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الدورة احلادية والعشرون
كينغستون ،جامايكا
 ٢٤-13متوز/يوليه ٢٠1٥

حالةةة التقةةدر احنةةرز يةةو سنطيةةل السةةلطة الدوليةةة لقةةاع البحةةار لل عةةاي
احناسبية الدولية للقطاع العار حبلول  1كانون الثاين/يناير ٢٠16
سقرير األمني العار

أوالً  -مقدّمة
 - 1الغرض من هله الوثيقة إبالغ اللجنة املالية مبدى التقدر احنرز يو سنطيل السلطة الدوليةة
لقاع البحار لل عاي احناسبية الدولية للقطاع العار حبلول  1كانون الثاين/يناير .٢٠16

ثانياً  -معلومات أساسية
 - ٢أُقر اعت اد السلطة الدولية لقاع البحار لل عاي احناسبية الدوليةة للقطةاع العةار ةالل
الةةدورة العشةةرين علةةا يةةو مةةا ورد يف سقريةةر اللجنةةة املاليةةة ،ISBA/20/A/5-ISBA/20/C/19
الطرع ثامنا ،الطقرة .)٢9

ثالثاً  -التقدر احنرز
 - 3أنش ة ت األمانةةة العامةةة خمنةةة تووةةة ستةةوا مس ة ولية اال ةةطالع باألنشةةطة األوليةةة
الالزمة لتن طيل املعاي احناسبية الدولية للقطاع العار .وستة ل هةله اللجنةة مةن املةولطني التاليةة
أمسةةةا:ه نكيشةةةو أونيةةةدب مكتةةةو اتدارة والتنرةةةي ) ،أنةةةدرو وابسةةةتر مكتةةةو اتدارة
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والتنرةةي ) ،ديلةةرون بونتيةةو مكتةةو اتدارة والتنرةةي ) ،جةةون  -باسيسةةس سةةومبو مكتةةو
رصد املوارد والبيئة) ،غوينيل لو غرون مكتو الش ون القانونية).

رابعاً -

طة الع ل
 - ٤سرد أدناه األنشطة األولية اليت ستُنجز قبل سنطيل املعاي احناسبية الدوليةة للقطةاع العةار
اعتبارا من  1كانون الثاين/يناير ٢٠16
أ) سقيةةةةي امل ةةةةا ر سُسةةةةتك ل هةةةةله املرحلةةةةة يف الةةةةربعني الثالةة ة والرابةة ة
من عار  )٢٠1٥اعت ةاد اسةتراسيجيات ورارسةات بشة ن سقيةي امل ةا ر وإدار ةا والت طية
من آثارها من أجل سطبيق املعاي احناسبية الدولية للقطاع العار .وسش ل هةله االسةتراسيجيات
وامل ارسات ما يلو
’‘1

مسائل األصول الثابتة والتقيي ؛

’‘٢

معاخمة املسائل واالعتبارات املتعلقة باألصول الثابتة؛

’‘3

االسواالت م مراجعو احلسابات واللجان التنطيلية؛

’‘٤

التدريو؛

ب) السياسةةةات املتعلقةةةة باملعةةةاي احناسةةةبية الدوليةةةة للقطةةةاع العةةةار يُتوقةةة
أن يت االنتهاء من هله املرحلة يف الربعني الثال والراب من عار  )٢٠1٥إدماج السياسةات
احناسبية بويغتها املنقحةة مةن قبةل ةرقةة ع ةل منرومةة األمة املتحةدة املعنيةة باملعةاي احناسةبية
يف جمةةاالت دةةددة مةةن السياسةةات احناسةةبية القائ ةةة لا ة ان امتثةةال املعةةاي احناسةةبية الدوليةةة
للقطاع العار يف تتل ع ليات سعهد السجالت احناسبية؛
ج) التغ ات الطارئة علا النرار يتوق أن ست هةله املرحلةة يف الةربعني الثالة
والراب من عار )٢٠1٥
’‘1

حتديد واقتناء الرباجميةات احلاسةوبية الالزمةة لةدمإ إجةراءات الع ةل ات ةاةية
الالزمة لتنطيل املعاي احناسبية الدولية للقطاع العار ،ومنها
أ-

نرار احناسبة؛

ب  -سسجيل البيانات املتعلقة باملوارد البشرية؛
ج  -حساب القي االكتوارية الستحقاقات املولطني؛
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د-

سعهد قاعدة بيانات اخمرد؛

هة  -حساب مدى استهالك األصول الثابتة؛
د)

متطلبات األع ال

’‘1

إجراء حتليل متع ق للثغرات املوجودة بني رق أداء الع ل وإجراءاسةه احلاليةة
واألثةةر املترسةةو ع ةن كةةل معيةةار مةةن املعةةاي احناسةةبية الدوليةةة للقطةةاع العةةار
يف كل واحدة من هله الطرق واتجراءات؛

’‘٢

و ة اسةةتراسيجية تعةةداد أرصةةدة اةتتاحيةةة متتثةةل املعةةاي احناسةةبية الدوليةةة
للقطةةةاع العةةةار يف التةةةاريحمل احنةةةدد للتنطيةةةل اليةةةور األول مةةةن السةةةنة األوا
لالمتثال) وكةلا الرصةيد ااتةامو لليةور السةابق ،اسةتنادا إا املعةاي احناسةبية
السابقة املعاي احناسبية ملنرومة األمة املتحةدة) ،علةا أن يكةون مةن اليسة
سرمجتةةها إا صةةيغة املعةةاي احناسةةبية الدوليةةة للقطةةاع العةةار ألغةةراض الرصةةيد
االةتتاحو لعار ٢٠16؛

’‘3

االستعانة خبدمات ب استشارن يف الع ليات االنتقالية عند االقتااء؛

هة) التةةةةةدريو واالنتقةةةةةال إا النرةةةةةار اخمديةةةةةد والنشةةةةةر يُتوقةةة ة االنتةةةةةهاء
من هله املرحلة يف الربعني الثال والراب من عار )٢٠1٥
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’‘1

نشر الوعو لةدى كةل املةولطني بع ليةة االنتقةال إا املعةاي احناسةبية الدوليةة
للقطاع العار من الل مجي الوسائل املتاحةة لالسوةال والتةدريو والتوثيةق.
وميكن حتقيق ذلك من الل االسواالت الش وية ،والعروض ،والشةهادات
اليت يديل هبةا أخة اش خةاركوا يف حةاالت التنطيةل الناجحةة ةارج الكيةان،
والت ةةارين الع ليةةة ،واملةةواد التدريبيةةة األ ةةرى الةةيت سقةةارن بةةني السياسةةات
احناسبية احلالية واخمديدة؛

’‘٢

إجراء ا تبار للرباجميات املشار إليها يف الطقرة  ٤ج) ’ ‘1أعاله؛

’‘3

سقيي اخمرد احلايل؛

’‘٤

ا تبةةار األرصةةدة االةتتاحيةةة والتحقةةق منةةها ومطابقتةةها يف إ ةةار كةةال نرةةامو
احناسةةبة املعةةاي احناس ةبية ملنرومةةة األم ة املتحةةدة واملعةةاي احناسةةبية الدوليةةة
للقطاع العار ،مبا يف ذلك إعداد سقارير جديدة وإجراء اال تبار؛
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’‘٥

التعةةاون م ة مراجعةةو احلسةةابات ااةةارجيني بش ة ن متطلبةةات أنشةةطة اعت ةةاد
وسنطيةةل املعةةاي احناسةةبية الدوليةةة للقطةةاع العةةار واألثةةر املترسةةو علةةا سلةةك
األنشطة ،وسوور امل ا ر احنت لة اليت قد سةنج عةن التنطيةل النةاجم لل عةاي
احناسبية الدولية للقطاع العار؛

امسا  -ااطوات اليت اختل ا السلطة الدولية لقاع البحار متهيدا العت اد املعةاي
احناسبية الدولية للقطاع العار حبلول كانون الثاين /يناير ٢٠16
 - ٥متهيدا العت اد املعاي احناسبية الدولية للقطاع العار يف السةلطة الدوليةة لقةاع البحةار،
اختلت األمانة ااطوات التالية
مشةاركة كةل مةن مولة الشة ون املاليةة ومولة خة ون امليزانيةة والرقابةةة
أ)
الدا ليةةةة يف اجت ةةةاع عقدسةةةه ةرقةةةة ع ةةةل منرومةةةة األمةة املتحةةةدة املعنيةةةة باملعةةةاي احناسةةةبية
عةةرب التةةداول بالطيةةديو يف  1٥نيسةةان/أبريل  ٢٠1٥جةةرى اللةةه سنةةاول موا ةةي  ،مةةن بينةةها
املوا ي التالية
’‘1

دع ة امتثةةال املعةةاي احناسةةبية الدوليةةة للقطةةاع العةةار ،واسةةتك ال املعلومةةات
املتعلقة حبالة سنطيلها ،والتحديات اخمديدة اليت سواجه دع امتثال سلك املعاي ؛

’‘٢

سنسيق النر احناسبية املتنوعة املوطلحات املشتركة؛

’‘3

األصول غ املل وسة؛

’‘٤

امل تلكات واملنشآت واملعدات؛

’‘٥

أماكن الع ل واادمات املشتركة؛

ب)
املعنيةةة باملعةةاي
واللن قدمس
من بينها املوا
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مشاركة مول الش ون املالية يف اجت اع ةرقة ع ل منرومةة األمة املتحةدة
احناسةةبية املعقةةود يف نيويةةورك يف الطتةةرة مةةن  8إا  1٠أيلول/سةةبت رب ٢٠1٤
الله األةرقة العاملة التابعةة لوكةاالت األمة املتحةدة عرو ةا للةس موا ةي ،
ي التالية

’‘1

الطتةةرة الةةيت سلةةو سنطيةةل املعةةاي احناسةةبية الدوليةةة للقطةةاع العةةار دع ة امتثةةال
املعاي احناسبية الدولية للقطاع العةار ،وسقةدب مراجعةو احلسةابات معلومةات
مستك لة عن حتديات وقاايا بعينها؛

’‘٢

استعراض السياسات احناسبية؛
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ISBA/21/FC/9

’‘3

’‘٤

النتةةائإ الةةيت سوصةةلس إليهةةا أةرقةةة التركيةةز العاملةةة بش ة ن اخمةةرد وامل تلكةةات
واملنشةةآت واملعةةدات؛ واألصةةول غةة املل وسةةة وحوةةر األصةةول مشةةطوعة
بوثائق داع ة ددودة؛
املكاسو والتكالي

املتولة بتنطيل املعاي احناسبية الدولية للقطاع العار؛

ج) سبادَل مول خ ون امليزانية والرقابة معلومات عةن الةرابا ااةاش بةدورات
األم املتحدة التدريبية التالية علا خبكة اتنترنس بش ن املعاي احناسبية الدولية للقطةاع العةار
م مولطو مكتو اتدارة والتنري
’‘1

التدريو احلاسويب  1التعري باملعاي احناسبية الدوليةة للقطةاع العةار؛ يتةيم
التوعية باملعاي احناسبية الدولية للقطاع العار؛

’‘٢

التدريو احلاسويب  ٢احناسبة علا أساس االستحقاق يف إ ةار املعةاي احناسةبية
للقطاع العار املبادئ األساسية؛ يعرض مطاهي احناسبة علا أسةاس االسةتحقاق
والتغي ات الرئيسية اليت ستحدثها يف جمال اتبالغ عن املعلومات املالية؛

’‘3

التةةةدريو احلاسةةةويب  3حوةةةر امل تلكةةةات واملنشةةةآت واملعةةةدات؛ يتنةةةاول
معاخمة األصول؛

’‘٤

التدريو احلاسويب  ٤حور قوائ اخمرد؛ يتناول معاخمة األصول؛

’‘٥

التةةدريو احلاسةةويب  ٥حسةةاب اسةةتحقاقات املةةولطني املبةةادئ األساسةةية؛
يتناول معاخمة ااوور؛ يتعلق األمر بدورة متع قة مكلطة سقنيا؛

’‘6

التدريو احلاسويب  6حور عقود اتجيار؛ يتناول معاخمة األصول؛

’‘7

التدريو احلاسويب  7حوةر امل ووةات ،وااوةور االحت اليةة ،واألصةول
االحت الية؛ يتناول معاخمة ااوور.

سادسا  -سوصية
 - 6اللجنةةة املاليةةة مةةدعوة إا اتحا ةةة عل ةاً بةةااطوات الةةيت اختةةل ا السةةلطة الدوليةةة لقةةاع
البحار من أجل إجناح الع ل باملعاي احناسةبية الدوليةة للقطةاع العةار ،وبالتقةدر احنةرز يف جهةود
االنتهاء من إعداد طة الع ل املتعلقة بتنطيل هله املعاي  ،حبلول  1كانون الثاين/يناير .٢٠16
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