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الدورة الرابعة والعشرون
كنغستون ٢٧-٢ ،متوز/يوليه ٢٠١٨
البند  6من جدول األعمال املؤقَّت*
حالة تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

حااالااة تنفيااذ اللا ا ا ا االطااة الاادوليااة لقاااع البحااار للمعااايير المحاااسا ا ا ا اابيااة الاادوليااة
للقطاع العام
تقرير األمين العام
أوال  -مقدمة
 - ١أعد هذا التقرير إلطالع اللجنة املالية على التقدم الذي أحرزته السل ل ل ل ل ل لللطة الدولية لقاع البحار
صوب تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.
 - ٢وقد وافقت اجلمعية ،يف دورهتا العشل ل ل لرين يف عام  ،٢٠١4على اعتماد الس ل ل لللطة املعايري احملاس ل ل للبية
الدولية للقطاع العام (انظر  ،) ISBA/20/A/12بناء على توصية من اللجنة املالية .ويف ضوء مشاركة السلطة
يف نظام األمم املتحد ة املوحد ،يتوقع أن يعود تنفيذ املعايري احملاسل ل ل ل ل ل للبية الدولية للقطاع العام بفوا د كبرية من
حيث نوعية التقارير املالية وقابليتها للمقارنة ومصداقيتها ،فضال عن حتسني املساءلة والشفافية واحلوكمة.
 - 3وأُبلغت اللجنة بالتقدم احملرز حنو تنفيذ املعايري احملاسل ل ل ل ل ل للبية الدولية للقطاع العام يف عام ٢٠١5
(انظر  )ISBA/21/FC/9ويف عام ( ٢٠١٧انظر .)ISBA/23/FC/5
 - 4وقد طبقت الس ل ل ل ل ل لللطة اإلعفاءايت اينتقالية ال ي ها املعيار  33من املعايري احملاس ل ل ل ل ل للبية الدولية
للقطاع العام  -اعتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام القا مة على ايستحقاق للمرة األوىل  -وال
تتيح فرتة انتقالية ملدة ثالث سل للنوايت من أجرت ايعرتاو بوصل للول و صل للوم حددة .وأُعديت البيانايت املالية
اينتقالية للس ل لللطة يف اطار املعايري احملاس ل للبية الدولية للقطاع العام عن الس ل للنة املنتهية يف  3١كانون األول/
ديسل ل للم  ٢٠١6امتثاي جلميع املعايري احملاسل ل للبية الدولية للقطاع العام الواجبة التطبيث ،باسل ل للتثناء ا اييت
الثالثة التالية:
* .ISBA/24/FC/L.1
)18-08398 (A

070618

**1808398

130618
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(أ)

املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام  - ٢5استحقاقايت املوظفني؛

(ب)

املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام  - 3٠األدوايت املالية :كشف البيانايت؛

(ج)

املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام  - 3١األصول غري امللموسة.

 - 5وقد امتُثرت بشللترت تام لتلمل املعايري احملاسللبية الدولية للقطاع العام يف البيانايت املالية للسلللطة عن
السنة املنتهية يف  3١كانون األول/ديسم .٢٠١٧

ثانيا  -التقدم المحرز
 - 6ميثرت حتقيث ايمتثال التامرت للمعايري احملاس للبية الدولية للقطاع العام مرحلة هامة بالنس للبة للس لللطة
فيما خيص بياناهتا املالية عن الس ل ل ل للنة املنتهية يف  3١كانون األول/ديس ل ل ل للم  .٢٠١٧وقد جرى على وجه
التحديد امتثال ا اييت اينتقالية على النحو التايل:
فيما خيص املعيار احملاس ل ل ل ل ل لليب الدويل للقطاع العام  ،٢5تعاقديت الس ل ل ل ل ل لللطة مع ل ل ل ل ل للركة
(أ)
استشارية ( )PricewaterhouseCoopers Belgiumمن أجرت تقدمي دمايت التقييم ايكتواري فيما يتعلث
بايلت امايت املتعلقة باسل ل ل ل ل ل للتحقاقايت املوظفني الطويلة األجرت .وقد ُس ل ل ل ل ل ل لج لت يف وقت يحث التقديرايت
ايكتوارية الواردة من الشركة ايستشارية يف البيانايت املالية للسلطة عن السنة املنتهية يف  3١كانون األول/
ديسم  ،٢٠١٧وممتثَّرت أهم بند يف ايلت امايت املتعلقة بالتومني الصحي بعد انتهاء اخلدمة ،وهو استحقاق
ملا بعد انتهاء اخلدمة يغطي املصروفايت الطبية للموظفني السابقني املستحقني ومعاليهم؛
(ب) فيما خيص املعيار احملاس ل لليب الدويل للقطاع العام ُ ،3٠كش ل للف عن مجيع الرتتيبايت املالية
احلالية للس ل ل ل ل ل لللطة ،اا يف حمللمل الودا ع احملددة املدة أو النقدية ومتافحملايت النقدية احملتف ا يف ص ل ل ل ل ل للناديث
استحملمانية وغريها من احلسابايت املسندة اىل السلطة ،وحمللمل يف املالحظايت على البيانايت املالية عن السنة
املنتهية يف  3١كانون األول/ديسم ٢٠١٧؛
(ج) فيما خيص املعيار احملاسل ل ل ل لليب الدويل للقطاع العام  ،3١قامت السل ل ل ل لللطة بتحديد املعايري
والعتبايت بالنسبة لألصول غري امللموسة ،وقرريت أن تقدم تقاريرها على أساس األثر الالحث ،أي أن مجيع
البنود ال تس ل ل للتويف ل ل للروس األص ل ل للول غري امللموس ل ل للة وال متت حيازهتا قبرت  ١كانون الثاين/يناير ٢٠١٧
قُليديت ضمن النفقايت.
 - ٧ويف عام  ،٢٠١٧نفَّذيت السل ل ل لللطة دورايت األمم املتحدة التدريبية القا مة على احلاسل ل ل للوب بشل ل ل للون
املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام .وأكمرت هذه الدورمة معظم املوظفني ،ان فيهم مجيع كبار املديرين .وقد
ساعد حمللمل على زيادة الوعي باملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام وأثرها على املعاماليت اليومية للسلطة.

ثالثا  -األدوات الالزمة للتنفيذ الكامل للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
 - ٨على الرغم من أن البيانايت املالية قد أُعدَّيت يف ظرت ايمتثال التامرت للمعايري احملاس ل ل ل ل ل للبية الدولية
للقطاع العام للمرة األوىل ،فإن براجميايت احملاس ل للبة احلالية ( )AccPacتفتقر اىل القدرة على أن تيس ل ل لر متاما
استيفاء املتطلبايت اجلارية للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام فيما خيص اإلدارة واإلبالغ املاليني ،األمر
الذي يطرح حتديايت بالنسللبة لوحدة الشللؤون املالية .وسللتواصللرت السلللطة رث يارايت اد ال التحسللينايت
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الالزمة على ال اجميايت القا مة أو التحول اىل برنامج آ ر مدمج يف النظام املرك ي لتخطيط املوارد ،بغية
اسللتيفاء متطلبايت املعايري احملاسللبية الدولية للقطاع العام .ومن املتوقع اهاز هذه املهمة الل فرتة السللنتني
.٢٠٢٠-٢٠١٩

رابعا  -توصية
 - ٩اللجنة املالية مدعوة اىل أن حتيط علما بالتقدم الذي أحرزته السل ل ل ل ل ل لللطة يف اعداد بيانايت مالية
مراعية للمعايري احملاسل ل ل للبية الدولية للقطاع العام عن السل ل ل للنة املنتهية يف  3١كانون األول/ديسل ل ل للم ٢٠١٧
و طة التنفيذ التامرت للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام الل فرتة السنتني .٢٠٢٠-٢٠١٩
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