املوصى هبا للتاألسالي: 

o ؛على احلالة اليت تكون عليهابيع لا 

o  للمركبات فقط(؛املبا لة( 

o ؛رمزي بيع بسعرال 

o ؛املوا  املتبقية كخر ةبدال إلعا ة استخدام األجزاء و ستاال 

o  ؛ةخر وحتويلها يىل اإلتالف التام 
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o ؛بيع كخر ةال 

o ؛كخر ة  هاجتاهل 

o للربحال هتدف أو أي هيئة أخرى ة حكومية أو احلكومة يىل وكال التربع. 

 المعالجة المحاسبية

  احملاسبة  ك حسابات احملكمة على أساسس  مت  و ة. حسابات احملكمة حاليا املعايري احملاسبية لألمم املتحدتتبع
ل واخلصوم على أساس صو اإليرا ات والنفقات واألو استثناء املسامهات الطوعية( بعرتف هبا )املو  نق حةالنقدية امل

 (3)؛االستحقاق

  مل  ههذا يعين أنو امليزانية. بيان حاليا التعرف على صايف املمتلكات غري املستهلكة ضمن األصول يف ومل يتم
 .ك خالل الفرتة املاليةستهالاأعباء يتم تسجيل أية 

 ألوصللامدة وصماحية  2-2

تسليط الضوء يكمن يف األهداف من هذا االستعراض  أحدفإن ، املتعلق باألهداف 2-3 كما هو مذكور يف القسم
راجعة الدورية لفرتات التقا م وصالحيتها يىل وقد تؤ ي املأصول احملكمة.  استبدالبعلى املزيد من الكفاءة فيما يتعلق 

اليت مد  الصالحية يلخص اجلدول التايل فئات األصول و و مكاسب يف الكفاءة واالستخدام األمثل لألصول. 
 .احد هت

 فئة األوصلل )بالسنلا (مدة الصماحية 
 املركبات 6يىل  2

 التجهيزاتثاث و األ 1يىل  3،1
  عتا  االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 7

 أصول أخرى 02يىل  2
 (4)رئيسيلمبىن املقر ا 22

 

 مدد الصماحية: فئا  األوصلل و  1الجدول 
 
لخص اجلدول التايل فئات يو . ملاليةالبيانات ااستعراض ب ، قمناالرتكيز على فئات األصول املا يةمن أجل و 

، على النحو 0222 يسمرب  32يىل غاية اخلتامي رصيدها هالك( و ستاألصول )املمتلكات غري القابلة لال
 .0222لعام  بيانات املالية للمحكمةالاحملد  يف 

  
                                                                                                                                       

. الحظوا أن هذا لن يبقى على ما 0222كانون األول/ يسمرب   32كما ور  يف البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية يىل غاية    (3)
 تنتقل يىل نظام املعايري احملاسبية الدولية يف القطاع العام.هو عليه مبا أن احملكمة 

 سنة. 22يىل  1هيكل البناية فقط؛ مدة صالحية املنشآت، واملرافق والتشطيبات يخل، ترتاوح بني سنوات   (4)
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 2111ديسمبر كانلن األول/ 31الروصيد الختامي في  
(5)(باليلرو)

 

 دارة األوصلل فئة إ

 معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 8,286,086
 معدات األمن والسالمة 821,366

 املعدات واخلدمات العامة 1,106,666

 ومعدات النقل ركباتامل 979,859

 مكتب املدعي العاممعدات  1,401,930

 أخرى معدات 1,596,282

 ةتمهيديالدائرة الو  اعات احملاكمق 1,362,918

 المجملع 15,555,107

 
 2111ديسمبر  31 إلى  غاية ألوصللفئة الالختامي  روصيدال:  2الجدول 

من مجيع يف املائة  1333ثل متاخلتامي يىل أن فئة معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  الرصيد يشري
تكنولوجيا املعلومات  صولمعدات فئة أنركز على ملدة الصالحية يف استعراضنا و املمتلكات غري املستهلكة. 

. وهذا يتماشى مع نتائج مقابالت أصحاب املصلحة لدينا، ثر املوا  من مجيع فئات األصولكهي أ، و واالتصاالت
 .ملعلومات واالتصاالتأولوية فئة أصول تكنولوجيا االيت مت فيها تأكيد 

توقف  ائما على تما نظمة ملصول ألمدة صالحية از حقيقة أن تعز  ، مقبولة عموما، هناك قاعدة ذهبية واحدة
املعايري الدولية يف يعدا  فإن خرباء  األصول. وباإلضافة يىل ذلك،هبا عينة أو تدير املنظمة املستخدمها تالطريقة اليت 
ليس هناك معيار "أفضل ينه يف كثري من األحيان يقولون يف القطاع العام واملعايري احملاسبية الدولية  التقارير املالية

مجيع أجهزة  استهالكعلى سبيل املثال ينبغي  أنك،  ميكن تطبيقه يف مجيع املنظماتألصول دة صالحية ا" ملةممارس
 .فرتة مخس سنوات يف مجيع املنظماتعلى مدى اسوب احل

 ةاملقدر مدة الصالحية توسط املد  مبهذه  ةقارنقمنا مباحملكمة اليت حد هتا    الصالحيةدماستعراض من أجل و  
املنظمات اليت اختريت يف تضم و ، على مستوى فئات األصول العامة. من املنظمات األخرىعد  يت يستخدمها لا

عامة حمدو ة  ةبلجيكيشركة و ، أوروبية واحدة مؤسسة عامةو ، ني من وكاالت األمم املتحدةتعملية االستعراض هذه اثن
 .القطاع اخلاص الدويل نمشركات ثالث و 

، على مستوى فئات اليت تطبقها احملكمة واملنظمات اليت اختريت للمقارنةد  الصالحية ماجلدول أ ناه ويلخص 
 (6).األصول

                                                                                                                                       
(5)  ICC-ASP/11/12  كانون األول/ يسمرب  32كانون الثاين/يناير يىل   2البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدويل للفرتة من

0222. 
 مليون يورو. 1622يىل  27ما بني ممتلكات ومنشآت ومعدات تقدر موظف و  30622و 0222متلك هذه املنظمات ما بني   (6)
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 شركة خاوصة

الشركة 
جيكية للبا

العامة 
 المحدودة

المؤسسة 
 وروبية العامةاأل

وكالة األمم 
 المتحدة الثانية

وكالة األمم 
المتحدة 

 ولىاأل

المحكمة 
 الجنائية الدولية

 فئة األوصلل

معدات تكنولوجيا  1يىل  (8) 32/0 2 2 2 1يىل  2 1يىل  3
 (7)اإلعالم واالتصال

 املركبات 6يىل  2 1 1 ال ينطبق 21يىل  2 21يىل  1
 شطيباتتثاث والاأل 7 1 20 22يىل  2 1 21يىل  1
 (9)عتا  آخر 1يىل  2 1 1 22يىل  2 1 21يىل  1

 بنايات  22يىل  02  12يىل  21 222يىل  21 01 12يىل  02 22يىل  02
 األسس واجلدران 22 12 ال ينطبق ال ينطبق 12 ال ينطبق
 جهيزاتالت 02 21 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

 

 لفئة األوصلل الصماحية دمد: مقارنة 3الجدول 
 

 اليتتلك مع تتماشى عموما احملكمة اليت قدرهتا مد  الصالحية فكما هو موضح يف اجلدول أعاله، و 
ركبات ، أي معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملالرئيسيةاألصول لفئات  املنتقاةاملنظمات ها خدمتست

اليت حد هتا مد  الصالحية ميكننا أن نستنتج أن  صرف حماسيبمن منظور . و واألثاث والتجهيزات واملعدات األخرى
اليت تستخدمها فئة خمتلطة من  تلكال حتيد كثريا عن  يه، و ، هذا من الناحية النظريةالدفاع عنهقابلة ل احملكمة

ينبغي أن يال أنه ، طبقها الكيانات احملد ةاليت تتلك تتفق و احملد ة مد  الصالحية  . ورغم أناالكيانات اليت نظرنا فيه
 : االعتباربعني النقاط التالية احملكمة أخذ ت

  استنا ا يىل املقابالت اليت و . سنوات 331بفرتة املكتبية احملمولة و اسوب ألجهزة احلمدة الصالحية يتم تعيني
يىل مخس سنوات، وهذا  ستخدم عا ة مدة أربعت  اسوب أن أجهزة احلعل منا أجريناها مع أصحاب املصلحة 

الكيانات فق و تت مدة الصالحية تحىت لو كانو . ةاملقدر تلك أطول من  ةاملقصو مدة الصالحية يعين أن 
 لمحكمةل املتوقعنتفاع تعكس االحىت تفصيل بالمدة الصالحية يعا ة النظر يف حتديد ، ينبغي ة"القياسي"

فيد الفعلي املحتديد ما هو يف األصول  مستخدمياشرتاك على ه العملية هذنطوي تو  (10).صولمن األ
على  تمتوينبغي أن  ةمستمر ه عملية ذ. وهمدة الصالحيةتقدير الرئيسية الدافعة للألصل وما هي العوامل 

 (.أساس منتظم )سنويا على األقل

                                                                                                                                       
 باستثناء خزائن اخلا م التابعة للمحكمة. – معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (7)

ياسة احملاسبية القائمة على أساس املعايري احملاسبية الدولية يف القطاع وهي سياسة اجري يف املائة يىل مشروع الس 331تستند نسبة   (8)
 .يعا ة تقييمها

 

(9)
 باستثناء معدات أمن احملكمة. –أخرى معدات  

(10)
 http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/ipsas-17-property-plant-3.pdf  

 (73، الفقرة 101)ص، 

http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/ipsas-17-property-plant-3.pdf
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    ة دمتتجاوز صول يف قاعدة بيانات ي ارة األصول كانت قيد االستخدام لفرتة بعض األالحظنا أن
قيد اليت اجب يكون فيها األصل لسنني من اعموما  عد  املقبولللل و و ألصافئة احملد  لالصالحية 
مدة صالحية ، مع مت استخدامها ملدة مثاين سنواتحاسوب ، هناك أجهزة على سبيل املثالف. االستعمال

استعراض يجراء  وال بد من. يىل مخس سنوات ربعألاستخدام مقبول عموما و سنوات  331 فرتةب ةحمد 
يف  شرعي  ومل  بالية ا يذا كانت ال تزال قيد االستخدام أو ما يذا أصبحت أصوالممللتحقق هلذه األصول 

خالل عنها أن هذه احلاالت قد يتم الكشف علم وحنن نسب. الوقت املنايف  خلص منهاالتو  هاطبعملية ش
 .احملكمة قوم بهالذي تسنوي الر  اجلعملية 

 تتجاوز كون قيد االستخدام حىت تصول اجب أن ن األأاملمارسة العامة تقضي ن وجهة نظر التكاليف، م
)مقابل شراء أصول ثر غالء أكاألصول صيانة صبح تاالستبدال و  تكلفة  األصول تلك صيانة  تكلفة  

أن هذا املبدأ علمنا ، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لى أساس مناقشتنا مع رئيس قسم(. وعجديدة
ة. ساب التكلفة/املنفعحتليالت منتظمة حلواالتصاالت من خالل معدات تكنولوجيا املعلومات على طبق ي  
شراء هذه تكلفة يعا ة حتسينها بت واالتصاالت و تتم مقارنة تكلفة صيانة أصول تكنولوجيا املعلوماو 

 يصناععلى نطاق اليت تفرضها الربجميات  يف املستقبل /التحسنيالصيانةمتطلبات مراعاة مع  ،األصول
، والتغريات يف برامج "مايكروسوفت ويندووز "وتطورات األجهزة )مثل النسخة اجلديدة من نظام التشغيل

زيا ة االستخدام األمثل  من أجل(. و أ اء النظام، وما يىل ذلكثر كثريا يف ؤ تاحلماية من الفريوسات اليت 
يىل أيضا ستند ت  بالتايل أن ينبغي تخلص منها القرارات شطبها و فإن ، لألصول وتعظيم مكاسب الكفاءة

مدة الصالحية ضبط يىل للتكاليف والفوائد العا ية اليت قد تشري يىل احلاجة املنتظمة التحليالت هذه 
يف تطبيق هذه التحليالت يعمال النظر ، قد يكون من احلكمة لزيا ة كفاءة املكاسب احملتملة. و املقدرة

 .يف املمارسة العمليةيكن ذلك قد مت أصال مل ، يذا أيضا فئات األصول املا يةعلى مجيع 

 تقييم المخاطر عالية المستلى  2-3

من  عد قمنا بتحديد اليت وضعت يف هذا الصد ، ألصول والتوصيات ا صالحيةمد  باإلضافة يىل حتليل 
، واملقابالت هالمخاطر على وثائق قمنا بتحليللويستند هذا التقييم . خلص منهاوالتصول املخاطر بشأن استبدال األ

يت املخاطر ال. ومت تصنيف ماثلة(امل)اليت نراها لدى املنظمات األخرى  ةشرتكاملمع مسؤويل احملكمة واملمارسات اجليدة 
 .تقييمات املخاطر كما هو موضح يف اجلدول التايللمت حتديدها وفقا 
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 تقييم المخاطر
 عايل  (ولوية يف التوصياتأنح فوري )م  لنتباه اضرورة اال

 متوسط (لوب )مت تناوله يف التوصياتطنتباه ماال

 متدين (له يف التوصياتو )مل يتم تنا ة يىل االنتباهقليلليست هناك/هناك حاجة 

 
 : ترتيب المخاطر4الجدول 

 

حجم كبري م هو  كفاءة أم ال أو كيذا كان هناك حاليا عدم  اإلشارة يىل ما لمخاطر يىل ل ناتقييمال يهدف 
اليت ينبغي حتسينها االت اجملليط الضوء على . والغرض من هذا التقييم هو باألحرى تسجدعدم الكفاءة، ين و  

فحوص هناك حاجة يىل يجراء ، من أجل جتسيد/قياس أثر هذه التحسيناتو فعالية. الكفاءة و المن ألغراض كل 
 .يضافيةوحتاليل 

 .جنبا يىل جنب مع التصنيف الفر ي مخاطر اليت مت حتديدهالل اويقدم اجلدول أ ناه ملخص

 
 رقم المخاطرة نلع المخاطرة المخاطرة التي تمت مماحظتها تقييم المخاطرة

من أجل  ورة حياة ي ارة املمتلكات  ةمتاما نظر تناول السياسات احلالية ال ت عايل
 .تعزيز االستفا ة الكاملة من األصول

، متلكاتالتوجيه اإل اري احلايل، الذي يعد سياسة مركزية إل ارة املوال يوفر 
 .كاملة حمد ة بوضوح لدورة حياة األصول  ةنظر 

راج أشهر إل  أن قسم املشرتيات ورؤساء األقسام اجتمعون كل ثالثةمنا عل  و 
تقوم صول يف طخطيط املشرتيات. وباإلضافة يىل ذلك، األحاجة األقسام يىل 

جلان استعراض املشرتيات بتقدمي مشورة كتابية يىل املسجل بشأن يجراءات 
ا أي صلة مباشرة بني املشرتيات وجر  يومع ذلك، ال توجد حال الشراء.
 .األصول

تكنولوجيا  احملكمة أن رئيس قسم من املقابالت املختلفة مع ي ارة ويبدو
ألصول  يدوي لكل عملية شراءاستعراض املعلومات واالتصاالت يقوم ب

ة وال موثقة حاليا.  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وهذه الرقابة ليست مرمس 
أن مشروع نظام "ساب" سيمهد الطريق جلعل هذه الرقابة اليدوية قد فهمنا و 

يقلل  اجايب على االستخدام األمثل لألصول. وسوفآلية وسيكون له تأثري ي
عن االنفصال بني كل من وظائف  مجةاملخاطر واملشكالت النامن أيضا 

أصول موجو ة أصال يف املخزن أو متاحة يف على مثل طلبيات مسائل )
 اإل ارات األخرى، مما يؤ ي يىل عمليات شراء أصول غري ضرورية(.

 ورة حياة ي ارة 
 ةفصلاملمتلكات من

2 

على ا بطريقة مركزية يجراءاهت/سياساهتاكل  احملكمة اجلنائية الدوليةعام ل ت   متوسط
 يف متناولوهو  متلكات،امل ارة مركزي إل سج ليف لكرتونية الداخلية اإلالشبكة 

 .احملكمة مجيع موظفي
إ ارة املمتلكات، ب املسائل ذات الصلة جلميع هو نقطة االنطالق جل  سال هذا

سياسة حوكمة 
املخاطر وعملياهتا 

 ويجراءاهتا

0 
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 رقم المخاطرة نلع المخاطرة المخاطرة التي تمت مماحظتها تقييم المخاطرة 

 مجيع فئات تغطياليت  إلجراءات/االسياسات كل ملينبغي أن يش ولكن

 :مثل األصول،

 املمتلكات غري املستهلكة؛املتعلقة ب جراءات/اإلسياسة 

 تقييم األصول؛ املوحدة بشأن يجراءات التشغيل 

 ؛هاويصالحاألصول صيانة  املوحدة بشأن يجراءات التشغيل 

 ؛هاوتفتيشلكات املمتاستالم  املوحدة بشأن يجراءات التشغيل 

 ومطابقة  اجلر  املا ي املوحدة بشأن حتقيق يجراءات التشغيل
 البيانات؛

 مبا لتها. أو األصول بيع املوحدة بشأن يجراءات التشغيل 

يرشا ات توجيهات/ال و العملية  نحتديد واضح ملسؤولني ع عدم وجو قد حيد   
التطبيق املتسق للسياسات واإلجراءات  من ي ارة املمتلكاتبشأن  تفصيلية

 .يف مجيع أحناء املنظمة احلالية

  تحديدلمعايري أكثر  الوحدات التنظيمية رؤساءمينح اجب أن 
. وحتديد مثل األصول تخلص منلل كفاءةاألكثر فعالية/ توقيتال

لية /عملسياسة أكثر اتساقا يىل تطبيق يؤ ي أيضا هذه املعايري
 استبدال األصول؛

سياسة حوكمة 
املخاطر وعملياهتا 

 ويجراءاهتا

3 

املتعلقة  على الضوابط الداخلية ، يبدو أناليت أجريناها املقابالت من خمتلف عايل
ليست  هذه الضوابط . لكنموجو ة خلص منهاوالت األصولعمليات شطب ب

 الطابع الرمسييضفاء لمحكمة وميكن ل ائما.  موثقة أو رمسية وليست كافية
 شطبهال بالفعليتم اختيار األصول  أن وضمان هاتعزيز على الرقابة أو 

 تها.تنتهي مدة صالحي عندما خلص منهاوالت

اكتمال عمليات 
شطب األصول 

 خلص منهاوالت

2 

طمتوس خطية  توصية خلص منهاوالتاألصول  شطب على املوافقة الرمسية تطلب عمليةت 
رقابة  وجد أيتال و . من املسجل ملوافقة الرمسيةاو  من جملس حصر املمتلكات

 األصولعمليات شطب  صالحيةعلى و ذه ه عملية املوافقة علىة الحق رمسية

اليت وا  امل تحقق منت، اجلر  السنوي عملية يفرقابة  هناك .خلص منهاالتو 
التحقيق اجري ، وهذه حاالت  ون موافقة مسبقةعليها  املوافقةتكون قد متت 

 .اجلر  السنويبيجراء العمل املوحد املتعلق  يفرقابة هذه ال ب توثيقاجا. و هفي

صحة عمليات 
األصول شطب 

 تخلص منهاوال

5 

يف  نصوص عليهمااملمطابقة البيانات و تقرير اجلر  ل ستوىعايل املوصف  هناك متوسط
 موثقة قياسية يجراءات تشغيل وجد حاليا أيال ت ولكن، اإل اريوجيه الت

 :أمور أخرى من بني تصف

 مطابقة البيانات و  ا ياملر  اجل استعراضذ اجب أن يتم تنفي كيف
 ؛نيسنويال

 ذات الصلة واملسؤوليات أل وارا. 

يعين أن هناك قد  ا ياملجر  لل موثقة بوضوحطابقة بيانات م عملية عدم وجو 
 .جو ة البياناتخطر وجو  مشكالت يف 

اكتمال توثيق عملية 
 التحقق املا ي

6 

طمتوس إل ارة  مكررة قواعد بياناتواقع استخدام من  تخماطر ومشكالقد تربز  
 يهليت ا قاعدة بيانات ي ارة األصولالوصول يىل  باإلضافة يىل. فاملمتلكات

قة األخطار احملد
 بالن ظم

7 
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 رقم المخاطرة نلع المخاطرة المخاطرة التي تمت مماحظتها تقييم المخاطرة

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتحيتفظ قسم  ،صولجلميع األ مركزيسجل  

املعلومات  تكنولوجيا ميع أصولجبتتعلق  قاعدة بيانات خاصة بهب حاليا
 وجد أيتال ومبا أنه . للمستخدمني النهائينييسنا ها اليت مت  واالتصاالت

 عد  على سبيل املثالتباينات ) د تنشأفق ،قاعدتنيهاتني ال بنيربط  واجهة

 واقع، وغريها(.املتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،  أصول
 األصول زوناتشراء خميف  الرؤيةوضوح  من األصولسجالت  تكراروقد حيد 

هذه ه ستتم معاجلة أن وأوضحت اإل ارة. األصول ومتطلباتومد  الصالحية 
. 0222ناير عام كانون الثاين/يحبلول   املتوقع ،نظام "ساب" تنفيذب املسألة

ضم مركزي ي أصولسجل ك  ارة األصولإل"ساب"  وحدة ستخدمت  وسوف 
 .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتسجل 

اليت  املركزية "أكسس  مايكروسوفت" وقاعدة بيانات األصولال حتتوي ي ارة  منخفض
معلومات  علىوحدة اإلمدا  والنقل( املمتلكات واملخزون )وحدة مراقبة تديرها 

 ولكن ،قاعدة البيانات يف ملوقعاحقل ي راج يتم و لكل أصل. ا ي املوقع امل عن

 األصول. جلميع باستمرار حلقلهذا ا مل يتم احلفاظ على
التحقق  خاللعليها  مل يتم العثورتتعلق مبوا   يىل مشاكلهذا يؤ ي  قدو 

 .اوقت تستغرقأكثر تعقيدا و  التحقق املا ي عملية قد جتعل أو املا ي

اكتمال تفاصيل 
 تسجيل األصول 

2 

 .ا هلاتبو صول لأل سعر البيع حتديد موثقة عن يجراءات أي وجد حالياتال  منخفض
 عن طريق البيع األصولخلص من الت أن حجم كدتؤ   ارةاإل على الرغم من أنو 

خطر  هناك ،ملفات املشرتيات يف ةموثقتبا ل  أو كل عملية بيع أنحمدو ة و 
 مناسب. بسعر األصولأال تباع 
ال توجد مبا ئ و  .مركبات جديدة ءيتم شرا عندما املركباتبا ل تيتم  وغالبا ما
 .غريها من األصول أو املركباتن تبا ل موثقة ع ةواضح توجيهية

اكتمال عملية 
 التوثيق

9 

 

 المخاطر التي تم تحديدهاعلى عامة نظرة : 5الجدول 
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 استنتاجا  وتلوصيا  -3 

 االستنتاجا  3-1

استبدال األصول بفيما يتعلق  اسياساهتاستعراض احملكمة من لدول األطراف امجعية طلبت على سبيل التذكري، 
املالءمة األصول و ومركز ، فرتات التقا ممراعاة من منظور ياجا  املزيد من الكفاءة والفعالية، مع  خلص منهاالتو 

 .من بني أمور أخرى ،للمستخدمني

ع . وميانات اليت مت اختيارها للمقارنةالكاليت تستخدمها تلك احملكمة كثريا عن الصالحية اليت حد هتا ال حتيد و 
مت أصال ألنواع والفوائد )كما منتظمة للتكاليف حتليالت ىل يأيضا خلص لشطب والتاند قرارات ينبغي أن تست، ذلك

ينبغي و املقدرة. مدة الصالحية ضبط يىل قد تشري يىل احلاجة وهو ما ( تكنولوجيا املعلومات واالتصالأصول معينة من 
بعد انتهاء مدة صالحيتها مل املستخدمة  سنويا على األقل لضمان أن األصوليجراء عمليات االستعراض ستمر يأن 

 .زال قيد االستخدام بعد مخس سنواتاليت ال تاسوب أجهزة احل، مثل خلص منهاوينبغي التبالية عد ت

صول عد ا من الفرص بشأن استبدال األ "برايس ووترهاوس كوبرز" ت، حد املستوىعايل بعد تقييم املخاطر و 
 وأمهها ما يلي :خلص منها والت

 ارة املمتلكات من أجل تعزيز االستفا ة الكاملة من األصول.ال تغطي  ورة احلياة الكاملة إل اساتالسي  
 فرصة مللء الثغرات؛وهناك 

 تطبيق الز عز سيبشأن ي ارة املمتلكات العملية ومسؤولياهتم القائمني على  وار التحديد الواضح أكثر أل
 ؛ات واإلجراءات يف التنظيم احلايلتسق للسياسامل

  وي ارة املمتلكات بشكل أوثق على االستخدام األمثل لألصول اء ر الشوظيفيت بني لتعاون افرصة ستؤثر
 (11)احلالية؛

   لكن هذه الضوابط والتخلص منها وصحة ذلكاألصول عمليات شطب كتمال ال  اخلية ضوابط وجو .
 .أكثر رمسية أو موثقة تميكن أن تتعزز يذا كان

 .ا ملعاجلة الفرص املذكورة أعالهزيد من التفصيل اإلجراءات املوصى هبربز القسم التايل مبوي  

 التلوصيا  3-2
، يليها صولو لديهم أو استخدام ممتلكات احملكمة وأصوهلا يعهد هلم ينبغي جلميع موظفي احملكمة الذين 

، السابق سمقنه يف الكما سبق بياو . احملكمةصول ألاالستخدام االقتصا ي يسعوا يىل وأن  التصرف حبكمة ومسؤولية
حياة ي ارة لمحكمة النظر يف كل خطوة من خطوات  ورة لاملزيد من الكفاءة والفعالية، ينبغي حتقيق من أجل 

وما . املتسق وتعزيز الضوابط الداخلية األصول، و يضفاء الطابع الرمسي على سياساهتا وتوثيق يجراءاهتا لضمان التطبيق

                                                                                                                                       
(11)

تلكات يف يطار مشروع املمي ارة و الشراء وظيفيت حنن نعلم أن هناك مناقشات جارية بشأن ي خال النظام اآليل يف العالقة بني   
 اجلاري حاليا."ساب" احملاسيب املعلومايت 
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يف القطاع العام  اجلديدةتلك العملية يف سياق تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية  انطلقت يفأن احملكمة هو علمه ن
 (.0222/يناير يف كانون الثاينن ي)املقرر  نظام "ساب" احملاسيب املعلومايتواالنتقال يىل 

دة يل املوحويجراءات التشغ خلص منهاوالتاألصول استبدال بشأن السياسات احلالية استنا ا يىل استعراض و 
تضمن تمذكورة أ ناه كل توصية و . مفصلة للمحكمة توصياتمتت صياغة ، واملخاطر ذات الصلة )عالية ومتوسطة(

 مشكلة، وتوصية مرفقة وأثر تنفيذ تلك التوصية.وصفا لل

 ورة حياة ي ارة األصول كما هو مبني من جزءا ال يتجزأ فرتات التقا م استعراض أن تكون عمليات ينبغي و 
 الكاملة من األصول. االستفا ة  ، من منظلر الكفاءة، صولاألي ارة يف  ورة احلياة مقاربة ستعزز أ ناه. و يف الشكل 

 ارة األصول )موضح إل ورة حياة نظرة زيد من الكفاءة والفعالية يف كل خطوة من خطوات املتحقيق ول
لضمان التطبيق املتسق  اويجراءاهت اساهتسياعلى  التوثيقالطابع الرمسي/و املزيد من أ ناه(، ميكن للمحكمة يضفاء 

لتحول يىل لاحملكمة حاليا وتستعد ستخدام األصول. ال تحسني الشاملاللزيا ة ها حىت أكثر وتعزيز ضوابطها الداخلية ل
ا ة غتنم هذه الفرصة لزيتوينبغي أن  0222عام /يناير املقرر يف كانون الثاينيف القطاع العام املعايري احملاسبية الدولية 

 .هتاوكفاء فعالية عملية استبدال األصول

 
 

 في الصناعةالمعيارية ألوصلل ادورة حياة 
 

ضع الكثري من القيو  و حملكمة هو ضمان التوازن املناسب لضوابط قوية  ون الذي يواجه اوسيكون التحدي 
تويل اهتماما خاصا لكيفية تنفيذ أن لمحكمة لالتايل(، ينبغي يف القسم  ةعند تنفيذ التوصيات )املفصلو  على العملية.

الطريقة األكثر فعالية مع مراعاة املنافع والتكاليف )املوار  البشرية واملا ية الالزمة لوضع هذه التوصيات بهذه 
 .(يةتكاليف التشغيلالالتوصيات و 

 التخطيط لألصول

  شرتياتاملياجا  املصا ر و 

واالستالم الشحن   

املخزن ي ارة  

 األصول/يعا ة يسنا ها يسنا 
 

 

 الصيانة

صرف يف األصولتال  

 حياة  ورة

 املمتلكاتإدارة 
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 دورة حياة األوصلل وإدارة الممتلكا مفهل  وضع  (1

 .املمتلكاتي ارة  ورة حياة مفهوم متاما تناول لية ال تالسياسات احلا

 .حمد ة بوضوح دورة حياة لألصولل كامالمفهوما  ، املمتلكاتسياسة مركزية إل ارة  و، وهاإل اري احلايل وجيهالتوال يوفر 

متلكات، كما هو مبني يف  ورة حياة ي ارة املتناول مفهوم يىل سياسة التاج حتمن أجل تعزيز االستفا ة الكاملة من األصول، و 
 الشكل أعاله .

 ملشكلةا
 
 
 

 

  2/خماطر: خطر

ي ارة مفصلة أكثر عن دورة احلياة و نظرة مكيفة لواطخاذ  صناعةالالممارسا  الرائدة في لمحكمة اجلنائية الدولية اتباع لينبغي 
 املمتلكات. املصا ر واملشرتيات يف عملية ي ارة ياجا و  طخطيط األصول،بإ راج املمتلكات، 

نظام طخطيط بينما يعد و دورة حياة ي ارة املمتلكات. ل الدمجيىل مزيد من نظام "ساب" احملاسيب املعلومايت ومن املتوقع أن يؤ ي 
استعدا ا و عليه فقط لتحقيق حل متكامل إل ارة املمتلكات. أال ي عتمد ينبغي يال أنه موار  املؤسسات احلديث هو مفتاح احلل، 

 مبا يف ذلك ما يلي :ات سياسالعملية و الاليت تطرأ على التغريات تركز على أن ، ينبغي للمحكمة ب"نظام "سال

 استعراض اإلمكانيات لدمج عمليات الشراء على حنو أفضل مع ي ارة املمتلكات؛ 
  ؛موا لمنتظمة لشطب عمليات لمتوقعة ألصول ووضع خطة لاملشرتيات لتحسني التخطيط قسم التعاون مع 
  ارة املمتلكات؛حياة كاملة ومتكاملة إلسؤوليات ضمن  ورة امل وار و األاملشرتيات فيما يتعلق بقسم اصل مع التو  
  (؛صولتوافر األبشأن وضوح المع األصول )زيا ة بوضوح جلن يوتعيني حمد وجو  مسار 
  أي املفصلة ل والتوجيه األصول يف يجراءات التشغي تخلص منمجيع فئات األصول املوضحة يف سياسة التناول ينبغي(

 كيفية ي ارة املمتلكات املستهلكة واملمتلكات العقارية(.بشأن  وجد حاليا أي يرشا ات مفصلة تال أنه 

 توصية
 

قدر أكرب من التخطيط لتمكني الو  ،واملشرتيات املصا رياجا  ألصول و لتوسيع  ورة حياة ي ارة املمتلكات لتشمل التخطيط 
 األصول.نتفاع بيات، وي ارة الطلب، واالوالتنبؤ، ووضع امليزان

 

 التأثري

 
 

 دارة الممتلكا إل واحدة( إنشاء وظيفة مركزية  2

وكاتب مراقبة املباين كبري املساعدين يف اإلمدا  و والنقل، وحدة اإلمدا  رئيس على عاتق مسؤوليات ي ارة املمتلكات الرئيسية تقع 
وحدات ترسلها سجل األصول على أساس قسائم حتفاظ بيف سجل األصول، واال تسجيل األصول الوار ةا شمل هذيوجر ها. و 

 .املنظمة األخرى واملكاتب امليدانية، واقرتاح تغيريات على السياسات واإلجراءات، اخل

اية نهمن البداية يىل ال ي ارة املمتلكاتمسؤولة عن عملية  تكونوجد حاليا أي وظيفة مركزية خمصصة إل ارة املمتلكات تال 
سياسات وجو  ن يوضمان التطبيق املتسق للسياسات واإلجراءات عرب كافة أقسام احملكمة.  اتالتوجيهوعن وضع  بالكامل

مستخدمي األصول حنو  عزز كفاءة استخدام املوار  يف مجيع أحناء املنظمة وسلوك  يسإ ارة املمتلكات املركزية بتتعلق وعمليات 
 كمة.أكثر اقتصا ية ألصول احمل عمالاست

 ملشكلةا
 
 
 
 

 

 3و 0و 2: /خماطرخطر

على التطبيق املتسق لسياسات ي ارة املمتلكات، خصصة إل ارة املمتلكات املركزية جلميع أقسام احملكمة املوظيفة ينبغي أن تركز ال
بني مجيع علومايت للتنسيق نظام "ساب" احملاسيب امل، وتسهيل االنتقال يىل يف القطاع العاموسياسة املعايري احملاسبية الدولية 

 توصية
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 وظائف املشاركة يف  ورة حياة األصول كاملة.ال

  ارة املمتلكات مبا يلي:املركزية إلالوظيفة أنه ي عهد يىل هذه ينبغي و 

تكاليف  ورة احلياة ومواءمة عمليات ي ارة منظور دليل من الينبغي وضع هذا و . إل ارة املمتلكات مركزي   ليلينشاء  •
 وظائف ي ارة املمتلكات؛ املمتلكات مع

، يف القطاع العامكاتب امليدانية بشأن التطبيق املتسق إل ارة املمتلكات وسياسات املعايري احملاسبية الدولية امليرشا   •
 ؛االنتقال يىل نظام "ساب"و 

 ملعايرياو " نظام "سابيتم تعديلها لتمتثل ليجراءات العمل املوحدة تتطور باستمرار قائمة على قاعدة بيانات وضع  •
 ؛يف القطاع العاماحملاسبية الدولية 

 السياسات واإلجراءات؛ حتديث •
 (؛احملكمةصممة خصيصا لبيئة املؤشرات األ اء الرئيسية )مبقياس األ اء  •
 ؛اومسؤولياهت هاوأ وار املمتلكات ي ارة وظائف الواضح ل دالتحدي •
 ل أكرب من األصول؛نفاذ لتعزيز االستفا ة بشكاإلالسياسات والعمليات وتدابري  •
ه املا ة الزائدة عن طريق فحص مجيع املواقع لتحديد ما يذا كان هذاملتاحة تشجيع استخدام املمتلكات الشخصية  •

 ميكن استخدامها يف أماكن أخرى؛
 التدريب. •

 

فضل األ تبا لالات و تسق للسياساملتطبيق اللموار ، و االستخدام األفضل لمتلكات امل ارة إل ةواحدوظيفة سيعزز وجو  
 لممارسات يف مجيع أحناء املنظمة.ل

 التأثري

 
 سنليالمادي الجرد إجراءا  ال( تلثيق 3

ال توجد و . مطابقة البياناتاجلر  و لتقرير عايل املستوى  وصفسوى  خلص منهاالتستبدال األصول و الالسياسة احلالية ال تشمل 
، واأل وار مطابقة البيانات لمخزون، وعمليةلستعراض السنوي املا ي حاليا أي يجراءات تشغيل قياسية موثقة تصف اال

 واملسؤوليات ذات الصلة.
 و ة البيانات.تتعلق جبمشكالت ا ي يىل للجر  املموثقة بوضوح طابقة بيانات عدم وجو  عملية موقد يؤ ي 

 املشكلة

 6و 1: /خماطرخطر

تشغيل قياسي  يجراءيطار يف ذات الصلة  مطابقة البياناتا ي و املر  باجلتفصيلية تتعلق وجيهات لمحكمة يصدار تلينبغي 
ما  وينبغي أن تضم موضوعات التوجيه اإل اري .خلص منهاوالت صولاألاستبدال املتعلقة بوالرجوع يىل هذا اإلجراء يف السياسة 

 يلي:
 نطاق اجلر  املا ي؛ •

 التوقيت واجلدول الزمين والتواريخ النهائية؛ •

 سؤوليات؛األ وار وامل •

 طريقة اجلر ؛ •

 ؛هاوتعديلالتباينات حتديد  •

 توثيق النتائج ويصدار الشها ات؛ •

 صلة؛الذات  خلصشطب ويجراءات التال •

 ؛تخلصعمليات المراجعة صالحية  •

 ؛وحفظها فيها قاعدة بيانات ي ارة األصوليف املبا ئ التوجيهية بشأن تسجيل املوقع الفعلي لألصول  •

 توصية
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 (.الشفرة العمو ية)مثل املتسق  هااستخدامو األصول حتديد ت وضع عالمابشأن توجيهات  • 

أ اء املهام املتعلقة بإ ارة على وقدرة أفضل شكالت يىل عد  أقل من املاحملد  جيدا سنوي الا ي املر  اجلتأثري عملية يؤ ي 
 .املمتلكات

 التأثري

 
 دارة الممتلكا إل( وضع مؤشرا  األداء الرئيسية 4

أل اء إل ارة املمتلكات، مبا يف ذلك رصد عد  منتظمة  استعراضم بعمليات و يىل أهنا تق قسم خدمات الدعم العام ارة يأشارت 
 .اليت مت حتديدها، اخلباينات وتسوية التاملا ي ، وعد  األصول املفقو ة، ونتائج اجلر  خلصالتعمليات الشطب و 

 دورية لتحديد أ اء العمليات وي ارة املمتلكاتالستعراضات االلضوابط/وجد حاليا أي وثائق رمسية من تلك اتمع ذلك، ال و 
 .هاوتقييم هاوقياس

 املشكلة
 
 

 

  2: /خماطرخطر

 ارة املمتلكات، وفقا الحتياجات احملكمة، مبا يف ذلك مؤشرات األ اء إلوصي بتنفيذ جمموعة من مؤشرات األ اء الرئيسية ن
على تقدمي تقارير عنها وتوثيقها و هذه تتبع مؤشرات األ اء الرئيسية يتم وينبغي أن  .هاوشطباألصول خلص من الرئيسية احملد ة للت

 أساس شهري، تكون متوافقة مع متطلبات املعايري احملاسبية الدولية وقابلة للتطبيق على كامل  ورة حياة ي ارة األصول.
 :خلص منهاالتا ي واستبدال األصول و ملار  باجلمؤشرات األ اء الرئيسية املتعلقة  ىمثلة علأفيما يلي و 

 ؛مطابقة البياناتا ي و املر  اجلاأليام املطلوبة إلجراء  •
 ؛ا ياملالنسبة املئوية الدقيقة للجر   •
 تكلفة ي ارة األصول كنسبة مئوية من القيمة اإلمجالية لألصول؛ •
 نشطة؛النسبة املخزون غري  •
 من األصول املفقو ة؛النسبة املئوية  •
 من األصول التالفة؛ئوية النسبة امل •
 .فعالخلص منها من األصول املشطوبة اليت يتم التالنسبة املئوية  •

 توصية
 

 التأثري ستمر.املعلى األ اء وحتديد املخاطر واجملاالت احملتملة للتحسني الضوء  ارة املمتلكات إلمؤشرات األ اء الرئيسية تسلط ميكن أن 
 

 لل المكاتب الميدانية( وضع تلجيها  تنفيذية إلدارة أوص5
يجراءات تشغيل مفصلة تصف األ وار واملسؤوليات إل ارة األصول يف امليدان. وتشمل السياسة احلالية فقط ملخصا  ال توجد أي

 رفيع املستوى لدور مدير املكتب امليداين.
 املشكلة

 

  3: /خماطرخطر

حتد  بوضوح األ وار واملسؤوليات املتعلقة العملية أن اإلجراءات  إل ارة األصول. وينبغي هلذهعملية توجيه/يجراءات  وضعنوصي ب
 بإ ارة األصول يف هذا اجملال من خالل معاجلة املواضيع التالية:

 األصول للمستخدمني النهائيني يف امليدان؛طخصيص  •
 نقل األصول بني املستخدمني النهائيني يف امليدان؛ •
 ؛هااإلبالغ عنو  ناسبة للشطباملديد األصول حت •
 ؛املسروقةخلطوات املطلوب اطخاذها يف حالة األصول املفقو ة/التالفة/ا •
 مغا رة امليدان؛على وافقة املقبل احلصول على صول ما يا مجيع األعا ة لمستخدمني النهائيني إلشروط ل •

ن و املستخدم اليت يعيِّنهاألصول عن ادوري )سنوية على سبيل املثال( باإلبالغ الذايت العملية تتعلق  •
 .نو النهائي

 توصية
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 يسنا التطبيق املتسق لسياسة استبدال األصول، وتسهيل من إل ارة أصول املكتب امليداين  قياسيعملي  يجراءوجو  سيزيد 
)مما يؤ ي يىل زيا ة الكفاءة وحتقيق وفورات يف امليدان األصول يف انتقال ، وزيا ة نيفر يالنهائيني المستخدمني للاألصول 

 وضوح يف األ وار واملسؤوليات.الاحملتملة( و تقليل عد  األخطاء يف اجلر  املا ي من خالل زيا ة التكاليف 

 التأثري

 
 ة ذلكووصح خلص منهااكتمال عمليا  شطب األوصلل والتوتعزيزها بشأن ع الرسمي على الرقابا  الداخلية إضفاء الطاب( 6

قد يؤ ي يىل ك، وهو ما وصحة ذل خلص منهاوالتاألصول طب عمليات شاكتمال بشأن عدم وجو  ضوابط  اخلية موثقة 
 املصرح به.غري  خلصعمليات التويزيد من خطر  منهااملا ي خلص التو األصول شطب يف التأخري 

. لكن هذه الضوابط ليست كافية وليست رمسية أو خلص منهاوالتاألصول عمليات شطب اكتمال بخاصة ضوابط  اخلية هناك 
 .موثقة  ائما

. خلص منهاوالتاألصول صحة عمليات شطب و  هعلى عملية املوافقة هذ ةرمسية الحقرقابة وجد أي تاإلضافة يىل ذلك، ال وب
يضفاء تم توثيقها أو يمل   ون موافقة مسبقة، ولكنعليها املوافقة متت اليت وا  من املتتحقق يف عملية اجلر  السنوي، رقابة هناك 

 . الطابع الرمسي عليها

 املشكلة
 

  5و 4: /خماطرخطر

وصحة  خلص منهاوالتاألصول عمليات شطب اكتمال لضمان القائمة حاليا ومواصلة تعزيزها الضوابط الداخلية مبراجعة نوصي 
 .ذلك

 :خلص منهاوالتاألصول عمليات شطب ضوابط  اخلية فعالة على اكتمال/صحة عن توفر القائمة أ ناه أمثلة و 

مدة انتهت والظروف املا ية من أجل ضمان حتديد مجيع األصول اليت  صولتنفيذ استعراض  وري لأل  •
 ؛صالحيتها

هبذه ألصول احملد ة جلميع اانطلقت  خلصوالتالشطب عملية تقرير مراقبة  ورية للتأكد من أن يعدا   •
 ؛ةالطريق

 ؛حتفاظ باألصولاالملدة املناسبة لفرتة حتديد ا •
 .يخل •

 

 توصية
 

واخنفاض  من تدهور األصول وصحة ذلك خلص منهاوالتاألصول عمليات شطب اكتمال على الرقابة الداخلية حتد سوف 
 وحتسني استخدام األصول اإلمجالية.غري املصرح به األصول خلص من الت، ومنع تهاقيم

 التأثري

 
 الممتلكا واحد ( االنتقال إلى نظا  إدارة 7

سجل  يهاليت  ،قاعدة بيانات ي ارة األصولالوصول يىل إلضافة يىل بافستخدم قواعد بيانات مكررة إل ارة املمتلكات. يتم ا
أصول بكل تتعلق قاعدة بيانات خاصة به بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حاليا قسم  حيتفظ، صولمركزي جلميع األ

، قاعدتنيهاتني البني جهة ربط واوجد أي تال ومبا أنه للمستخدمني النهائيني.  يسنا هاتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت مت 
 .واقع، وغريها(امل)على سبيل املثال عد  من أصول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، باينات قد تنشأ تف

 ومتطلبات األصول.الصالحية   ومدشراء خمزونات األصول وضوح الرؤية يف األصول من مدى  سجالتتكرار وقد حيد 

 املشكلة
 

  7و 3: /خماطرخطر

مجيع األطراف صل يليه تأن ميكن واحد  ي ارة أصول مركزيسجل  نوصي باستخدام فإننا اسبة األصول، حمل"ساب"  وحدةفيذ تنب
أقسام لممتلكات الزائدة بني لخمزونات األصول وحتسني الرؤية با ل تباملركزي  سجل  الويسمح املشاركة يف عملية ي ارة األصول. 

 توصية
 



ICC-ASP/12/19 

23 19-A-060613 

IC
C

-A
S

P
/9
/[…

] 

P
ag

e 2
3

 احملكمة. 
 التأثري الزائدة.من املمتلكات د ها وحيعزز يو الكامل لألصول واملمتلكات  صول االستخدام  األ ارة مركزي إلل  سجن وجو  س  حسي

 
 وصلل الثابتة( تحديد مسؤوليا  محاسب األ8

احملاسبية تويل املسؤوليات ي أل وار ومسؤوليات حماسب  ديد حتيف القطاع العام عايري احملاسبية الدولية املاالنتقال يىل تطلب يقد 
بدقة معلومات األصول ي خال أنه مت ق من النهائي يف التحق  يب رقمبثابة اليىل العمل اسب يف حاجة احملألصول الثابتة. وهذا ل

عايري يعدا  التقارير املالية وعملية ي ارة ممتلكات مبىل معرفة وثيقة يألغراض التقارير املالية. ولذلك، فإن هذا الشخص يف حاجة 
 احملكمة.

 املشكلة
 

  2: /خماطرخطر

. احملاسبية الدولية يف القطاع العام ونظام "ساب"املعايري لبات طمتمبا يتماشى مع  مسؤولياته ور حماسب األصول الثابتة و حتديد 
من  ع األصول الثابتة القائمةعن تسجيل تكلفة األصول الثابتة املكتسبة حديثا، وتتب   صول الثابتة مسؤوالحماسب األوسيكون 

 .األصول الثابتةخلص من اسبة للتمنظور حماسيب، وتسجيل االستهالك، واحمل
 ما يلي: خلص منهااألصول الثابتة والتشطب بعمليات د ة فيما يتعلق احملسؤوليات وستتضمن امل

 ؛ومتابعته ينشاء نظام من الضوابط واإلجراءات والنماذج اخلاصة بسجل األصول الثابتة واملخزونات 

 األصول الثابتة يف النظام احملاسيب؛ تخلص منل اليسجت 

 الثابتة؛ صولمراجعة حسابات االستهالك لأل 

  ؛هوحتديث جدول زمين مفصل من األصول الثابتة واالستهالك املرتاكماستعراض 

  ؛رأس املالو  نفقات التشغيلتصنيف اتساق استعراض 

 ألصول الثابتة؛ل تقا م احملتمليف الق يالتحق 

  امللموسة؛األصول استهالك املتعلقة بالدورية ستعراضات االاإلشراف على 

  ألصول الثابتة؛لاإلشراف على اجلر  املا ي الدوري 

 ؛خلص منهاتقدمي توصية بشأن حتسني استخدام األصول والت 

 ومساعدة مراجعي احلسابات يف سابات املتعلقة باألصول الثابتةيعدا  اجلداول الزمنية ملراجعة احل ،
 .طلباهتم

 صيةتو 
 

 التأثري .خلص منهاالتيعدا  التقارير املالية وزيا ة الرقابة على استخدام األصول و املدخلة يف زيا ة املوثوقية يف نوعية بيانات األصول 

___________ 


