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مقترح لتحسني عرر ميااييرة الرتررة املاليرة  2٠18 - 2٠17يف ضرو
املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام
مقدمة
 - 1يتمثررا الغررر مررا وررة الوردررة يف ديررد و قرردة مقتر رراز نديلررة لعررر امليااييررة
املقتر ررة للسررلطة للرترررة املاليررة  .2٠18-2٠17ويف إطررار إجرررا وررةا التحليررا ،استعرض ر
املمارساز املتبعة يف عدد ما وكاالز األمم املتحدة ،مبا فيها نريرام األمرم املتحردة ائيرا ،
وصررندوا األمررم املتحرردة للسرركان ،ومن مررة األمررم املتحرردة للطرولررة ،ووكالررة األمررم املتحرردة
ئغاثة و شرغيا الججر ني الرلسرطينيني يف الشررا األده ،ووي رة األمرم املتحردة للمسراواة نرني
اجلنسني ومتكني املرأة.
 - 2و سررتند وررة الوردررة إا الدراسررة  ،ISBA/18/A/4-ISBA/18/C/12الرقرررة  )16ال ر
ندأز جلنة املالية نإجرا ها يف عام  2٠12هبدف سني وصف وشرح استخدام رسروم ههيرا
طلبرراز املوافقررة علررط اطررل العمررا املتعلقررة ناالستكشرراف .ويف عررام  ،2٠13واصررل جلنررة
سرررني
املاليرررة إجررررا الدراسرررة  ،ISBA/19/A/7-ISBA/19/C/11الرقرررراز  )27-2٥نغرررر
وصف وشرح وة الرسوم وخمتلف مصادر إيراداز السلطة .وطلب اللجنرة إا األمرني العرام
أن يدرج يف ناب ائيراداز يف املياايية املقتر ة للرترة املالية  2٠16-2٠1٥نيايا نرائيراداز
املتنوعة املقدرة اجل الرترة املاليرة املقبلرة ،وفقرا للبنرد  3-6ب) مرا الن رام املراو .وكنقطرة
نداية ،طلب إا األمني العام أن يدرج يف ذلك التقردير ائيرراداز املتودعرة املتي يرة مرا الرسروم
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السررنوية للمسررا ة يف التكرراليف العامررة ال ر يسررددوا املتعادرردون .واسررتجيب ررةا الطلررب يف
مياايية الرترة  ISBA/20/A/12 2٠16-2٠1٥و .)ISBA/20/A/5-ISBA/20/C/19
 - 3وأكد استعرا السياسراز الشراما الرةر رر كرا أرنرت سرنواز الردعوة املوجهرة
ما الدول األعضا لايادة التركيرا علرط قيرل النترا وإههارورا .ومتثرا ائدارة القا مرة علرط
النتا أداة وامة لتحقيل لك الغاية .و شركا ائدارة القا مرة علرط النترا جرا ا أساسريا مرا
نريررام إصررجح األمررم املتحرردة ،ووررو مررا جررر يكيررد ررددا يف اطررة العمررا ا مسررية
لألمني العام .)1
 - 4و عد مياايية السلطة للرترة املاليرة  2٠16-2٠1٥ناسرتخدام شركا ساسرق قليردر
ملخطررل احلسرراناز اي ررر املرفررل األول ررة الوثيقررة) يتطررور كررثريا علررط الرررغم مررا البي ررة
املتغرية ملياايية األمم املتحدة والتطور التدر يف عما السلطة ،الرةر يشرما ا ن العمرا مرت
املتعادديا .و تضما األشكال البديلة املمكنة للمياايية يُهجا نريا ية أو مواضيعية وضرت وفقرا
للخطل االسترا يجية .وسيستلام إداال أر غيرياز يف شكا عر املياايية إدارال غريرياز
أيضا يف خمطل احلساناز ،يث سجا ائيرراداز والنرقراز ،ثيرث يتسرس للسرلطة ائنرج
عا النتا املالية ننرس الشكا املعتمد للمياايية.

مقترح عر

املياايية

 - ٥جرررز العررادة أن تبررت وكرراالز األمررم املتحرردة يف وضررت ميااييا ررا وائنررج عنررها
اططها االسترا يجية .ويف الة السلطة ،يرد نريام العمرا اليرا يف التقريرر السرنور لألمرني
العام ،الةر يورد االز التركيا الر يسية للسلطة .وميكا نالتاو ن ريم مقتررح ميااييرة نرديا
يتمحور ول اجملاالز الربيا ية التالية اي ر :)ISBA/21/A/2
أ)

املهام ائشرافية فيما يتصا نعقود االستكشاف؛

ب) رصد االهاواز والتطوراز املتصلة نييشرطة التعرديا يف دراع البحرار العميقرة،
مبا يف ذلك هروف السوا العاملية للمعادن وأسعار املعادن واالهاواز والتودعاز املتعلقة هبا؛

__________
 )1اي ر الوثيقة املعنوية ’’االجتماع املشرتر للمجرالس التنريةيرة لربيرام األمرم املتحردة ائيا /صرندوا األمرم
املتحرردة للسرركان/مكتب األمررم املتحرردة رردماز املشرراريت ،واليوييسرريف ،ووي ررة األمررم املتحرردة للمرررأة،
ونريررام األغةيررة العررامل  :طبيررل دررراراز اسررتعرا السياسرراز الشرراما الررةر ررر كررا أرنررت سررنواز‘‘،
املؤراة  4شباط/فرباير .2٠13
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ج) وضررت إطررار ن يمر مناسررب لتطرروير اسررتغجل املرروارد املعدييررة يف املنطقررة يف
املسررتقبا ،مبررا يف ذلررك ديررد معررايري حلمايررة البي ررة البحريررة واحلررراال عليهررا أثنررا اسررتغجل
وة املوارد؛
عايا و شجيت البحوث العلمية البحرية يف املنطقة عا طريرل للرة أمرور مرا
د)
نينها وضت نريام مستمر لتن يم لقاز عما قنية ،ويشر يتا البحوث الر للرإ إليهرا،
والتعاون مت املتعادديا والدوا ر العلمية الدولية؛
ور) لررت املعلومرراز وإيشررا و طرروير دواعررد نيايرراز و يرردة للمعلومرراز العلميررة
والتقنية ما أجا التوصا إا فهم أفضا لبي ة احمليطاز العميقة؛
و) التقييم املتواصا للبياياز املتا رة فيمرا يتعلرل نالتنقيرب عرا العقيرداز املؤلررة
مررا عرردة معررادن والكربيتيررداز املتعررددة الرلررااز ودشررور املنغنيررا احلديرردر الغنيررة نالكونالر
واستكشافها؛
ز) وضت اطة إدارة ني ية للمناطل ا امة ال ترور علرط العقيرداز املؤلررة مرا
عدة معادن والكربيتيداز املتعددة الرلااز ودشور املنغنيا احلديدر الغنية نالكونال .)2
 - 6وسرينل الكثري ما التكاليف ديدا نربيام وا رد .غرري أن نعرل التكراليف املتعلقرة
نالربام  ،ال دد كون مر بطة نربيا ني أو أكثر ما الربام املةكورة أعج  ،سريقدر نتوزيعره
ناسبيا علط الربام ال ميكا رنطها هبا ديدا .ويرد الشكا املقترح يف املرفل الثاين.
 - 7وعررجوة علررط ذلررك ،سررتتلقط وررة الررربام السرربعة الرردعم مررا ائدارة والعمليرراز
والتكاليف املشتركة نني الربام  ،ال ال ميكا أن لصإ لربام سددة.
-8

و شما إيراداز السلطة ما يل :
أ)

مسا از الدول األعضا ؛

ب) الوفوراز املقدرة فترة السنتني  ،)2٠16-2٠1٥إن وجدز؛
ج)

ائيراداز املتنوعة.

__________
 )2مت اعتماد اطة إدارة ني ية للعقيداز املؤلرة ما عدة معرادن يف سرياا االسرتغجل ،يرتعني وضرت اطرل مثيلرة
للكربيتيداز املتعددة الرلااز ودشور املنغنيا احلديدر الغنية نالكونال .
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-٩

و شما ائيراداز املتنوعة للسلطة ما يل :

أ) ائيررراداز املتودعررة مررا رسرروم املسررا ة يف التكرراليف العامررة لعررام .2٠17
ويشررما ذلررك رسرروم املسررا ة يف التكرراليف العامررة الررواردة مررا املتعادررديا الررةيا وافقرروا علررط
دفت الرسم؛
ب) ائيررراداز املتودعررة مررا رسرروم املسررا ة يف التكرراليف العامررة لعررام .2٠18
ويشررما ذلررك رسرروم املسررا ة يف التكرراليف العامررة الررواردة مررا املتعادررديا الررةيا وافقرروا علررط
دفت الرسم؛
ج) ائيراداز املتودعة ما رسوم ههيا الطلباز الر وردز ،الر
اليا لعام 2٠17؛

ررر ههياورا

د) ائيراداز املتودعة ما رسوم ههيا الطلباز الر وردز ،الر
اليا لعام 2٠18؛

ررر ههياورا

ور) ائيراداز املتودعة ما رسوم ههيا الطلبراز الر وردز ،الر يتودرت املوافقرة
عليها لعام  2٠17و .2٠18
 - 1٠ويتعلل كا ما رسوم املسرا ة يف التكراليف العامرة ورسروم ههيرا طلبراز املتعادرديا
علط وجه التحديد ،ناجملال الربيا  ،1املهام ائشرافية فيما يتصا نعقود االستكشاف.
 - 11ويتمثررا أ ررد مثالررب غرريري شرركا امليااييررة يف أن ميااييررة الرترررة  2٠18-2٠17لررا
كون دانلة للمقارية ناملياايية احلالية للرترة  ،2٠16-2٠1٥ألن املياايية احلالية غري معروضرة
يف شكا نريرا وال ميكرا ويلرها نسرهولة إا شركا مرا ورةا القبيرا .ولكرا ،إذا عرضر
ميااييررة الرترررة  2٠18-2٠17نطريقررة نريا يررة مررت درروايني احملاسرربة ،ميكررا أيضررا أن عررر
نطريقررة دانلررة للمقاريررة نشرركا ميااييررة الرترررة  .2٠16-2٠1٥وعررجوة علررط ذلررك ،هرردر
ائشررررارة إا أيرررره ال ميكررررا عررررديا ميااييررررة ويرقرررراز الرترررررة  2٠16-2٠1٥لعرضررررها
نطريقة نريا ية .ونعبارة أارر  ،سريكون رة وافرل مرت امليااييراز السرانقة ،ولكرا لريس مرت
املياايياز الج قة.

أثر املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف املياايياز
 - 12يسرررمل للكيايررراز ناعتمررراد خمتلرررف أسرررس امليايرررة ،الر ر شرررما األسرررا النقررردر
أو األسا النقدر املعدل أو أسا االستحقاا .وعلرط النحرو املرةكور أديرا  ،ال راال األمرم
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املتحدة ،يف عام  ،2٠1٥عد املياايياز ناستخدام األسا النقدر املعدل ،وورو يررس طريقرة
العر ال استخدم يف وضت مياايية السلطة للرترة املالية .2٠16-2٠1٥
 - 13ويصف املعيار  24ما املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العرام معرايري عرر معلومراز
امليااييرررة يف البيايررراز املاليرررة .وينطبرررل ورررةا املعيرررار ،الرررةر اسرررتكما ارررر مررررة يف شرررريا
األول/أكتونر  ،2٠11علط كياياز القطراع العرام الر تريل إطرجع اجلمهرور علرط ميااييترها
ميااييا ا) املعتمدة لتعايا شرافية عملية قدة قاريروا املاليرة .ويتطلرب ورةا املعيرار أن قردم
وررة الكيايرراز إفصررا از معينررة عررا امليااييررة واملبررالا الرعليررة يف نيايا ررا املاليررة أو قاريروررا
األار  .ويتضما املرفل الثالث راصيا أار عا املعيار  24ومقتطراز منه تعلل نايطبادره
علط السلطة.
 - 14وسيضما امتثال متطلباز وةا املعيار أن ر كياياز القطاع العام نالتااما ا املتعلقرة
ناملسررا لة و عرراز شرررافية نيايا ررا املاليررة مررا اررجل إههررار :أ) التقيررد نامليااييررة امليااييرراز)
املعتمدة ال لضت للمسا لة نشيهنا؛ ب) أداؤوا املاو فيما يتعلل نتحقيرل النترا املدرجرة يف
املياايية ،يف ال إعداد املياايية املياايياز) والبياياز املالية علط يرس األسا .
 - 1٥وال حيرردد املعيررار شررروط صررياغة أو عررر امليااييرراز املعتمرردة الر ترراح للجمهررور.
وونا يوعان ر يسيان ما املياايياز ،ا امليااييراز املعردة ناسرتخدام األسرا النقردر و لرك
املعدة ناسرتخدام أسرا االسرتحقاا الكامرا .وال راال األمرم املتحردة ،يف عرام  ،2٠1٥عرد
املياايياز ناستخدام األسا النقدر املعدل.
 - 16وال حي ررط مصررطلل ”امليايررة علررط أسررا االسررتحقاا“ نا ررراا عررام علررط معنررا يف
أدنياز احملاسبة ،ال قدم له عددا ما الترسرياز .ولكا ،يعين مصطلل ’’امليايرة علرط أسرا
االستحقاا‘‘ عموما أن أذون ائيراا عطط مياايياز دد مبراويم االسرتحقاا .وعلرط وجره
ا صوص ،ضت املياايية املعدة ناستخدام أسرا االسرتحقاا ردودا كميرة للمصرروفاز الر
ميكررا أن تكبرردوا ،نرردال مررا املردفوعاز النقديررة الر ميكررا أن قرردمها .ويتمثررا أ ررد أوجرره
االاررتجف نررني األسررا النقرردر وأسررا االسررتحقاا يف اسررتخدام االسررتهج السررنور يف
العررر علررط أسررا االسررتحقاا الكامررا يف مقانررا اسررتخدام كلرررة ادتنررا تلكرراز جديرردة
خمصوما منها العا داز الصافية الر ميكرا أن تري ط مرا التصررف هبرا عنرد العرر ناسرتخدام
األسا النقدر.
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 - 17ويتطلب ورةا املعيرار مرا املعرايري احملاسربية الدوليرة للقطراع العرام أن تضرما البيايراز
املالية للكيان ما يل :
مقاريرة املبرالا الرعليررة ناملبرالا املدرجرة يف امليااييررة األصرلية وامليااييرة النها يررة.
أ)
ويتعني إجرا وة املقارية ننا علط يرس أسرا احملاسربة املعتمرد يف إعرداد امليااييرة ،ر وإن
كان ذلك األسا خمتلف عا األسا املعتمد يف إعداد البياياز املالية .ونالتاو ،ميكرا عرر
البيايراز املاليررة نطريقرة االسررتحقاا الكامرا الر متتثررا املعرايري احملاسرربية الدوليرة للقطرراع العررام
وعر امل ياايية ناستخدام األسا النقدر ،علط غرار ما رر اليا ،وال يتعرار ذلرك مرت
لك املعايري؛
ب) رسرري للرررروا ا امررة نررني امليااييررة واملبرالا الرعليررة ،مررا يكررا وررةا الترسررري
واردا يف وثا ل عامة أار صدر جنبا إا جنب مت البياياز املالية؛
ج) سرروية للمبررالا الرعليررة علررط أسررا امليااييررة مررت املبررالا الرعليررة املعروضررة يف
البياياز املالية عندما خيتلف أساسا احملاسبة واملياايية.
 - 18ويتطلرب املعيررار أيضررا ائفصرراح عررا رسررري ألسررباب الرررروا نررني امليررااييتني األصررلية
والنها ية ،مبا يف ذلك ما إذا كاير ورة الررروا نشري عرا عمليراز إعرادة لصريإ للمروارد
ضما املياايية ،أو عواما أار مرا دبيرا ردوث روالز يف السياسراز ،أو غرري ذلرك مرا
األ داث غري املتودعة .وميكا أن قدم وة ائفصا از يف املج از علط البياياز املالية.
 - 1٩وال يشترط يف ائفصرا از الر حيرددوا املعيرار  24ائفصراح عرا معلومراز مقاريرة
نشي ن الرتررة السرانقة؛ كمرا ال يشرترط املعيرار ائفصراح يف البيايراز املاليرة للرتررة اجلاريرة عرا
الترسري ذر الصلة للرروا نني املبرالا الرعليرة وامليااييرة للرتررة السرانقة .وسراور لرس املعرايري
احملاسبية الدولية للقطاع العرام دلرل مرا أن يرؤدر مطلرب ائفصراح عرا معلومراز مقاريرة إا
إثقررال البيايرراز ناملعلومرراز وإ رراد شرربكة نالغررة التعقيررد مررا متطلبرراز ائنررج وأال يكررون يف
مصلحة مستخدم البياياز املالية.
 - 2٠وستواصررا السررلطة الدوليررة لقرراع البحررار إعررداد ميااييرراز غطر فتررراز ماليررة مررد ا
سنتان ،ومياايياز سنوية غط كا سنة يف فتراز السنتني ،يف إطرار املعرايري احملاسربية الدوليرة
للقطاع العام.
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التوصية
 - 21جلنة املالية مدعوة إا أن الن ر يف املقتررح الرداع إا عرر
املالية  2٠18-2٠17سب اجملال الربيا .

امليااييرة املقتر رة للرتررة

 - 22وعجوة علط ذلك ،فإن جلنرة املاليرة مردعوة إا ائ اطرة علمرا نرين السرلطة ستواصرا
إعررداد امليااييرراز ناسررتخدام يرررس األسررا الررةر سررتخدمه األمررم املتحرردة ،أر ناسررتخدام
األسا النقدر املعدل ،ووو ما ميتثا املعيرار  24مرا املعرايري احملاسربية الدوليرة للقطراع العرام.
ونغية عايا الشرافية ،وفقا للمعيار  ،24ستقدم السلطة أيضا ائفصرا از املطلونرة ائضرافية،
مبا يف ذلك رسرياز الرروا.
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املرفل األول
احملاسرربة التقليديررة :شرركا عررر
السلطة الدولية لقاع البحار

خمطررل احلسرراناز الررةر عتمررد

اليررا

مرروجا ا تياجرراز ميااييررة السررلطة الدوليررة لقرراع البحررار للرترررة مررا  1كررايون الثاين/ينرراير  2٠1٥إا
أ)
 31كايون األول/ديسمرب 2٠16
(بآالف دوالرات الواليات املتحدة)
االحتياجات املعتمدة
2016
2015 2014/2013

الزيادة (النقصان)
اجملمووووووور ل توووو و ة
النسبة املئوية
املب غ
2016/2015

اجلا  - 1املصروفاز ائدارية لألماية
الباب 1
الوها ف الثانتة
املساعدة املؤدتة العامة
العما ائضايف
االستشاريون
عايا إجرا البحوث العلمية البحرية و شجيعها

6 ٠23,6
3٠,٠
31,6
1٩٠,٠
1٠٠,٠

3 ٠4٠,6
14,8
1٥,8
1٥7,٥
٥٠,٠

3 ٠4٠,6
1٥,2
1٥,8
1٥7,٥
٥٠,٠

6 ٠81,2
3٠,٠
31,6
31٥,٠
1٠٠,٠

٥7,6
٠,٠
٠,٠
12٥,٠
٠,٠

1,٠
٠,٠
٠,٠
6٥,8
٠,٠

أفردة ا ربا املخصصة
مستودع البياياز املركار
التكاليف العامة للموهرني

4٥٠,٩
13٠,٠
2 7٠6,3

266,٩
6٥,٠
1 341,4

3٠4,٠
6٥,٠
1 364,٩

٥7٠,٩
13٠,٠
2 7٠6,3

12٠,٠
٠,٠
٠,٠

26,6
٠,٠
٠,٠

٩ 662.4

4 ٩٥2.٠

٥ ٠13.٠

٩ ٩6٥.٠

3٠2.6

3 ,1

اجملموع الررع

الباب )1

الباب 2
السرر يف مهام رمسية
اجملموع الررع

الباب )2

32٥,1

237,7

242,4

48٠,1

1٥٥,٠

47,7

32٥ ,1

237 ,7

242 ,4

48٠ ,1

1٥٥ ,٠

47 ,7

الباب 3
اال صاالز
الطباعة ا ارجية

16٠,1
1٠٠,٠

٩8,8
4٩,٩

1٠2,٠
٥٠,1

2٠٠,7
1٠٠,٠

4٠,6
٠,٠

2٥,4
٠,٠

التدريب
اويد املكتبة نالكتب
الضيافة الرمسية
ادتنا األثاث واملعداز

٥2,1
1٠٠,٠
22,٠
6٠,٩

33,٠
68,٠
11,٠
178,4

3٠,٠
68,٠
11,٠
84,2

63,٠
136,٠
22,٠
262,7

1٠,٩
36,٠
٠,٠
2٠1,8

2٠,٩
36,1
٠,٠
331,4
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االحتياجات املعتمدة
2016
2015 2014/2013
23,٠
8٠,3
1٠٩,6
12٠,٩
34,6

است جار وصياية األثاث واملعداز
اللوازم واملواد
ادماز متنوعة
كنولوجيا املعلوماز
رسوم مراجعة احلساناز
ي ام األمرم املتحردة املو رد للروا رب والبردالز
166,٠
واالستحقاداز
املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام
اجملموع الررع

الباب )3

الباب 4
إدارة املباين
اجملموع الررع

الباب )4

اجملموع ،اجلا  1األنواب )4 - 1

الزيادة (النقصان)
اجملمووووووور ل توووو و ة
النسبة املئوية
املب غ
2016/2015

11,3
3٩,٥
٥4,٠
1٠٥,6
17,3

11,7
4٠,8
٥٥,6
6٥,٩
17,3

23,٠
8٠,3
1٠٩,6
171,٥
34,6

٠,٠
٠,٠
٠,٠
٥٠,6
٠,٠

٠,٠
٠,٠
٠,٠
41,٩
٠,٠

83,٠

83,٠

166,٠

٠,٠

٠,٠

٠,٠

6٠,٠

6٠,٠

12٠,٠

12٠,٠

1٠٠,٠

1 ٠2٩.٥

8٠٩.8

67٩.6

1 48٩.4

4٥٩.٩٠

44 ,7

776,٩

482,8

3٩4,1

876,٩

1٠٠,٠

12,٩

776 ,٩

482 ,8

3٩4 ,1

876 ,٩

1٠٠ ,٠

12 ,٩

11 7٩3 ,8

6 482 ,2

6 32٩ ,1

12 811 ,4

1 ٠17 ,6

8 ,6

اجلا  - 2كاليف ادمة مؤمتراز السلطة الدولية لقاع البحار
1 46٥,٩
2 ٥18,٩
ادماز املؤمتراز

1 46٥,٩

2 ٩31,7

412,8

16,4

اجملموع ،اجلا 2

2 ٥18 ,٩

1 46٥ ,٩

1 46٥ ,٩

2 ٩31 ,7

412 ,8

16 ,4

اجملموع الكل

14 312 ,7

7 ٩48 ,1

7 7٩٥ ,٠

1٥ 743 ,1

1 43٠ ,4

٩ ,٩٩

أ) .ISBA/20/A/12

15-09210

9/22

ISBA/21/FC/6

السلطة الدولية لقاع البحار :ائيراداز واملصروفاز وائيراداز املتنوعة
(بآالف دوالرات الواليات املتحدة)
ائيراداز
مسا از الدول األعضا
الوفوراز املقدرة فترة السنتني )2٠14-2٠13
ائيراداز املتنوعة
اجملموع

11 7٥٩,4
781,4
3 2٠2,3
1٥ 743.1

املصروفاز
ا تياجاز املياايية

1٥ 743,1

اجملموع

1٥ 743 ,1

ائيراداز املتنوعة
ائيراداز املتنوعة املتراكمة اجل 2٠13
ائيراداز املتودعة ما رسوم املسا ة يف التكاليف العامة لعام 2٠1٥
ائيراداز املتودعة ما رسوم املسا ة يف التكاليف العامة لعام 2٠16
اجملموع
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املرفل الثاين

العرررر الربيرررا
أ)
عما السلطة

مليااييرررة السرررلطة الدوليرررة لقررراع البحرررار وفرررل ررراالز

املصروفاز
(بدوالرات الواليات املتحدة)
(ب)

اجملاالت الربناجمية

ميزانية ال ت ة 2018/2017

ميزانية عام  2017ميزانية عام 2018

الربيام  :1املهام ائشرافية فيما يتصا نعقود االستكشاف
الربيام  :2رصد االهاواز والتطوراز املتصلة نييشطة التعرديا يف دراع البحرار
العميقة ،مبا يف ذلك هروف السوا العاملية للمعرادن وأسرعار املعرادن واالهاوراز
والتودعاز املتعلقة هبا
الربيررام  :3وضررت إطررار ن يم ر مناسررب لتطرروير اسررتغجل املرروارد املعدييررة يف
املنطقة يف املستقبا ،مبا يف ذلك ديد معايري حلماية البي ة البحرية واحلراال عليهرا
أثنا استغجل وة املوارد
الربيام  :4عايا و شجيت البحوث العلميرة البحريرة يف املنطقرة عرا طريرل للرة
أمرور مرا نينرها وضرت نريرام مسررتمر لتن ريم لقراز عمرا قنيرة ،ويشرر يتررا
البحث ال للإ إليها ،والتعاون مت املتعادديا والدوا ر العلمية الدولية
الربيام  :٥لرت املعلومراز وإيشرا و طروير دواعرد نيايراز و يردة للمعلومراز
العلمية والتقنية ما أجا التوصا إا فهم أفضا لبي ة احمليطاز العميقة
الربيام  :6التقييم املتواصا للبياياز املتا ة فيمرا يتعلرل نالتنقيرب عرا العقيرداز
املؤلرة ما عدة معرادن والكربيتيرداز املتعرددة الرلرااز ودشرور املنغنيرا احلديردر
الغنية نالكونال واستكشافها
الربيام  : 7وضت اطرة ئدارة ني يرة للمنراطل ا امرة الر ترور علرط العقيرداز
املؤلرة ما عدة معرادن والكربيتيرداز املتعرددة الرلرااز ودشرور املنغنيرا احلديردر
الغنية نالكونال
موع املياايية الربيا ية
ائدارة والتكررراليف املشرررتركة نرررني الرررربام  ،الررر ال ميكرررا أن ررررنل ديررردا
ج)
ني د الربام
اجملمررروع الكلرر لتكررراليف الرررربام والتكررراليف املشرررتركة نرررني الرررربام
والتكاليف ائدارية

أ) تعلل ليت رسوم ههيا الطلباز ورسوم املسا ة يف التكاليف العامة الر يتحملرها املتعادردون نالربيرام ،1
”املهام ائشرافية فيما يتصا نعقود االستكشاف“.
ب) .ISBA/21/A/2
ج) ستقدم إفصا از نشين أسا دسمة املصروفاز فيما نني الرربام وطبيعرة وديمرة املصرروفاز الر ال ميكرا
عاووا مباشرة إا الربام .
15-09210
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ألف  -ميكررا أيضررا قرردة املايررد مررا التراصرريا نشررين املبررالا ذاز الصررلة نررالعر الربيررا
سرررب يررروع ائيرررراا يف خمطرررل احلسررراناز علرررط النحرررو املررربني يف ميااييرررة الرتررررة
.2٠16-2٠1٥
نا  -سيجرر نشكا منرصا تبت املصروفاز ال ميكا عاووا علط وجه التحديرد إمرا إا
رسوم ههيا طلباز العقود أو إا قدة ا دماز إا املتعادديا مثرا لقراز عمرا)
وستبني مقانا ائيراداز املتنوعة.

ائيراداز

(بدوالرات الواليات املتحدة)
ميزانية ال ت ة 2018/2017

اإلي ادات

ميزانية عام  2017ميزانية عام 2018

مسا از الدول األعضا
الوفوراز املقدرة فترة السنتني )2٠16-2٠1٥
ائيراداز املتنوعة اي ر جدول ائيراداز املتنوعة أديا )
اجملموع
املص وفات
ا تياجاز املياايية اي ر جدول املصروفاز سب اجملاالز الربيا ية أعج )
اجملموع

راصيا ائيراداز املتنوعة
ميزانية ال ت ة 2018/2017

اإلي ادات املتنوعة

ميزانية عام  2017ميزانية عام 2018

ائيراداز املتنوعة املتراكمة اجل عام  2٠1٥و 2٠16
ائيراداز املتودعة ما رسوم ههيا الطلباز ال وردز ،ال رر ههياوا
ائيراداز املتودعة ما رسوم ههيا الطلباز ال وردز ،ال يتودت املوافقة عليها
د)
ائيراداز املتودعة ما رسوم املسا ة يف التكاليف العامة
د)

اجملموع

د) تعلل ليت رسوم ههيا الطلباز ورسوم املسا ة يف التكاليف العامة ناجملرال الربيرا
فيما يتصا نعقود االستكشاف“.
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املرفل الثالث
مقتطررراز مررا املعيررار  24مررا املعررايري احملاسرربية الدوليررة للقطرراع العررام:
عر معلوماز املياايية يف البياياز املالية
مقتطراز

أ)

التعاريف
 - 23املياايية السنوية عين مياايية معتمدة لسنة وا ردة .وور ال شرما التقرديراز ا جلرة
أو التودعاز املنشورة املتعلقة نرتراز تجاوز فترة املياايية.
 - 24امليااييررة املعتمرردة عررين صررج ية ائيررراا املسررتمدة مررا القرروايني ومشرراريت درروايني
التخصررريإ والقرررراراز األارررر املتعلقرررة نرررائيراداز أو املقبوضررراز املتودعرررة فيمرررا يتعلرررل
نرترة املياايية.
 - 2٥االعتمررراد ورررو ائذن املمنررروح مرررا دبرررا وي رررة إشررررافية مرررا أجرررا لصررريإ أمررروال
ألغرا سددة.
 - 26أسا املياايية يعين أسا االستحقاا أو األسا النقردر أو أر أسرا ساسرق ارر
معتمد يف املياايية ال اعتمد ا ا ي ة ائدارية.
 - 27األسررا القانررا للمقاريررة يعررين املبررالا الرعليررة املعروضررة علررط يرررس األسررا احملاسررق
ويرس أسا التصنيف لنرس الكيان ولنرس فترة املياايية املعتمدة.
 - 28امليااييررة النها يررة و ر امليااييررة األصررلية املعدلررة لتسررجيا ليررت اال تياطيرراز واملبررالا
املر لة والتحويجز واملخصصاز واالعتماداز التكميلية وغريوا مرا الرتغرياز املنطبقرة علرط
فترة املياايية ال هريها ا ي ة ائدارية.
 - 2٩امليااييررة املتعررددة السررنواز و ر ميااييررة معتمرردة ملررا يايررد عررا سررنة وا رردة .وو ر ال
شما التقديراز ا جلة أو التودعاز املنشورة املتعلقة نرتراز تجاوز فترة املياايية.
 - 3٠املياايية األصلية و املياايية األولية املعتمدة لرترة املياايية.
أ) مقتطراز ما املعيار  24ما املعرايري احملاسربية الدوليرة للقطراع العرام ’’عرر معلومراز امليااييرة يف البيايراز
املاليررة‘‘ الصررادر يف شررريا األول/أكتررونر  .2٠11واال رراد الرردوو للمحاسرربني وررو الررةر ينشررر املعررايري
احملاسبية الدولية للقطاع العام.
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املياايياز املعتمدة
 - 31عكس املياايية املعتمدة ائيراداز أو املقبوضاز الر يتودرت أن نشري يف فتررة امليااييرة
السنوية أو فتررة امليااييرة املتعرددة السرنواز ،اسرتنادا إا ا طرل احلاليرة وال رروف االدتصرادية
املتودعة اجل فترة املياايية لك ،واملصروفاز أو النرقاز ال وافل عليها ا ي ة ائداريرة .وال
عررد امليااييررة املعتمرردة قررديرا جررج أو ودعررا يسررتند إا افتراضرراز نشررين األ ررداث املقبلررة
وائجرررا از ائداريررة املمكنررة ال ر ال يتودررت نالضرررورة أن رردث .وناملثررا ،لتلررف امليااييررة
املعتمدة عا املعلوماز املالية االستشررافية ،الر درد كرون يف شركا نبرؤ أو قردير ،أو مراي
ما كليهما ،ما دبيا نبؤ ملدة سنة وا دة نائضافة إا قدير ملدة مخس سنواز.

املياايية األصلية واملياايية النها ية
 - 32ميكا أن شما املياايية األصرلية املبرالا املعتمردة املتبقيرة الر يرتم ر يلرها لقا يرا مرا
السررنواز السررانقة مبوجررب القررايون .فعلررط سرربيا املثررال ،دررد يتطلررب نعررل عملي راز امليايررة
احلكوميرررة التر يرررا التلقرررا لجعتمررراداز لتغطيرررة التاامررراز السرررنواز السرررانقة .و تضرررما
االلتاامرراز ا صرروم املسررتقبلية احملتملررة املبنيررة علررط ا ررراا عادرردر رراو .وميكررا أن شررما
االلتااماز أوامر شرا معلقة وعقود ستلم نعد البضا ت وا دماز املتعلقة هبا.
 - 33ودد كون االعتماداز التكميلية ضرورية يف احلاالز ال ال ورد فيها املياايية األصلية
نشرركا واف ا تياجرراز ائيررراا النالررة عررا احلرررب أو الكرروارث الطبيعيررة علررط سرربيا املثررال.
ودد يكون ونا يقإ يف ائيراداز املدرجة يف املياايية اجل الرترة ،ودد يكون ما الضررورر
إجرا ويجز دااليرة نرني أنرواب امليااييرة أو البنرود املتسلسرلة ملج مرة الرتغرياز يف األولويراز
اجل السنة .و شما املياايية النها ية ليت وة التغرياز أو التعديجز امليذون هبا.

عر

املقارية نني املياايية واملبالا الرعلية

 - 34يعر الكيان مقارية نني املبالا املدرجرة يف امليااييرة الر حياسرب عليهرا علنرا واملبرالا
الرعلية ،إما يف شكا نيان ماو إضايف منرصا أو يف شركا أعمردة ميااييرة إضرافية يف البيايراز
اليرا وفقررا للمعرايري احملاسرربية الدوليرة للقطرراع العرام .و عررر املقاريرة نررني
املاليرة الر عررر
املياايية واملبالا الرعلية كج ا يل نشكا منرصا:
ألف  -املبالا املدرجة يف املياايية األصلية والنها ية؛
نا  -املبالا الرعلية علط أسا دانا للمقارية؛

14/22

15-09210

ISBA/21/FC/6

جيم  -رسررري للرررروا ا امررة نررني امليااييررة واملبررالا الرعليررة ،مررا اررجل ائفصرراح
يف املج از.
 - 3٥وما شين عر املبالا املدرجرة يف امليااييرة األصرلية وامليااييرة النها يرة واملبرالا الرعليرة
يف البيايرراز املاليررة علررط أسررا دانررا للمقاريررة نامليااييررة ال ر ترراح للجمهررور أن يكمررا دورة
املسا لة ما اجل متكني مستخدم البياياز املالية ما ديد مرا إذا كران درد جرر احلصرول
علررط املرروارد واسررتخدامها وفقررا للميااييررة املعتمرردة .وميكررا أيضررا عررر الرررروا نررني املبررالا
الرعلية واملبالا املدرجة يف املياايية األصلية أو النها ية يف البياياز املالية نغر االستكمال.
 - 36وسيسررراعد رسرررري الررررروا ا امرررة نرررني املبرررالا الرعليرررة واملبرررالا املدرجرررة يف امليااييرررة
املستخدمني علط فهم أسباب االز ا روج عا املياايية املعتمدة الر حياسرب الكيران عليهرا
علنررا .وميكررا ديررد الرررروا ا امررة نائشررارة علررط سرربيا املثررال إا مررا يلر  :أ) الرررروا نررني
املياايية الرعلية واملياايية األصلية للتركيا علط األدا دياسرا نامليااييرة األصرلية؛ أو ب) الررروا
نني املياايية الرعلية واملياايية النها ية للتركيا علط مد امتثال املياايية النها ية.
 - 37ويف العديد ما احلاالز ،كون املياايية النها ية و يرس املبالا الرعليرة .ويعرود ذلرك
إا أن نرية املياايية يُرصد اجل الرترة املشمولة نرالتقرير وأن امليااييرة األصرلية ُرنقل ردر يا
لررتعكس ال ررروف وا رررباز املررتغرية اررجل الرترررة املشررمولة نررالتقرير .ويشررترط وررةا املعيررار
ائفصاح عا رسري ألسباب التغرياز نني املياايية األصلية واملياايية النها ية.
 - 38وكثريا ما صدر ناالدتران مت البياياز املالية منادشاز ائدارة و ليج را واستعراضرها
للعملياز أو غري ذلك ما التقارير ال قدم فيهرا عليقراز علرط أدا الكيران وإتازا ره ارجل
الرترررة املشررمولة نررالتقرير ،مبررا يف ذلررك رسرررياز ألر فررروا وامررة عررا املبررالا املدرجررة يف
املياايية .ووفقا ةا املعيار ،يدرج رسري للرروا ا امرة نرني املبرالا الرعليرة واملبرالا املدرجرة يف
املياايية يف املج از علط البيا يراز املاليرة ،مرا يكرا أ) مردرجا يف قرارير أو وثرا ل عامرة
أار صدر ناالدتران مت البياياز املالية؛ و ب) مت املج از علط البياياز املالية.

العر

وائفصاح

 - 3٩ال يقدم الكيان مقارية نني املياايية واملبالا الرعليرة يف شركا أعمردة ميااييرة إضرافية يف
البياياز ا ملالية الر يسية إال عندما عد البياياز املالية واملياايية علط أسا دانا للمقارية.
 - 4٠و وز أن ُعر املقارية نني امليااييرة واملبرالا الرعليرة يف نيران منرصرا البيران املقاريرة
نني املياايية واملبالا الرعلية ،أو نيان نعنوان اثا) يردرج يف اجملموعرة الكاملرة للبيايراز املاليرة.
وكبديا عا ذلك ،عندما عرد البيايراز املاليرة وامليااييرة علرط أسرا دانرا للمقاريرة ،أر علرط
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يرررس األسررا احملاسررق لررنرس الكيرران والرترررة املشررمولة نررالتقرير ،وناعتمرراد يرررس ويكررا
التصررنيف ،ميكررا إدراج أعمرردة إضررافية يف البيايرراز املاليررة الر يسررية القا مررة املعروضررة وفقررا
للمعايري احملاسربية الدوليرة للقطراع العرام .وسرتحدد ورة األعمردة ائضرافية املبرالا املدرجرة يف
امليااييررة األصررلية وامليااييررة النها يررة ،وكررةلك الرررروا نررني امليااييررة واملبررالا الرعليررة إذا ااتررار
الكيان ذلك.
 - 41وعنردما ال عررد امليااييررة والبيايرراز املاليررة علررط أسررا دانررا للمقاريررة ،يُعررر نشرركا
منرصررا نيرران مقاريررة نررني امليااييررة واملبررالا الرعليررة .ويف وررة احلرراالز ،ومررا أجررا ضررمان
أال يسر القرررا رسررري املعلومرراز املاليررة املعرردة علررط أسررس خمتلرررة ،دررد يكررون مررا املريررد أن
وضل البيايراز املاليرة أن أسرا امليااييرة خيتلرف عرا األسرا احملاسرق وأن نيران املقاريرة نرني
املياايية واملبالا الرعلية معدٌّ علط أسا املياايية.
 - 42ويف الكيايرراز ال ر عررد فيهررا امليااييرراز علررط أسررا االسررتحقاا و شررما اجملموعررة
الكاملة ما البياياز املالية ،ميكا إدراج أعمدة مياايية إضافية يف ليت البياياز املالية الر يسرية
املطلونة مبوجب املعايري احملاسبية الدولية للقطراع العرام .ويف الكيايراز األارر  ،ميكرا عرر
امليااييراز املعردة علرط أسرا االسرتحقاا فقررل يف شركا نعرل البيايراز املاليرة الر يسرية الر
ضم اجملموعة الكاملة ما البياياز املالية علط النحو احملدد يف املعايري احملاسربية الدوليرة للقطراع
العام .فعلط سربيا املثرال ،ميكرا قردة امليااييرة يف شركا نيران لرألدا املراو أو نيران للتردفقاز
النقدية ،مت قردة معلومراز إضرافية يف اجلرداول امللحقرة الداعمرة .ويف ورة احلراالز ،ميكرا
إدراج أعمدة مياايية إضافية يف البياياز املالية الر يسية ال ُعتمد أيضا لعر املياايية.

مستو هميت البياياز
 - 43دد وفر وثا ل املياايية راصيا كثرية عرا أيشرطة ونررام أو كيايراز سرددة .وكرثريا
ما رر هميرت ورة التراصريا يف ف راز واسرعة ذاز مسرمياز شرا عة ور ”البنرود الر يسرية
للمياايية“ أو ” صنيراز املياايية“ أو ”عناويا املياايية“ لعرضرها علرط وي رة إشررافية وطلرب
املوافقة عليها .وسيضما ائفصاح عا معلوماز املياايية واملعلوماز الرعلية مبا يتسل مت لرك
الر از الواسعة والبنود الر يسية للمياايية أو عناوينها أن هرر املقاريراز علرط مسرتو ا ي رة
التشريعية احملددة يف وثا ل املياايية.
 - 44ويتطلب املعيار  3مرا املعرايري احملاسربية الدوليرة للقطراع العرام” ،السياسراز احملاسربية
والتغرياز يف التقديراز احملاسبية واألاطرا “ ،أن روفر البيايراز املاليرة معلومراز تسرم نعردد
ما ا صا إ النوعية ،مبا يف ذلك أن كون املعلوماز:
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ألف  -ذاز صلة نا تياجاز املستخدمني املتعلقة نالاذ القراراز؛
نا  -موثودة ألن البياياز املالية:
’‘1

متثا نيماية املركا املاو واألدا املاو والتدفقاز النقدية للكيان؛

’‘2

عكررس املضررمون االدتصررادر للمعررامجز واأل ررداث األاررر وال ررروف،
وليس رد الشكا القايوين؛

’‘3

سايدة ،أر االية ما التحيا؛

’‘4

رشيدة؛

’‘٥

كاملة فيما يتعلل جبميت اجلوايب ا امة.

 - 4٥وميكا عر املايد مرا معلومراز امليااييرة ،مبرا يف ذلرك معلومراز عرا ائترازاز يف
ال ا دماز ،يف وثا ل أار غري البياياز املالية .ويُشجَّت علط ائ الرة مرا البيايراز املاليرة
إا لك الوثا ل ،ال سيما لرنل نيايراز امليااييرة والبيايراز الرعليرة نبيايراز امليااييرة غرري املاليرة
وائتازاز يف ال ا دماز.

التغرياز ما املياايية األصلية إا املياايية النها ية
 - 46يقدم الكيان رسريا ملا إذا كاي التغرياز نني املياايية األصلية وامليااييرة النها يرة نرت
عا عملياز إعادة لصيإ املوارد ضما املياايية أو غري ذلك ما العواما:
ألف  -ما اجل ائفصاح يف املج از ضما البياياز املالية؛ أو
نا  -يف قرير يصدر دبا صدور البياياز املالية أو يف يرس ودته أو ناالدتران معره،
ويشما إ الة إا التقرير يف املج از علط البياياز املالية.
 - 47و تضما املياايية النه ا ية ليت التغرياز الر عتمردوا ا ي رة التشرريعية لتنقريل امليااييرة
األصلية .وا سادا مت متطلباز وةا املعيرار ،ردرج كيايراز القطراع العرام يف املج راز علرط
البياياز املالية رسريا للتغرياز نني امليااييرة األصرلية وامليااييرة النها يرة .ويشرما ورةا الترسرري،
علط سبيا امل ثال ،ما إذا كاير الرتغرياز نشري يتيجرة عمليراز إعرادة لصريإ املروارد ضرما
نارامتراز امليااييرة األصرلية ،مبرا يف ذلرك الرتغرياز يف السياسرة العامرة .وكرثريا مرا هررر ورة
ائفصا از يف منادشاز ائدارة و ليج ا أو يف قريرر اثرا عرا العمليراز يصردر نراالدتران
مت البياياز املالية ،لكا دون أن يكون جا ا منها .وميكرا أيضرا أن ردرج ورة ائفصرا از
يف التقارير املتعلقة نتنرية املياايية ،مت إ الة مناسبة.
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األسا

القانا للمقارية

 - 48عر

ليت املقارياز نني املياايية واملبالا الرعلية علط أسا دانا للمقارية ناملياايية.

 - 4٩و عر املقارية نني املياايية واملبالا الرعليرة ننرا علرط يررس األسرا احملاسرق أسرا
االسررتحقاا أو األسررا النقرردر أو أسررا اررر) ويرررس أسررا التصررنيف اللررةيا سررتخدمها
املياايية املعتمدة ولنرس الكياياز والرترة ال تناو ا .وسيضما ذلك أن رر ائفصراح عرا
املعلومرراز املتعلقررة ناالمتثررال للميااييررة يف البيايرراز املاليررة علررط يرررس األسررا املسررتخدم يف
املياايية يرسها .ويف نعل احلاالز ،دد يعين ذلرك عرر مقاريرة نرني امليااييرة واملبرالا الرعليرة
علررط أسررا ساسررق خمتلررف ،وجملموعررة خمتلرررة مررا األيشررطة ،ومررت شرركا عررر أو صررنيف
خمتلف عا الشكا املعتمد يف البياياز املالية.
 - ٥٠ودد عتمد الكياياز أسسرا ساسربية خمتلررة ئعرداد كرا مرا نيايا را املاليرة وميااييا را
املعتمدة .فعلط سربيا املثرال ،درد عتمرد كومرة مرا أسرا االسرتحقاا ئعرداد نيايا را املاليرة
واألسا النقدر ئعداد املياايية .ونائضرافة إا ذلرك ،درد ركرا امليااييراز علرط االلتاامراز
نإيراا األموال يف املستقبا والتغرياز يف لك االلتااماز أو تضرما معلومراز عرا ذلرك ،يف
ني يبلّا البيان املاو عا األصرول ،وا صروم ،وصرايف األصرول /قوا امللكيرة ،وائيرراداز،
واملصروفاز ،والتغرياز األار يف صايف األصول /قوا امللكية ،والتدفقاز النقدية .ولكرا
كثريا ما يكون الكيان الةر يعد املياايية وو يرس الكيان الةر يقردم التقرارير املاليرة .وناملثرا،
كثريا ما ُبيَّا يف البياياز املالية الرترةُ ال ُعدّ املياايية را وأسرا التصرنيف املعتمرد يف إعرداد
املياايية .ويضما ذلك نين يسجا الن ام احملاسرق املعلومراز املاليرة ويبلرا عنرها نطريقرة يسرر
املقارية نني البياياز املدرجة يف املياايية والبياياز الرعلية ألغرا ائدارة واملسا لة ،مرا أجرا
رصد التقدم احملرز يف نرية املياايية اجل فتررة امليااييرة و قردة التقرارير إا املسرتخدمني علرط
سبيا املثال.
 - ٥1ويف نعل احلاالز ،دد ُعدّ املياايياز علط أسا يقردر أو علرط أسرا االسرتحقاا
مبا يتسل مت ي رام إعرداد التقرارير ائ صرا ية الرةر يشرما الكيايراز واأليشرطة املختلررة عرا
لك املدرجة يف البياياز املالية.

املياايياز املتعددة السنواز
 - ٥2يعتمد نعل الكياياز مياايياز متعددة السنواز ويتيل إطجع اجلمهور عليهرا ،نردال
ما اعتماد مياايياز سنوية منرصلة .وعادة ما شما املياايياز املتعددة السنواز موعرة مرا
امليااييرراز السررنوية أو أوررداف امليااييرراز السررنوية .و رربني امليااييررة املعتمرردة لكررا فترررة سررنوية
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طبيل سياساز املياية املر بطة نامليااييرة املتعرددة السرنواز لتلرك الرتررة .ويف نعرل احلراالز،
نإ املياايية املتعددة السنواز علط ر يا االعتماداز غري املستخدمة يف أر سنة وا دة.
 - ٥3ودرررد تخرررة الكيايررراز ذاز امليااييررراز املتعرررددة السرررنواز هنوجرررا خمتلررررة يف ديرررد
ميااييتها األصلية وميااييتها النها ية ،ننا علط الكيرية ال قر هبا ميااييتها .فعلط سبيا املثرال،
ميكا أن قر كومة ما مياايية لرتررة سرنتني تضرما ميرااييتني سرنويتني معتمرد ني ،ويف ورة
احلالة سيكون ونا مياايية أصلية ومياايية معتمدة هنا يرة لكرا فتررة سرنوية .وإذا مسرل نإيرراا
االعتماداز غري املستخدمة مرا السرنة األوا مرا ميااييرة فتررة السرنتني يف السرنة الثاييرة ،رااد
امليااييررة األصررلية لرترررة السررنة الثاييررة مبقرردار وررة املبررالا املر لررة .ويف ررال اعتمرراد امليااييرراز
املتعررددة السررنواز ،شررجت الكيايرراز علررط قرردة إفصررا از إضررافية يف املج رراز نشررين
العجدة نني املياايية واملبالا الرعلية اجل الرترة.

ائف صاح يف املج از عا أسا

املياايية وفتر ا ويطادها

 - ٥4يرربني الكيرران يف املج رراز علررط البيايرراز املاليررة أسررا امليااييررة وأسررا التصررنيف
املعتمديا يف املياايية املعتمدة.
 - ٥٥ودررد يكررون ررة أوجرره ااررتجف نررني األسررا احملاسررق األسررا النقرردر أو أسررا
االسررتحقاا أو صرريغة معدلررة منررهما) املسررتخدم يف إعررداد وعررر امليااييررة واألسررا احملاسررق
املستخدم يف البياياز املالية .وميكا أن ردث ورة االاتجفراز عنردما مرت الن رام احملاسرق
وي ام املياايية املعلوماز ما من وراز خمتلرة ،يرث ميكرا أن ركرا امليااييرة علرط التردفقاز
النقديررة أو علررط الترردفقاز النقديررة نائضررافة إا التاامرراز معينررة ،يف ررني بّلررا البيايرراز عررا
التدفقاز النقدية واملعلوماز املتعلقة ناالستحقاداز.
 - ٥6ودد لتلف أيضرا األشركال وي رم التصرنيف املعتمردة يف عرر امليااييرة املعتمردة عرا
األشكال املعتمدة يف البياياز املالية .ودد صرنفف امليااييرة املعتمردة البنرود علرط يررس األسرا
املعتمررد يف البيايرراز املاليررة ،مررا دبيررا صررنيرها سررب الطبيعررة االدتصررادية للبنررود عويضرراز
املوهرني ،واستخدام السلت أو ا دماز ،وما إا ذلك) أو وهيرتها الصرحة والتعلريم ومرا إا
ذلرك) .وكبرديا عرا ذلرك ،درد صرنف امليااييرة البنرود سرب نررام سرددة مثرا احلرد مرا
الرقر ،أو مكافحة األمرا املعدية) ،أو عناصرر الربيرام املر بطرة نيورداف يترا األدا مثرا
لرج الطجب ما نرام التعليم العاو أو العملياز اجلرا ية ال هريها اردماز الطرواريف يف
املستشرياز) ،وو صنيراز لتلف عا التصنيراز املعتمدة يف البياياز املالية .وعجوة علرط
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ذلك ،دد ُعتمد مياايية متكررة لعملياز جارية ما دبيا التعلريم أو الصرحة) نشركا منرصرا
عا مياايية رأمسالية لنرقاز رأمسالية ما دبيا البنية التحتية أو املباين).
 - ٥7ويتطلب املعيار  1ما املعايري احملاسبية للقطاع العام أن قدم الكيايراز يف املج راز
علرط البيايراز املاليرة معلومراز عرا أسرا إعرداد البيايراز املاليرة والسياسراز احملاسربية ا امررة
املعتمدة .ويساعد ائفصاح عا أسا املياايية وأسرا التصرنيف املعتمرديا يف إعرداد وعرر
املياايياز املعتمدة املستخدمني علرط التوصرا إا فهرم أفضرا للعجدرة نرني امليااييرة واملعلومراز
احملاسبية املرصل عنها يف البياياز املالية.
 - ٥8ويرصل الكيان يف املج از علط البياياز املالية عا فترة املياايية املعتمدة.
 - ٥٩وُعر البياياز املالية مرة يف السنة علط األدا .وميكا أن عتمد الكياياز ميااييراز
لرترررة سررنوية أو لرتررراز متعررددة السررنواز .ويسرراعد ائفصرراح عررا الرترررة املشررمولة نامليااييررة
املعتمدة ،عندما لتلف لك الرترة عا فترة ائنج املعتمدة للبياياز املاليرة ،مسرتخدم لرك
البياياز املالية علط التوصا إا فهرم أفضرا للعجدرة نرني البيايراز الرواردة يف امليااييرة ومقاريرة
املياايية نالبياياز املالية .ومي ثرا أيضرا ائفصراح عرا الرتررة املشرمولة نامليااييرة املعتمردة ،عنردما
كررون لررك الرترررة و ر يرررس الرترررة املشررمولة نالبيايرراز املاليررة ،يكيرردا مريرردا ،ال سرريما يف
االاتصاصاز ال ُعدّ فيها أيضا املياايياز املؤدتة والبياياز املالية والتقارير.

سرروية املبررالا الرعليررة املعروضررة علررط أسررا دانررا للمقاريررة مررت املبررالا الرعليررة
الواردة يف البياياز املالية
 - 6٠هرر سرروية للمبرالا الرعليررة املعروضررة علرط أسررا دانررا للررمقارية نامليااييررة ،عنرردما
ال عد البياياز املالية واملياايية علط أسا دانا للررمقارية ،مرت املبرالا الرعليرة التاليرة املعروضرة
يف البياياز املالية ،مت ديد أر فرروا ياشر ة عرا اارتجف األسرا والتودير والكيران كرا
علط دة.
ألف  -يف ررال اعتمرراد أسررا االسررتحقاا يف إعررداد امليااييررة ،مرروع ائيررراداز،
و موع املصروفاز ،وصايف التدفقاز ما أيشطة التشغيا واالستثمار والتمويا؛ أو
نا  -يف ال اعتماد أسا ار غري أسرا االسرتحقاا يف إعرداد امليااييرة ،صرايف
التدفقاز النقدية ما أيشطة التشغيا واالستثمار والتمويا.
 - 61و رر ائفصاح عا التسوية يف منت نيان املقاريرة نرني امليااييرة واملبرالا الرعليرة ،أو يف
املج از علط البياياز املالية.
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 - 62وميكررا عررادة وضررت صررنيف مريررد للرررروا نررني املبررالا الرعليررة احملررددة وفقررا لألسررا
القانا للمقارية واملبالا املعترف هبا يف البياياز املالية يف الر از التالية:
ألف  -الرروا الناش ة عا ااتجف األسا ال دث عند إعرداد امليااييرة املعتمردة
علط أسا غري األسا احملاسق ،ما دبيا احلالة ال عرد فيهرا امليااييرة علرط األسرا النقردر
أو األسا النقدر املعدل والبياياز املالية علط أسا االستحقاا؛
نا  -الرروا الناش ة عا ااتجف التودي ال
عا فترة ائنج املعتمدة يف البياياز املالية؛

ردث عنردما لتلرف فتررة امليااييرة

جيم  -الرروا الناش ة عا ااتج ف الكيران الر ردث عنردما غررا امليااييرة نررام
أو كياياز متثا جا اً ما الكيان الةر عد له البياياز املالية.
 - 63ودررد كررون ونررا فررروا يف األشرركال ويف ي ررم التصررنيف املعتمرردة لعررر
املالية واملياايية.

البيايرراز

 - 64وما شين التسوية ال يقتض وةا املعيار إجرا وا متكني الكيان مرا الوفرا علرط رو
أفضا نالتااما ه املتعلقة ناملسا لة ،ما اجل ديد املصادر الر يسية للرررا نرني املبرالا الرعليرة
علط أسا املياايية واملبالا املعترف هبا يف البياياز املالية .وال مينرت ورةا املعيرار سروية اجملراميت
الر يسررية واجملرراميت الررعيررة ،أو كررا ف ررة مررا ف رراز البنررود ،املعروضررة يف املقاريررة نررني امليااييررة
واملبالا الرعلية ،مت املبالا املقانلة يف البياياز املالية.
 - 6٥وفيما يتعلرل نربعل الكيايراز الر عتمرد يررس األسرا احملاسرق يف إعرداد كرا مرا
وثررا ل امليااييررة والبيايرراز املاليررة ،ال يطلررب إال ديررد الرررروا نررني املبررالا الرعليررة يف امليااييررة
واملبالا املقانلة يف البياياز املالية .وحيدث ذلك يف االز املياايية ال أ) ُعدّ للرتررة يرسرها؛
و ب) شما الكياياز يرسها؛ و ج) عتمد يرس شكا العر املعتمد يف البيايراز املاليرة.
ويف وة احلاالز ،ال يشترط إجرا التسوية.
 - 66وفيما يتعلل نالكياياز األار الر عتمرد يررس األسرا احملاسرق يف إعرداد امليااييرة
والبيايرراز املاليررة ،دررد يكررون ونررا فرررا يف شرركا العررر أو الكيرران املعررد للتقريررر أو الرترررة
املشمولة نالتقرير .فعلط سبيا املثال ،درد يُعتمرد يف امليااييرة املعتمردة شركا صرنيف أو عرر
خمتلف عا البيا ياز املالية ،أو دد ال شرما إال األيشرطة غرري التجاريرة للكيران ،أو رمبرا كرون
ميااييررة متعررددة السررنواز .ودررد يكررون إجرررا التسرروية ضررروريا يف احلرراالز الر وجررد فيهررا
ااتجفراز يف طريقرة العرر أو التودير أو الكيران نررني امليااييرة والبيايراز املاليرة املعردة علررط
يرس األسا احملاسق.
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 - 67وفيمررا يتعلررل نالكيايرراز ال ر سررتخدم أسررا احملاسرربة النقرردر أو األسررا النقرردر
املعدل أو أسا االسرتحقاا املعردل) لعرر امليااييرة املعتمردة وأسرا االسرتحقاا يف نيايا را
املالية ،سو اجملاميت الر يسية املعروضة يف نيان املقارية نني املياايية واملبرالا الرعليرة مرت صرايف
التدفقاز النقدية ما أيشطة التشغيا ،وصايف التدفقاز النقدية ما أيشرطة االسرتثمار ،وصرايف
التدفقاز النقدية ما أيشطة التمويا علط النحو املعرو يف نيان التدفقاز النقدية املعرد وفقرا
للمعيار  2ما املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ،نياياز التدفقاز النقدية.
 - 68وال يطلب ائفصاح عا معلوماز املقارية فيما يتعلرل نرالرترة السرانقة وفقرا ملتطلبراز
املعيار  24ما املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.
 - 6٩ويتطلررب وررةا املعيررار إدراج مقاريررة نررني امليااييررة واملبررالا الرعليررة يف البيايرراز املاليررة
للكيايرراز ال ر ترريل إطررجع اجلمهررور علررط ميااييتررها ميااييا ررا) املعتمرردة .ووررو ال يتطلررب
ائفصاح عا مقارية نني املبالا الرعلية للرتررة السرانقة وميااييرة لرك الرتررة السرانقة ،كمرا أيره
ال يتطلب ائفصاح يف البياياز املاليرة للرتررة احلاليرة عرا الترسررياز ذاز الصرلة للررروا نرني
املبالا الرعلية واملياايية لتلك الرترة السانقة.
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