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ملجز تنفيذي
طلبت مجعية الدول األطراف) (1من احملكمة اجلنائية الدولية استعراض سياساهتا فيما يتعلق باستبدال
األصول امللموسة والتخلص منها هبدف ياجا الكفاءة وزيا ة الفعالية .وقد مت تعيني "برايس ووترهاوس كوبرز" ملساعدة
احملكمة يف هذه العملية ،مع مراعاة فرتات التقا م ،ومركز األصول واملالءمة للمستخدمني ،من بني أمور أخرى.
واستعرضت "برايس ووترهاوس كوبرز" فرتات تقا م أصول احملكمة وقامت بتقييم خماطر عملية االستبدال والتخلص
لتحديد الفرص املتاحة للتحسني وصياغة التوصيات .وباإلضافة يىل ذلك ،قامت "برايس ووترهاوس كوبرز" بصياغة
سياسة منقحة الستبدال األصول والتخلص منها .وأسست "برايس ووترهاوس كوبرز" استعراضها على الوثائق املتعلقة
بالسياسات واإلجراءات احلالية وعلى املقابالت اليت أجريت مع أصحاب املصلحة الرئيسيني للمحكمة اجلنائية الدولية
من أقسام املشرتيات ،واالستالم والتفتيش ،واحلسابات.
وقامت "برايس ووترهاوس كوبرز" بتقدير مد صالحية فئات األصول الرئيسية للمحكمة اجلنائية الدولية ومقارنتها
مبد صالحية األصول امللموسة يف املنظمات املماثلة ،مبا أن التقييم الدوري لتقا م األصول امللموسة قد يؤ ي يىل
مكاسب يف الكفاءة واستخدام األصول بصورة مثلى أكثر.
وال حتيد مد الصالحية اليت حد هتا احملكمة كثريا عن تلك اليت تستخدمها الكيانات اليت مت اختيارها
للمقارنة يف هذا االستعراض .ومع ذلك ،ينبغي أن تستند قرارات شطب مجيع األصول والتخلص منها على التحليل
املنتظم للتكاليف واملنافع ،كما مت أصال ألنواع معينة من أصول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وهو ما قد يشري
يىل احلاجة يىل ضبط مد الصالحية املقدرة .وينبغي االستمرار يف عمليات االستعراض سنويا على األقل لضمان أن
األصول اليت هي قيد االستخدام بعد انتهاء مدة صالحيتها مل تعد بالية وينبغي التخلص منها ،كما هي احلال مثال
ألجهزة احلاسوب اليت ال تزال قيد االستخدام بعد مخس سنوات .وينبغي أن تدرج عمليات االستعراض هذه يف مقاربة
ورة حياة ي ارة األصول ،وتتناول املراحل التالية:
التخطيط لألصول

ياجا املصا ر واملشرتيات

التخلص من األصول

ورة حياة
إدارة املمتلكات

الشحن واالستالم

الصيانة

يسنا األصول/يعا ة يسنا ها
ي ارة املخزن

الشكل  :1دورة حياة إدارة األوصلل

) (1القرار  ICC-ASP/11/Res.1الذي مت اعتما ه يف االجتماع العلين الثامن بتاريخ  02تشرين الثاين/نوفمرب .0220
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وينبغي جلميع موظفي احملكمة الذين يعهد هلم باستخدام ممتلكات احملكمة وأصوهلا أو يصلون يليها ،أن
يتصرفوا حبكمة ومسؤولية وأن يسعوا يىل االستخدام االقتصا ي ألصوهلا (2).وللحصول على مزيد من الكفاءة
والفعالية يف كل خطوة من خطوات ورة حياة ي ارة األصول ،اجب على موظفي احملكمة االستمرار يف يضفاء الطابع
الرمسي على سياساهتا وتوثيق يجراءاهتا لضمان تطبيقها بطريقة متسقة.
واجب أن تسري هذه الزيا ة يف يضفاء الطابع الرمسي وي راج مقاربة ورة حياة ي ارة األصول جنبا يىل جنب
مع تعزيز رقاباهتا الداخلية .وما فهمناه هو أن احملكمة بدأت تلك العملية يف سياق تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية يف
القطاع العام وتنفيذ وحدة حماسبة األصول يف نظام ي ارهتا املعلومايت الذي يعمل على برنامج "ساب" ،املقررين معا يف
كانون الثاين/يناير .0222
وتشكل املعايري احملاسبية الدولية يف القطاع العام ونظام "ساب" احملاسيب املعلومايت األساس لزيا ة نضج
احملكمة فيما يتعلق بإ ارة األصول ألن هذا هو الذي سيكون اجلانب احلاسم عند االنتقال يىل املباين الدائمة اجلديدة.
وسوف يزيد االنتقال يىل املباين الدائمة اجلديدة الضغط على تنظيم احملكمة من أجل عملية ي ارة حمسنة لألصول،
وهو ما قد يتطلب استثمارات يضافية يف املوار .

) (2تؤكد سياسة احملكمة أصال هذا السلوك املطلوب بالقول ين "كل موظفي احملكمة مبا يف ذلك املسؤولون املنتخبون واملوظفون واخلرباء
واملتطوعون واملتدربون الداخليون واملتعاقدون الذين يعهد هلم استعمال ممتلكات احملكمة أو أصوهلا أو لديهم وصول يليها يقع عليهم
واجب الرعاية املعقولة عند استخدامها".
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 -1مقدمة
 1-1السياق
عربت احملكمة عن رغبتها يف استعراض سياستها املتعلقة باستبدال األصول وشطبها والتخلص منها وحتسني
هذه السياسة .وتعد هذه العملية جزءا من اإلجابة العامة عن طلب مجعية الدول األطراف يىل حتقيق املزيد من
الكفاءة والفعالية يف عمليات ي ارة أصول احملكمة.
واهلدف من هذا التقييم هو حتديد التحسينات اليت ميكن يجراؤها يف جمال استبدال األصول والتخلص منها
وصياغة سياسة منقحة بشأن عمليات الشطب والتخلص.
وباتباع توجه القطاع العام حنو شفافية ومساءلة أفضل ،قررت احملكمة تنفيذ توصية املراجع اخلارجي العتما
املعايري احملاسبية الدولية يف القطاع العام والشروع يف عملية التحول يليها .ونتيجة لذلك ،هناك أمهية متزايدة للتتبع
الدقيق ويف الوقت املناسب للتغريات اليت حتدث يف قوائم جر األصول إلتاحة اجملال لتقييم قيق.
وعالوة على ذلك ،مبا أن احملكمة تقوم حاليا بتنفيذ مشروعها للمباين الدائمة ،فإن االستعراض والتحسني
الشاملني للسياسات املتعلقة باألصول سيساهم يف متابعة أفضل لألصول الثابتة :سيتطلب مشروع املباين الدائمة
قرارات بشأن ما اجب نقله ومىت وأين وماذا ينبغي استبداله وما الذي اجب التخلص منه.
 1-2نطاق العمل
نطاق التقييم هو استعراض السياسات واإلجراءات التنظيمية املتصلة باستبدال األصول امللموسة.
لقد قامت احملكمة باستثمارات كبرية يف األصول امللموسة منذ تأسيسها يف عام  ،0220حيث يتعلق 71
يف املائة منها مبوا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ومبا أن هذه األخرية لديها متوسط صالحية أقصر ،مقارنة
ببعض فئات األصول األخرى من املمتلكات والتجهيزات ،فإن التتبع يف الوقت املناسب والدقيق لعمليات التخلص
منها هو مرحلة هامة يف حياة أي أصل.
وكأساس لتقديرنا قمنا جبمع الوثائق املوجو ة املتعلقة بالسياسات واإلجراءات احلالية ذات الصلة بعمليات
استبدال األصول وشطبها .و قد مت االطالع على الوثائق التالية:
 التوجيه اإل اري ،املرجع  ،ICC/AI/2013/001املؤرخ يف  22كانون الثاين/يناير  0223بعنوان "ي ارة
املمتلكات واألصول" ،الصفحات  21/2يىل 21 /6؛
 املرفق األول بالتوجيه اإل اري  ICC/AI/2012/003بشأن ي ارة املمتلكات واألصول ،بعنوان "عتبات لتتبع
املوا اخلاصة باعتبارها أصوال" ،الصفحات  21/7يىل 13/15؛
 القواعد املالية والنظام املايل ،الصفحات  073يىل 327؛
 اقتصر تقييمنا على السياسات واإلجراءات احملد ة املوضحة يف هذه الوثائق .والستكمال استعراضنا
للسياسات واإلجراءات املتعلقة باستبدال األصول وشطبها ،أجرينا مقابلة مع كل من أصحاب املصلحة
الرئيسيني:
6

19-A-060613

ICC-ASP/12/19

 أيان بالكر  -رئيس قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
 شون والش  -رئيس قسم خدمات الدعم العام؛
 ماريا فوسينا – منسقة مشروع املعايري احملاسبية الدولية يف القطاع العام؛
 هنك هيمسكريك – موظف شؤون اإلمدا والنقل.
واستنا ا يىل الوثائق املذكورة أعاله واملقابالت مع مسؤويل احملكمة ،أجرينا تقييمنا للسياسات واإلجراءات احلالية
بشأن عمليات استبدال األصول وشطبها .ومن املهم أن نالحظ أن نطاق هذه املهمة مل يتضمن أي معاينة أو فحص
للوثائق اليت مت تلقيها.
ويستند التقييم الذي مت يىل السياسات واإلجراءات والنظم املستخدمة ويقتصر عليها يف الشكل الذي
كانت عليه وقت يجراء استعراضنا .وما نفهمه من خمتلف املناقشات هو أن احملكمة سوف تنفذ وحدة )(FI-AA
حملاسبة األصول القائم على نظام "ساب" اعتبارا من  1كانون الثاين/يناير  .0222ومن مث قد حتتاج بعض املخاطر
والتوصيات الوار ة يف هذا التقرير يىل ضبطها يف ضوء هذه التطبيقات املستقبلية.
 3-1األهداف
هناك ثالثة أهداف من هذا االستعراض:
• صياغة توصيات للتحسني ،استنا ا يىل تقييم املخاطر الذي اجرى على العمليات واإلجراءات احلالية،
واستنا ا يىل املقابالت؛
• تقييم مدة صالحية فئات األصول الرئيسية للمحكمة؛
• صياغة استعراض السياسة احلالية (التعليمة اإل ارية ،املرجع
األول/يناير  )0223مع أخذ املخاطر والتوصيات ذات الصلة بعني االعتبار.

ICC/AI/2013/001

املؤرخ يف  22كانون

وميكن العثور على النتائج التفصيلية لتقديراتنا ،واملخاطر اليت مت حتديدها والتوصيات بالتحسني يف األقسام التالية
من هذا التقرير .وسيتم تضمني مشروع السياسة املنقحة يف وثيقة منفصلة.
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 - 2التحليل واالستنتاجا
 1-2عملية اإلدارة رفيعة المستلى ألوصلل المحكمة الجنائية الدولية
قبل الرتكيز على استبدال األصول وشطبها ،وهو الغرض الرئيسي من هذا االستعراض ،ومتكني القارئ من
حتديد وتفسري أفضل للمخاطر الوار ة يف ما تبقى من هذا القسم ،من األمهية مبكان أن نفهم ما هو موجو لدى
احملكمة من عملية عامة إل ارة األصول.

اإلنشاء واالقتناء
 حيد كل قسم موضوعي احتياجاته من األصول اخلاصة الفر ية متاشيا مع اقرتاح ميزانية القسم (امليزانية
الالمركزية)؛
 يتطلب شراء أصول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يشراك قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
لضمان عم األصول املشرتاة وصيانتها.

االستما و االستخدا
 ما ين يتم تسليم أحد األصول حىت يقوم قسم خدمات الدعم العام وخدمات اإلمدا ووحدة النقل بتدوينه
يف سجل ي ارة األصول .ويتم تسجيل املعلومات األساسية لألصل ،مع بيان مدة الصالحية ألغراض املعايري
احملاسبية الدولية يف القطاع العام؛
 نظام ي ارة األصول احلايل هو قاعدة بيانات "مايكرويوفت أكسس" اليت حتتفظ هبا وحدة اإلمدا والنقل.
وباإلضافة يىل ذلك حيتفظ قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بسجله اخلاص املتعلق جبميع معدات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،مبا يف ذلك املمتلكات غري املستهلكة ،اليت عهد هبا يىل املستخدمني
النهائيني .ومن املقرر تنفيذ وحدة حماسبة األصول القائم على نظام "ساب" يف كانون الثاين/يناير عام
 ،0222الذي يقوم على سجل وحيد لألصول يف نظام "ساب" يشمل السجل املز وج احلايل ملعدات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
 عند استالم أصل يف امليدان ،يقع تقدمي نسخة من قسيمة االستالم يىل وحدة اإلمدا والنقل على عاتق
املكتب امليداين للسماح بتسجيله يف سجل األصول؛
 مث يعهد به يىل وحدة تنظيمية ،وعند االقتضاء ،يىل مستخدم فر ي .ويقوم املستخدم (أو الوحدة التنظيمية)
بتوقيع استالم األصل وتقوم وحدة اإلمدا والنقل بتحيني موقع ذلك األصل يف قاعدة بيانات
"مايكروسوفت أكسس".
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 عندما يتغري مركز األصل أو مسؤوليته ،يقع على الوحدة التنظيمية واملكتب امليداين أمر توفري نسخة من
القسائم (اإلصدار ،التسليم ،اخل) للوحدة التنظيمية لضمان حتيني قاعدة بيانات األصول لتعكس هذا
التغيري.

شطب األوصلل والتخلص منها


عندما يبلغ األصل هناية مدة صالحيته ،يبا ر رئيس القسم بإجراءات الشطب والتخلص؛



بالنسبة ألصول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يقوم قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باستعراض
األصل ويشهد بأن مدة صالحيته قد انتهت؛



يتم تسليم األصل لوحدة اإلمدا والنقل اليت تقوم بإعدا الوثائق جمللس حصر املمتلكات؛



وتطلب وحدة اإلمدا والنقل من جملس حصر املمتلكات بأن يوصي بشطب األصل واقرتاح طريقة
للتخلص منه؛



اجتمع جملس حصر املمتلكات الستعراض حاالت الشطب ،ويوافق على طرق التخلص ويقرتحها،
ويستعرض مساءلة املوظفني بشأن املمتلكات املفقو ة واملسروقة والتالفة؛



وتبعا لتصنيف احلاالت اجتمع جملس حصر املمتلكات الستعراض حالة أو مسألة حمد ة أو يصدر توصية
كتابيا فقط .ويف كل حالة يصدر اجمللس مشورة مكتوبة للمسجل ،حيث يعطي موافقته على طريقة ويقرتح
طريقة للتخلص من األصل أو يصالحه؛



ويف حالة املمتلكات املفقو ة أو املسروقة يشرتط صدور تقرير عن األمن يأخذه جملس حصر املمتلكات
بعني االعتبار .ويقوم اجمللس بإصدار املشورة يىل املسجل بشأن رجة مسؤولية املوظفني فرا ى؛



ويقوم املسجل يف األخري بتوقيع قائمة احلاالت اليت وافق عليها جملس حصر املمتلكات ،مبا يف ذلك
األصول اليت سيتم التخلص منها وطريقة التخلص املقرتحة؛



ويتم تسليم األصول لوحدة اإلمدا والنقل للتخلص منها ما يا ،وفقا لطريقة التخلص اليت يقرتحها جملس
حصر املمتلكات؛



األساليب املوصى هبا للتخلص قد تكون:
 oالبيع على احلالة اليت تكون عليها؛
 oاملبا لة (للمركبات فقط)؛
 oالبيع بسعر رمزي؛
 oاالستبدال إلعا ة استخدام األجزاء واملوا املتبقية كخر ة؛
 oاإلتالف التام وحتويلها يىل خر ة؛
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 oالبيع كخر ة؛
 oجتاهلها كخر ة؛
 oالتربع يىل وكالة حكومية أو احلكومة أو أي هيئة أخرى ال هتدف للربح.

المعالجة المحاسبية
تتبع حسابات احملكمة حاليا املعايري احملاسبية لألمم املتحدة .ومتسك حسابات احملكمة على أساس احملاسبة

النقدية املنقحة واملعرتف هبا (باستثناء املسامهات الطوعية) واإليرا ات والنفقات واألصول واخلصوم على أساس
)(3
االستحقاق؛
ومل يتم حاليا التعرف على صايف املمتلكات غري املستهلكة ضمن األصول يف بيان امليزانية .وهذا يعين أنه مل

يتم تسجيل أية أعباء استهالك خالل الفرتة املالية.

 2-2مدة وصماحية األوصلل
كما هو مذكور يف القسم  2-3املتعلق باألهداف ،فإن أحد األهداف من هذا االستعراض يكمن يف تسليط الضوء
على املزيد من الكفاءة فيما يتعلق باستبدال أصول احملكمة .وقد تؤ ي املراجعة الدورية لفرتات التقا م وصالحيتها يىل
مكاسب يف الكفاءة واالستخدام األمثل لألصول .ويلخص اجلدول التايل فئات األصول ومد الصالحية اليت
حد هتا.
مدة الصماحية (بالسنلا )

فئة األوصلل

 2يىل 6

املركبات
األثاث والتجهيزات
عتا االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
أصول أخرى

)(4

مبىن املقر الرئيسي

 3،1يىل 1
7
 2يىل 02
22

الجدول  : 1فئا األوصلل ومدد الصماحية

ومن أجل الرتكيز على فئات األصول املا ية ،قمنا باستعراض البيانات املالية .ويلخص اجلدول التايل فئات
األصول (املمتلكات غري القابلة لالستهالك) ورصيدها اخلتامي يىل غاية  32يسمرب  ،0222على النحو
احملد يف البيانات املالية للمحكمة لعام .0222

) (3كما ور يف البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية يىل غاية  32كانون األول /يسمرب  . 0222الحظوا أن هذا لن يبقى على ما
هو عليه مبا أن احملكمة تنتقل يىل نظام املعايري احملاسبية الدولية يف القطاع العام.
) (4هيكل البناية فقط؛ مدة صالحية املنشآت ،واملرافق والتشطيبات يخل ،ترتاوح بني سنوات  1يىل  22سنة.
10
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الروصيد الختامي في  31كانلن األول/ديسمبر 2111

فئة إدارة األوصلل

)(5

معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

(باليلرو)
8,286,086

معدات األمن والسالمة

821,366

املعدات واخلدمات العامة

1,106,666

املركبات ومعدات النقل

979,859

معدات مكتب املدعي العام

1,401,930

معدات أخرى

1,596,282

قاعات احملاكم والدائرة التمهيدية

1,362,918

المجملع

15,555,107
الجدول  : 2الروصيد الختامي لفئة األوصلل إلى غاية  31ديسمبر 2111

يشري الرصيد اخلتامي يىل أن فئة معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت متثل  1333يف املائة من مجيع
املمتلكات غري املستهلكة .ويف استعراضنا ملدة الصالحية نركز على معدات فئة أصول تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،وهي أكثر املوا من مجيع فئات األصول .وهذا يتماشى مع نتائج مقابالت أصحاب املصلحة لدينا،
اليت مت فيها تأكيد أولوية فئة أصول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
هناك قاعدة ذهبية واحدة ،مقبولة عموما ،تعزز حقيقة أن مدة صالحية األصول ملنظمة ما تتوقف ائما على
الطريقة اليت تستخدمها املنظمة املعينة أو تدير هبا األصول .وباإلضافة يىل ذلك ،فإن خرباء املعايري الدولية يف يعدا
التقارير املالية واملعايري احملاسبية الدولية يف القطاع العام يقولون يف كثري من األحيان ينه ليس هناك معيار "أفضل
ممارسة" ملدة صالحية األصول ميكن تطبيقه يف مجيع املنظمات ،كأن ينبغي على سبيل املثال استهالك مجيع أجهزة
احلاسوب على مدى فرتة مخس سنوات يف مجيع املنظمات.
ومن أجل استعراض مد الصالحية اليت حد هتا احملكمة قمنا مبقارنة هذه املد مبتوسط مدة الصالحية املقدرة
اليت يستخدمها عد من املنظمات األخرى ،على مستوى فئات األصول العامة .وتضم املنظمات اليت اختريت يف
عملية االستعراض هذه اثنتني من وكاالت األمم املتحدة ،ومؤسسة عامة أوروبية واحدة ،وشركة بلجيكية عامة حمدو ة
وثالث شركات من القطاع اخلاص الدويل.
ويلخص اجلدول أ ناه مد الصالحية اليت تطبقها احملكمة واملنظمات اليت اختريت للمقارنة ،على مستوى فئات
)(6
األصول.

) ICC-ASP/11/12 (5البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدويل للفرتة من  2كانون الثاين/يناير يىل  32كانون األول /يسمرب
.0222
) (6متلك هذه املنظمات ما بني  0222و 30622موظف وممتلكات ومنشآت ومعدات تقدر ما بني  27يىل  1622مليون يورو.
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المحكمة

فئة األوصلل

وكالة األمم

الجنائية الدولية

المتحدة

األولى

وكالة األمم

المؤسسة

المتحدة الثانية

األوروبية العامة

الشركة

البلجيكية
العامة

شركة خاوصة

المحدودة

 (8) 0/32يىل 1

2

2

2

 2يىل 1

 3يىل 1

املركبات

 2يىل 6

1

1

ال ينطبق

 2يىل 21

 1يىل 21

األثاث والتشطيبات

7

1

20

 2يىل 22

1

 1يىل 21

عتا آخر

 2يىل 1

1

1

 2يىل 22

1

 1يىل 21

بنايات

 02يىل 22

 21يىل 12

 21يىل 222

01

 02يىل 12

 02يىل 22

األسس واجلدران

22

12

ال ينطبق

ال ينطبق

12

ال ينطبق

التجهيزات

02

21

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

معدات تكنولوجيا
اإلعالم واالتصال

)(7

)(9

الجدول  :3مقارنة مدد الصماحية لفئة األوصلل

وكما هو موضح يف اجلدول أعاله ،فمد الصالحية اليت قدرهتا احملكمة تتماشى عموما مع تلك اليت
تستخدمها املنظمات املنتقاة لفئات األصول الرئيسية ،أي معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملركبات
واألثاث والتجهيزات واملعدات األخرى .ومن منظور حماسيب صرف ميكننا أن نستنتج أن مد الصالحية اليت حد هتا
احملكمة قابلة للدفاع عنها ،هذا من الناحية النظرية ،وهي ال حتيد كثريا عن تلك اليت تستخدمها فئة خمتلطة من
الكيانات اليت نظرنا فيها .ورغم أن مد الصالحية احملد ة تتفق وتلك اليت تطبقها الكيانات احملد ة ،يال أنه ينبغي أن
تأخذ احملكمة النقاط التالية بعني االعتبار:
 يتم تعيني مدة الصالحية ألجهزة احلاسوب احملمولة واملكتبية بفرتة  331سنوات .واستنا ا يىل املقابالت اليت
أجريناها مع أصحاب املصلحة علمنا أن أجهزة احلاسوب تستخدم عا ة مدة أربع يىل مخس سنوات ،وهذا
يعين أن مدة الصالحية املقصو ة أطول من تلك املقدرة .وحىت لو كانت مدة الصالحية تتفق والكيانات
"القياسية" ،ينبغي يعا ة النظر يف حتديد مدة الصالحية بالتفصيل حىت تعكس االنتفاع املتوقع للمحكمة
من األصول (10).وتنطوي هذه العملية على اشرتاك مستخدمي األصول يف حتديد ما هو املفيد الفعلي
لألصل وما هي العوامل الرئيسية الدافعة لتقدير مدة الصالحية .وهذه عملية مستمرة وينبغي أن تتم على
أساس منتظم (سنويا على األقل).
) (7معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت – باستثناء خزائن اخلا م التابعة للمحكمة.
) (8تستند نسبة  331يف املائة يىل مشروع الس ياسة احملاسبية القائمة على أساس املعايري احملاسبية الدولية يف القطاع وهي سياسة اجري
يعا ة تقييمها.

) (9معدات أخرى – باستثناء معدات أمن احملكمة.

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

)(10

(ص ،101 ،الفقرة )73
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 الحظنا أن بعض األصول يف قاعدة بيانات ي ارة األصول كانت قيد االستخدام لفرتة تتجاوز مدة
الصالحية احملد لفئة األصول وللعد املقبول عموما من السنني اليت اجب يكون فيها األصل قيد
االستعمال .فعلى سبيل املثال ،هناك أجهزة حاسوب مت استخدامها ملدة مثاين سنوات ،مع مدة صالحية
حمد ة بفرتة  331سنوات واستخدام مقبول عموما ألربع يىل مخس سنوات .وال بد من يجراء استعراض
هلذه األصول للتحقق مما يذا كانت ال تزال قيد االستخدام أو ما يذا أصبحت أصوال بالية ومل يشرع يف
عملية شطبها والتخلص منها يف الوقت املناسب .وحنن نعلم أن هذه احلاالت قد يتم الكشف عنها خالل
عملية اجلر السنوي الذي تقوم به احملكمة.
 من وجهة نظر التكاليف ،تقضي املمارسة العامة أن األصول اجب أن تكون قيد االستخدام حىت تتجاوز
تكلفة صيانة تلك األصول تكلفة االستبدال وتصبح صيانة األصول أكثر غالء (مقابل شراء أصول
جديدة) .وعلى أساس مناقشتنا مع رئيس قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،علمنا أن هذا املبدأ
يطبق على معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل حتليالت منتظمة حلساب التكلفة/املنفعة.
وتتم مقارنة تكلفة صيانة أصول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتسينها بتكلفة يعا ة شراء هذه
األصول ،مع مراعاة متطلبات الصيانة/التحسني يف املستقبل اليت تفرضها الربجميات على نطاق صناعي
وتطورات األجهزة (مثل النسخة اجلديدة من نظام التشغيل" مايكروسوفت ويندووز" ،والتغريات يف برامج
احلماية من الفريوسات اليت تؤثر كثريا يف أ اء النظام ،وما يىل ذلك) .ومن أجل زيا ة االستخدام األمثل
لألصول وتعظيم مكاسب الكفاءة ،فإن قرارات شطبها والتخلص منها ينبغي بالتايل أن تستند أيضا يىل
هذه التحليالت املنتظمة للتكاليف والفوائد العا ية اليت قد تشري يىل احلاجة يىل ضبط مدة الصالحية
املقدرة .ولزيا ة كفاءة املكاسب احملتملة ،قد يكون من احلكمة يعمال النظر يف تطبيق هذه التحليالت
على مجيع فئات األصول املا ية أيضا ،يذا مل يكن ذلك قد مت أصال يف املمارسة العملية.

 3-2تقييم المخاطر عالية المستلى
باإلضافة يىل حتليل مد صالحية األصول والتوصيات اليت وضعت يف هذا الصد  ،قمنا بتحديد عد من
املخاطر بشأن استبدال األصول والتخلص منها .ويستند هذا التقييم للمخاطر على وثائق قمنا بتحليلها ،واملقابالت
مع مسؤويل احملكمة واملمارسات اجليدة املشرتكة اليت نراها لدى املنظمات األخرى (املماثلة) .ومت تصنيف املخاطر اليت
مت حتديدها وفقا لتقييمات املخاطر كما هو موضح يف اجلدول التايل.
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تقييم المخاطر
عايل

ضرورة االنتباه الفوري (منح أولوية يف التوصيات)

متوسط

االنتباه مطلوب (مت تناوله يف التوصيات)

متدين

ليست هناك/هناك حاجة قليلة يىل االنتباه (مل يتم تناوله يف التوصيات)
الجدول  :4ترتيب المخاطر

ال يهدف تقييمنا للمخاطر يىل اإلشارة يىل ما يذا كان هناك حاليا عدم كفاءة أم ال أو كم هو كبري حجم
عدم الكفاءة ،ين وجد .والغرض من هذا التقييم هو باألحرى تسليط الضوء على اجملاالت اليت ينبغي حتسينها
ألغراض كل من الكفاءة والفعالية .ومن أجل جتسيد/قياس أثر هذه التحسينات ،هناك حاجة يىل يجراء فحوص
وحتاليل يضافية.
ويقدم اجلدول أ ناه ملخصا للمخاطر اليت مت حتديدها جنبا يىل جنب مع التصنيف الفر ي.
رقم المخاطرة

نلع المخاطرة

2

ورة حياة ي ارة
املمتلكات منفصلة

0

سياسة حوكمة
املخاطر وعملياهتا
ويجراءاهتا

المخاطرة التي تمت مماحظتها
السياسات احلالية ال تتناول متاما نظرة ورة حياة ي ارة املمتلكات من أجل
تعزيز االستفا ة الكاملة من األصول.
وال يوفر التوجيه اإل اري احلايل ،الذي يعد سياسة مركزية إل ارة املمتلكات،
نظرة كاملة حمد ة بوضوح لدورة حياة األصول.
وعلمنا أن قسم املشرتيات ورؤساء األقسام اجتمعون كل ثالثة أشهر إل راج
حاجة األقسام يىل األصول يف طخطيط املشرتيات .وباإلضافة يىل ذلك ،تقوم
جلان استعراض املشرتيات بتقدمي مشورة كتابية يىل املسجل بشأن يجراءات
الشراء .ومع ذلك ،ال توجد حاليا أي صلة مباشرة بني املشرتيات وجر
األصول.
ويبدو من املقابالت املختلفة مع ي ارة احملكمة أن رئيس قسم تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يقوم باستعراض يدوي لكل عملية شراء ألصول

تقييم المخاطرة
عايل

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وهذه الرقابة ليست مرمسة وال موثقة حاليا.
وقد فهمنا أن مشروع نظام "ساب" سيمهد الطريق جلعل هذه الرقابة اليدوية
آلية وسيكون له تأثري ياجايب على االستخدام األمثل لألصول .وسوف يقلل
أيضا من املخاطر واملشكالت النامجة عن االنفصال بني كل من وظائف
(مسائل مثل طلبيات على أصول موجو ة أصال يف املخزن أو متاحة يف
اإل ارات األخرى ،مما يؤ ي يىل عمليات شراء أصول غري ضرورية).

14

تعامل احملكمة اجلنائية الدولية كل سياساهتا/يجراءاهتا بطريقة مركزية على
الشبكة اإللكرتونية الداخلية يف سجل مركزي إل ارة املمتلكات ،وهو يف متناول
مجيع موظفي احملكمة.
هذا السجل هو نقطة االنطالق جلميع املسائل ذات الصلة بإ ارة املمتلكات،

متوسط
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رقم المخاطرة

نلع المخاطرة

3

سياسة حوكمة
املخاطر وعملياهتا
ويجراءاهتا

المخاطرة التي تمت مماحظتها

تقييم المخاطرة

ولكن ينبغي أن يشمل كل السياسات/اإلجراءات اليت تغطي مجيع فئات
األصول ،مثل:



سياسة/اإلجراءات املتعلقة باملمتلكات غري املستهلكة؛
يجراءات التشغيل املوحدة بشأن تقييم األصول؛




يجراءات التشغيل املوحدة بشأن صيانة األصول ويصالحها؛
يجراءات التشغيل املوحدة بشأن استالم املمتلكات وتفتيشها؛



يجراءات التشغيل املوحدة بشأن حتقيق اجلر املا ي ومطابقة
البيانات؛



يجراءات التشغيل املوحدة بشأن بيع األصول أو مبا لتها.

قد حيد عدم وجو حتديد واضح ملسؤولني عن العملية وال توجيهات/يرشا ات
تفصيلية بشأن ي ارة املمتلكات من التطبيق املتسق للسياسات واإلجراءات
احلالية يف مجيع أحناء املنظمة.
 اجب أن مينح رؤساء الوحدات التنظيمية معايري أكثر لتحديد
التوقيت األكثر فعالية/كفاءة للتخلص من األصول .وحتديد مثل
هذه املعايري يؤ ي أيضا يىل تطبيق أكثر اتساقا لسياسة/عملية
استبدال األصول؛

2

اكتمال عمليات
شطب األصول
والتخلص منها

من خمتلف املقابالت اليت أجريناها ،يبدو أن الضوابط الداخلية على املتعلقة
بعمليات شطب األصول والتخلص منها موجو ة .لكن هذه الضوابط ليست
كافية وليست رمسية أو موثقة ائما .وميكن للمحكمة يضفاء الطابع الرمسي
على الرقابة أو تعزيزها وضمان أن يتم اختيار األصول بالفعل لشطبها
والتخلص منها عندما تنتهي مدة صالحيتها.

عايل

5

صحة عمليات
شطب األصول
والتخلص منها

تتطلب عملية املوافقة الرمسية على شطب األصول والتخلص منها توصية خطية
من جملس حصر املمتلكات واملوافقة الرمسية من املسجل .وال توجد أي رقابة
رمسية الحقة على عملية املوافقة هذه وعلى صالحية عمليات شطب األصول
والتخلص منها .هناك رقابة يف عملية اجلر السنوي ،تتحقق من املوا اليت
تكون قد متت املوافقة عليها ون موافقة مسبقة ،وهذه حاالت اجري التحقيق

متوسط

6

اكتمال توثيق عملية هناك وصف عايل املستوى لتقرير اجلر ومطابقة البيانات املنصوص عليهما يف
التوجيه اإل اري ،ولكن ال توجد حاليا أي يجراءات تشغيل قياسية موثقة
التحقق املا ي
تصف من بني أمور أخرى:

فيها .واجب توثيق هذه الرقابة يف يجراء العمل املوحد املتعلق باجلر السنوي.



متوسط

كيف اجب أن يتم تنفيذ استعراض اجلر املا ي ومطابقة البيانات
السنويني؛

 األ وار واملسؤوليات ذات الصلة.
عدم وجو عملية مطابقة بيانات موثقة بوضوح للجر املا ي قد يعين أن هناك
خطر وجو مشكالت يف جو ة البيانات.
األخطار احملدقة
بالنظم

7
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قد تربز خماطر ومشكالت من واقع استخدام قواعد بيانات مكررة إل ارة
املمتلكات .فباإلضافة يىل الوصول يىل قاعدة بيانات ي ارة األصول اليت هي

متوسط
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رقم المخاطرة

نلع المخاطرة

المخاطرة التي تمت مماحظتها

تقييم المخاطرة

سجل مركزي جلميع األصول ،حيتفظ قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
حاليا بقاعدة بيانات خاصة به تتعلق جبميع أصول تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت اليت مت يسنا ها للمستخدمني النهائيني .ومبا أنه ال توجد أي
واجهة ربط بني هاتني القاعدتني ،فقد تنشأ تباينات (على سبيل املثال عد
أصول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،املواقع ،وغريها).
وقد حيد تكرار سجالت األصول من وضوح الرؤية يف شراء خمزونات األصول
ومد الصالحية ومتطلبات األصول .وأوضحت اإل ارة أنه ستتم معاجلة هذه
املسألة بتنفيذ نظام "ساب" ،املتوقع حبلول كانون الثاين/يناير عام .0222
وسوف تستخدم وحدة "ساب" إل ارة األصول كسجل أصول مركزي يضم
سجل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
2

اكتمال تفاصيل
تسجيل األصول

ال حتتوي ي ارة األصول وقاعدة بيانات "مايكروسوفت أكسس" املركزية اليت
تديرها وحدة مراقبة املمتلكات واملخزون (وحدة اإلمدا والنقل) على معلومات
عن املوقع املا ي لكل أصل .ويتم ي راج حقل املوقع يف قاعدة البيانات ،ولكن
مل يتم احلفاظ على هذا احلقل باستمرار جلميع األصول.
وقد يؤ ي هذا يىل مشاكل تتعلق مبوا مل يتم العثور عليها خالل التحقق
املا ي أو قد جتعل عملية التحقق املا ي أكثر تعقيدا وتستغرق وقتا.

منخفض

9

اكتمال عملية
التوثيق

ال توجد حاليا أي يجراءات موثقة عن حتديد سعر البيع لألصول وتبا هلا.
وعلى الرغم من أن اإل ارة تؤكد أن حجم التخلص من األصول عن طريق البيع
حمدو ة وأن كل عملية بيع أو تبا ل موثقة يف ملفات املشرتيات ،هناك خطر
أال تباع األصول بسعر مناسب.
وغالبا ما يتم تبا ل املركبات عندما يتم شراء مركبات جديدة .وال توجد مبا ئ
توجيهية واضحة موثقة عن تبا ل املركبات أو غريها من األصول.

منخفض

الجدول  :5نظرة عامة على المخاطر التي تم تحديدها
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 -3استنتاجا وتلوصيا
 1-3االستنتاجا
على سبيل التذكري ،طلبت مجعية الدول األطراف من احملكمة استعراض سياساهتا فيما يتعلق باستبدال األصول
والتخلص منها من منظور ياجا املزيد من الكفاءة والفعالية ،مع مراعاة فرتات التقا م ،ومركز األصول واملالءمة
للمستخدمني ،من بني أمور أخرى.
وال حتيد الصالحية اليت حد هتا احملكمة كثريا عن تلك اليت تستخدمها الكيانات اليت مت اختيارها للمقارنة .ومع
ذلك ،ينبغي أن تستند قرارات الشطب والتخلص أيضا يىل حتليالت منتظمة للتكاليف والفوائد (كما مت أصال ألنواع
معينة من أصول تكنولوجيا املعلومات واالتصال) وهو ما قد تشري يىل احلاجة يىل ضبط مدة الصالحية املقدرة .وينبغي
أن يستمر يجراء عمليات االستعراض سنويا على األقل لضمان أن األصول املستخدمة بعد انتهاء مدة صالحيتها مل
تعد بالية وينبغي التخلص منها ،مثل أجهزة احلاسوب اليت ال تزال قيد االستخدام بعد مخس سنوات.
وبعد تقييم املخاطر عايل املستوى ،حد ت "برايس ووترهاوس كوبرز" عد ا من الفرص بشأن استبدال األصول
والتخلص منها وأمهها ما يلي :
 السياسات ال تغطي ورة احلياة الكاملة إل ارة املمتلكات من أجل تعزيز االستفا ة الكاملة من األصول.
وهناك فرصة مللء الثغرات؛
 التحديد الواضح أكثر أل وار القائمني على العملية ومسؤولياهتم بشأن ي ارة املمتلكات سيعزز التطبيق
املتسق للسياسات واإلجراءات يف التنظيم احلايل؛
 ستؤثر فرصة التعاون بني وظيفيت الشراء وي ارة املمتلكات بشكل أوثق على االستخدام األمثل لألصول
)(11
احلالية؛
 وجو ضوابط اخلية الكتمال عمليات شطب األصول والتخلص منها وصحة ذلك .لكن هذه الضوابط
ميكن أن تتعزز يذا كانت أكثر رمسية أو موثقة.
ويربز القسم التايل مبزيد من التفصيل اإلجراءات املوصى هبا ملعاجلة الفرص املذكورة أعاله.

 2-3التلوصيا
ينبغي جلميع موظفي احملكمة الذين يعهد هلم استخدام ممتلكات احملكمة وأصوهلا أو لديهم وصول يليها،
التصرف حبكمة ومسؤولية وأن يسعوا يىل االستخدام االقتصا ي ألصول احملكمة .وكما سبق بيانه يف القسم السابق،
من أجل حتقيق املزيد من الكفاءة والفعالية ،ينبغي للمحكمة النظر يف كل خطوة من خطوات ورة حياة ي ارة
األصول ،و يضفاء الطابع الرمسي على سياساهتا وتوثيق يجراءاهتا لضمان التطبيق املتسق وتعزيز الضوابط الداخلية .وما
) (11حنن نعلم أن هناك مناقشات جارية بشأن ي خال النظام اآليل يف العالقة بني وظيفيت الشراء وي ارة املمتلكات يف يطار مشروع
"ساب" احملاسيب املعلومايت اجلاري حاليا.
19-A-060613
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نعلمه هو أن احملكمة انطلقت يف تلك العملية يف سياق تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية اجلديدة يف القطاع العام
واالنتقال يىل نظام "ساب" احملاسيب املعلومايت (املقررين يف كانون الثاين/يناير .)0222
واستنا ا يىل استعراض السياسات احلالية بشأن استبدال األصول والتخلص منها ويجراءات التشغيل املوحدة
واملخاطر ذات الصلة (عالية ومتوسطة) ،متت صياغة توصيات مفصلة للمحكمة .وكل توصية مذكورة أ ناه تتضمن
وصفا للمشكلة ،وتوصية مرفقة وأثر تنفيذ تلك التوصية.
وينبغي أن تكون عمليات استعراض فرتات التقا م جزءا ال يتجزأ من ورة حياة ي ارة األصول كما هو مبني

يف الشكل أ ناه .وستعزز مقاربة ورة احلياة يف ي ارة األصول ،من منظلر الكفاءة ،االستفا ة الكاملة من األصول.

ولتحقيق املزيد من الكفاءة والفعالية يف كل خطوة من خطوات نظرة ورة حياة إل ارة األصول (موضح
أ ناه) ،ميكن للمحكمة يضفاء املزيد من الطابع الرمسي/والتوثيق على سياساهتا ويجراءاهتا لضمان التطبيق املتسق
لضوابطها الداخلية وتعزيزها حىت أكثر لزيا ة التحسني الشامل الستخدام األصول .وتستعد احملكمة حاليا للتحول يىل
املعايري احملاسبية الدولية يف القطاع العام املقرر يف كانون الثاين/يناير عام  0222وينبغي أن تغتنم هذه الفرصة لزيا ة
فعالية عملية استبدال األصول وكفاءهتا.
التخطيط لألصول

ياجا املصا ر واملشرتيات

التصرف يف األصول

ورة حياة
إدارة املمتلكات

الشحن واالستالم

الصيانة

يسنا األصول/يعا ة يسنا ها
ي ارة املخزن

دورة حياة األوصلل المعيارية في الصناعة

وسيكون التحدي الذي يواجه احملكمة هو ضمان التوازن املناسب لضوابط قوية ون وضع الكثري من القيو
على العملية .وعند تنفيذ التوصيات (املفصلة يف القسم التايل) ،ينبغي للمحكمة أن تويل اهتماما خاصا لكيفية تنفيذ
هذه التوصيات ب الطريقة األكثر فعالية مع مراعاة املنافع والتكاليف (املوار البشرية واملا ية الالزمة لوضع هذه
التوصيات والتكاليف التشغيلية).

18

19-A-060613

ICC-ASP/12/19

 )1وضع مفهل دورة حياة األوصلل وإدارة الممتلكا
املشكلة

السياسات احلالية ال تتناول متاما مفهوم ي ارة ورة حياة املمتلكات.
وال يوفر التوجيه اإل اري احلايل ،وهو سياسة مركزية إل ارة املمتلكات ،مفهوما كامال لدورة حياة لألصول حمد ة بوضوح.
ومن أجل تعزيز االستفا ة الكاملة من األصول ،حتتاج السياسة يىل تناول مفهوم ورة حياة ي ارة املمتلكات ،كما هو مبني يف
الشكل أعاله .
خطر/خماطر2 :

توصية

ينبغي للمحكمة اجلنائية الدولية اتباع الممارسا الرائدة في الصناعة واطخاذ نظرة مكيفة لدورة احلياة ومفصلة أكثر عن ي ارة

املمتلكات ،بإ راج طخطيط األصول ،وياجا املصا ر واملشرتيات يف عملية ي ارة املمتلكات.

ومن املتوقع أن يؤ ي نظام "ساب" احملاسيب املعلومايت يىل مزيد من الدمج لدورة حياة ي ارة املمتلكات .وبينما يعد نظام طخطيط
موار املؤسسات احلديث هو مفتاح احلل ،يال أنه ينبغي أال يعتمد عليه فقط لتحقيق حل متكامل إل ارة املمتلكات .واستعدا ا
لنظام "ساب" ،ينبغي للمحكمة أن تركز على التغريات اليت تطرأ على العملية والسياسات مبا يف ذلك ما يلي :


استعراض اإلمكانيات لدمج عمليات الشراء على حنو أفضل مع ي ارة املمتلكات؛




التعاون مع قسم املشرتيات لتحسني التخطيط لألصول ووضع خطة متوقعة لعمليات شطب منتظمة للموا ؛
التواصل مع قسم املشرتيات فيما يتعلق باأل وار واملسؤوليات ضمن ورة حياة كاملة ومتكاملة إل ارة املمتلكات؛



وجو مسار وتعيني حمد ين بوضوح جلمع األصول (زيا ة الوضوح بشأن توافر األصول)؛


التأثري

ينبغي تناول مجيع فئات األصول املوضحة يف سياسة التخلص من األصول يف يجراءات التشغيل والتوجيه املفصلة (أي
أنه ال توجد حاليا أي يرشا ات مفصلة بشأن كيفية ي ارة املمتلكات املستهلكة واملمتلكات العقارية).

توسيع ورة حياة ي ارة املمتلكات لتشمل التخطيط لألصول وياجا املصا ر واملشرتيات ،والتمكني لقدر أكرب من التخطيط
والتنبؤ ،ووضع امليزانيات ،وي ارة الطلب ،واالنتفاع باألصول.

 ) 2إنشاء وظيفة مركزية واحدة إلدارة الممتلكا
املشكلة

تقع مسؤوليات ي ارة املمتلكات الرئيسية على عاتق رئيس وحدة اإلمدا والنقل ،وكبري املساعدين يف اإلمدا وكاتب مراقبة املباين
وجر ها .ويشمل هذا تسجيل األصول الوار ة يف سجل األصول ،واالحتفاظ بسجل األصول على أساس قسائم ترسلها وحدات
املنظمة األخرى واملكاتب امليدانية ،واقرتاح تغيريات على السياسات واإلجراءات ،اخل.
ال توجد حاليا أي وظيفة مركزية خمصصة إل ارة املمتلكات تكون مسؤولة عن عملية ي ارة املمتلكات من البداية يىل النهاية
بالكامل وعن وضع التوجيهات وضمان التطبيق املتسق للسياسات واإلجراءات عرب كافة أقسام احملكمة .ين وجو سياسات
وعمليات تتعلق بإ ارة املمتلكات املركزية سيعزز كفاءة استخدام املوار يف مجيع أحناء املنظمة وسلوك مستخدمي األصول حنو
استعمال أكثر اقتصا ية ألصول احملكمة.
خطر/خماطر 2 :و 0و3

توصية

19-A-060613

ينبغي أن تركز الوظيفة املركزية جلميع أقسام احملكمة املخصصة إل ارة املمتلكات على التطبيق املتسق لسياسات ي ارة املمتلكات،
وسياسة املعايري احملاسبية الدولية يف القطاع العام ،وتسهيل االنتقال يىل نظام "ساب" احملاسيب املعلومايت للتنسيق بني مجيع
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الوظائف املشاركة يف ورة حياة األصول كاملة.
وينبغي أنه يعهد يىل هذه الوظيفة املركزية إل ارة املمتلكات مبا يلي:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
التأثري

ينشاء ليل مركزي إل ارة املمتلكات .وينبغي وضع هذا الدليل من منظور تكاليف ورة احلياة ومواءمة عمليات ي ارة
املمتلكات مع وظائف ي ارة املمتلكات؛
يرشا امل كاتب امليدانية بشأن التطبيق املتسق إل ارة املمتلكات وسياسات املعايري احملاسبية الدولية يف القطاع العام،
واالنتقال يىل نظام "ساب"؛
وضع قاعدة بيانات قائمة على يجراءات العمل املوحدة تتطور باستمرار يتم تعديلها لتمتثل لنظام "ساب" واملعايري
احملاسبية الدولية يف القطاع العام؛
حتديث السياسات واإلجراءات؛
قياس األ اء مبؤشرات األ اء الرئيسية (املصممة خصيصا لبيئة احملكمة)؛
التحديد الواضح لوظائف ي ارة املمتلكات وأ وارها ومسؤولياهتا؛
السياسات والعمليات وتدابري اإلنفاذ لتعزيز االستفا ة بشكل أكرب من األصول؛
تشجيع استخدام املمتلكات الشخصية املتاحة الزائدة عن طريق فحص مجيع املواقع لتحديد ما يذا كان هذه املا ة
ميكن استخدامها يف أماكن أخرى؛
التدريب.

سيعزز وجو وظيفة واحدة إل ارة املمتلكات االستخدام األفضل للموار  ،والتطبيق املتسق للسياسات والتبا ل األفضل
للممارسات يف مجيع أحناء املنظمة.

 )3تلثيق إجراءا الجرد المادي السنلي
املشكلة

ال تشمل السياسة احلالية الستبدال األصول والتخلص منها سوى وصف عايل املستوى لتقرير اجلر ومطابقة البيانات .وال توجد
حاليا أي يجراءات تشغيل قياسية موثقة تصف االستعراض السنوي املا ي للمخزون ،وعملية مطابقة البيانات ،واأل وار
واملسؤوليات ذات الصلة.
وقد يؤ ي عدم وجو عملية مطابقة بيانات موثقة بوضوح للجر املا ي يىل مشكالت تتعلق جبو ة البيانات.
خطر/خماطر 1 :و6

توصية

ينبغي للمحكمة يصدار توجيهات تفصيلية تتعلق باجلر املا ي ومطابقة البيانات ذات الصلة يف يطار يجراء تشغيل قياسي
والرجوع يىل هذا اإلجراء يف السياسة املتعلقة باستبدال األصول والتخلص منها .وينبغي أن تضم موضوعات التوجيه اإل اري ما
يلي:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20

نطاق اجلر املا ي؛
التوقيت واجلدول الزمين والتواريخ النهائية؛
األ وار واملسؤوليات؛
طريقة اجلر ؛
حتديد التباينات وتعديلها؛
توثيق النتائج ويصدار الشها ات؛
الشطب ويجراءات التخلص ذات الصلة؛
مراجعة صالحية عمليات التخلص؛
املبا ئ التوجيهية بشأن تسجيل املوقع الفعلي لألصول يف قاعدة بيانات ي ارة األصول وحفظها فيها؛
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•
التأثري

توجيهات بشأن وضع عالمات حتديد األصول واستخدامها املتسق (مثل الشفرة العمو ية).

يؤ ي تأثري عملية اجلر املا ي السنوي احملد جيدا يىل عد أقل من املشكالت وقدرة أفضل على أ اء املهام املتعلقة بإ ارة
املمتلكات.

 )4وضع مؤشرا األداء الرئيسية إلدارة الممتلكا
املشكلة

أشارت ي ارة قسم خدمات الدعم العام يىل أهنا تقوم بعمليات استعراض منتظمة أل اء إل ارة املمتلكات ،مبا يف ذلك رصد عد
عمليات الشطب والتخلص ،وعد األصول املفقو ة ،ونتائج اجلر املا ي وتسوية التباينات اليت مت حتديدها ،اخل.
ومع ذلك ،ال توجد حاليا أي وثائق رمسية من تلك الضوابط/االستعراضات الدورية لتحديد أ اء العمليات وي ارة املمتلكات
وقياسها وتقييمها.
خطر/خماطر2 :

توصية

نوصي بتنفيذ جمموعة من مؤشرات األ اء الرئيسية إل ارة املمتلكات ،وفقا الحتياجات احملكمة ،مبا يف ذلك مؤشرات األ اء
الرئيسية احملد ة للتخلص من األصول وشطبها .وينبغي أن يتم تتبع مؤشرات األ اء الرئيسية هذه وتوثيقها وتقدمي تقارير عنها على
أساس شهري ،تكون متوافقة مع متطلبات املعايري احملاسبية الدولية وقابلة للتطبيق على كامل ورة حياة ي ارة األصول.
وفيما يلي أمثلة على مؤشرات األ اء الرئيسية املتعلقة باجلر املا ي واستبدال األصول والتخلص منها:
• األيام املطلوبة إلجراء اجلر املا ي ومطابقة البيانات؛
• النسبة املئوية الدقيقة للجر املا ي؛
• تكلفة ي ارة األصول كنسبة مئوية من القيمة اإلمجالية لألصول؛
•
•
•
•

التأثري

نسبة املخزون غري النشطة؛
النسبة املئوية من األصول املفقو ة؛
النسبة املئوية من األصول التالفة؛
النسبة املئوية من األصول املشطوبة اليت يتم التخلص منها فعال.

ميكن أن تسلط مؤشرات األ اء الرئيسية إل ارة املمتلكات الضوء على األ اء وحتديد املخاطر واجملاالت احملتملة للتحسني املستمر.

 )5وضع تلجيها تنفيذية إلدارة أوصلل المكاتب الميدانية
املشكلة

ال توجد أي يجراءات تشغيل مفصلة تصف األ وار واملسؤوليات إل ارة األصول يف امليدان .وتشمل السياسة احلالية فقط ملخصا
رفيع املستوى لدور مدير املكتب امليداين.
خطر/خماطر3 :

توصية

نوصي بوضع توجيه/يجراءات عملية إل ارة األصول .وينبغي هلذه اإلجراءات العملية أن حتد بوضوح األ وار واملسؤوليات املتعلقة
بإ ارة األصول يف هذا اجملال من خالل معاجلة املواضيع التالية:
• طخصيص األصول للمستخدمني النهائيني يف امليدان؛
• نقل األصول بني املستخدمني النهائيني يف امليدان؛
• حتديد األصول املناسبة للشطب واإلبالغ عنها؛
• اخلطوات املطلوب اطخاذها يف حالة األصول املفقو ة/التالفة/املسروقة؛
•
•
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شروط للمستخدمني النهائيني إلعا ة مجيع األصول ما يا قبل احلصول على املوافقة على مغا رة امليدان؛
عملية تتعلق باإلبالغ الذايت الدوري (سنوية على سبيل املثال) عن األصول اليت يعيِّنها املستخدمون
النهائيون.
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التأثري

سيزيد وجو يجراء عملي قياسي إل ارة أصول املكتب امليداين من التطبيق املتسق لسياسة استبدال األصول ،وتسهيل يسنا
األصول للمستخدمني النهائيني الفر يني ،وزيا ة انتقال األصول يف امليدان (مما يؤ ي يىل زيا ة الكفاءة وحتقيق وفورات يف
التكاليف احملتملة) و تقليل عد األخطاء يف اجلر املا ي من خالل زيا ة الوضوح يف األ وار واملسؤوليات.

 )6إضفاء الطابع الرسمي على الرقابا الداخلية وتعزيزها بشأن اكتمال عمليا شطب األوصلل والتخلص منها ووصحة ذلك
املشكلة

عدم وجو ضوابط اخلية موثقة بشأن اكتمال عمليات شطب األصول والتخلص منها وصحة ذلك ،وهو ما قد يؤ ي يىل
التأخري يف شطب األصول والتخلص املا ي منها ويزيد من خطر عمليات التخلص غري املصرح به.
هناك ضوابط اخلية خاصة باكتمال عمليات شطب األصول والتخلص منها .لكن هذه الضوابط ليست كافية وليست رمسية أو
موثقة ائما.
وباإلضافة يىل ذلك ،ال توجد أي رقابة رمسية الحقة على عملية املوافقة هذه وصحة عمليات شطب األصول والتخلص منها.
هناك رقابة يف عملية اجلر السنوي ،تتحقق من املوا اليت متت املوافقة عليها ون موافقة مسبقة ،ولكن مل يتم توثيقها أو يضفاء
الطابع الرمسي عليها .
خطر/خماطر 4 :و5

توصية

نوصي مبراجعة الضوابط الداخلية القائمة حاليا ومواصلة تعزيزها لضمان اكتمال عمليات شطب األصول والتخلص منها وصحة
ذلك.
وتوفر القائمة أ ناه أمثلة عن ضوابط اخلية فعالة على اكتمال/صحة عمليات شطب األصول والتخلص منها:
•
•
•
•

التأثري

تنفيذ استعراض وري لألصول والظروف املا ية من أجل ضمان حتديد مجيع األصول اليت انتهت مدة
صالحيتها؛
يعدا تقرير مراقبة ورية للتأكد من أن عملية الشطب والتخلص انطلقت جلميع األصول احملد ة هبذه
الطريقة؛
حتديد املدة املناسبة لفرتة االحتفاظ باألصول؛
يخل.

سوف حتد الرقابة الداخلية على اكتمال عمليات شطب األصول والتخلص منها وصحة ذلك من تدهور األصول واخنفاض
قيمتها ،ومنع التخلص من األصول غري املصرح به وحتسني استخدام األصول اإلمجالية.

 )7االنتقال إلى نظا إدارة واحد الممتلكا
املشكلة

يتم استخدم قواعد بيانات مكررة إل ارة املمتلكات .فباإلضافة يىل الوصول يىل قاعدة بيانات ي ارة األصول ،اليت هي سجل
مركزي جلميع األصول ،حيتفظ قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حاليا بقاعدة بيانات خاصة به تتعلق بكل أصول
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت مت يسنا ها للمستخدمني النهائيني .ومبا أنه ال توجد أي واجهة ربط بني هاتني القاعدتني،
فقد تنشأ تباينات (على سبيل املثال عد من أصول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،املواقع ،وغريها).
وقد حيد تكرار سجالت األصول من مدى وضوح الرؤية يف شراء خمزونات األصول ومد الصالحية ومتطلبات األصول.
خطر/خماطر 3 :و7

توصية
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بتنفيذ وحدة "ساب" حملاسبة األصول ،فإننا نوصي باستخدام سجل ي ارة أصول مركزي واحد ميكن أن تصل يليه مجيع األطراف
املشاركة يف عملية ي ارة األصول .ويسمح السجل املركزي بتبا ل خمزونات األصول وحتسني الرؤية للممتلكات الزائدة بني أقسام
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احملكمة.
التأثري

سيحسن وجو سجل مركزي إل ارة األصول االستخدام الكامل لألصول واملمتلكات ويعززها وحيد من املمتلكات الزائدة.

 )8تحديد مسؤوليا محاسب األوصلل الثابتة
املشكلة

قد يتطلب االنتقال يىل املعايري احملاسبية الدولية يف القطاع العام حتديد أل وار ومسؤوليات حماسب يتويل املسؤوليات احملاسبية
لألصول الثابتة .وهذا احملاسب يف حاجة يىل العمل مبثابة الرقيب النهائي يف التحقق من أنه مت ي خال معلومات األصول بدقة
ألغراض التقارير املالية .ولذلك ،فإن هذا الشخص يف حاجة يىل معرفة وثيقة مبعايري يعدا التقارير املالية وعملية ي ارة ممتلكات
احملكمة.
خطر/خماطر2 :

توصية

التأثري

حتديد ور حماسب األصول الثابتة ومسؤولياته مبا يتماشى مع متطلبات املعايري احملاسبية الدولية يف القطاع العام ونظام "ساب".
وسيكون حماسب األصول الثابتة مسؤوال عن تسجيل تكلفة األصول الثابتة املكتسبة حديثا ،وتتبع األصول الثابتة القائمة من
منظور حماسيب ،وتسجيل االستهالك ،واحملاسبة للتخلص من األصول الثابتة.
وستتضمن املسؤوليات احملد ة فيما يتعلق بعمليات شطب األصول الثابتة والتخلص منها ما يلي:



ينشاء نظام من الضوابط واإلجراءات والنماذج اخلاصة بسجل األصول الثابتة واملخزونات ومتابعته؛
تسجيل التخلص من األصول الثابتة يف النظام احملاسيب؛




مراجعة حسابات االستهالك لألصول الثابتة؛
استعراض جدول زمين مفصل من األصول الثابتة واالستهالك املرتاكم وحتديثه؛



استعراض اتساق تصنيف نفقات التشغيل ورأس املال؛




التحقيق يف التقا م احملتمل لألصول الثابتة؛
اإلشراف على االستعراضات الدورية املتعلقة باستهالك األصول امللموسة؛




اإلشراف على اجلر املا ي الدوري لألصول الثابتة؛
تقدمي توصية بشأن حتسني استخدام األصول والتخلص منها؛



يعدا اجلداول الزمنية ملراجعة احلسابات املتعلقة باألصول الثابتة ،ومساعدة مراجعي احلسابات يف
طلباهتم.

زيا ة املوثوقية يف نوعية بيانات األصول املدخلة يف يعدا التقارير املالية وزيا ة الرقابة على استخدام األصول والتخلص منها.
___________
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