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تساعد جلنة العقود األمني العام يف فحص املشاريع موضع العقود اليت يربمها االحتاد واليت  5.
العام. وتضع اللجنة توصيات عن طريقة الوفاء باملتطلبات يزيد مقدارها عن حدٍّ يضعه األمني 

 واملبادئ التالية بشأن املشرتيات: املقرتحة آخذة يف احلسبان حتقيق االقتصاد واجلودة
 ؛اإلنصاف والنزاهة والشفافية ( أ

 املنافسة الفعالة، الدولية عند االقتضاء؛ ب(
 أفضل قيمة مقابل املال؛ ج(

 لالحتاد.املصاحل العليا  ( د
وحيدد األمني العام عضوية اللجنة بالتشاور مع جلنة التنسيق. ويضع األمني العام، بالتشاور مع جلنة 

 التنسيق، اختصاصات جلنة العقود واإلجراءات املتبعة يف العقود اليت يربمها االحتاد.

 1.1القاعدة 

 تفويض السلطة

القواعد والتعليمات املالية، رهنًا بأي قيود واردة جيوز لألمني العام أن يفوض سلطته لتنفيذ اللوائح و 
يف أي مكان آخر يف هذه القواعد. ويكون هذا التفويض مكتوباً. ويضطلع املوظفون الذين يفوِّض 
هلم األمني العام سلطة تنفيذ اللوائح والقواعد والتعليمات املالية باملسؤولية عن صحة وسالمة ممارسة 

ع أي موظف يتخذ أي إجراء يتناقض مع اللوائح والقواعد والتعليمات هذه السلطة. وميكن أن خيض
املالية الصادرة فيما يتعلق هبذا اإلجراء لتدابري تأديبية وفقًا للنظامني األساسي واإلداري للموظفني. 

 يعفي تفويض السلطة ملوظفني آخرين األمني العام من مسؤوليته الشاملة. وال
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 يـالقسـم الثان

 وميزانية تليكوم االتحاد ميزانية االتحاد

 2المـادة 

 هيكل ميزانية االتحاد وطابعها العالمي

ميزانية االحتاد إىل قرارات مؤمتر املندوبني املفوضني وخاصة القرارات املتصلة  تستند أ (  1.
أن  للميزانية باخلطة االسرتاتيجية واخلطة املالية واحلدود املالية املعتمدة. وينبغي

، تضاهي األولويات احملددة يف اخلطة االسرتاتيجية وأن تشمل مجيع األنشطة/النواتج
 .التشغيلية طاملذكورة يف اخلطو  ،تكاليفمع ما يتصل هبا من 

 يلي: جتمع ميزانية االحتاد االعتمادات املخصصة ملا ب(
 ؛األمانة العامة ’1‘
 ؛قطاع االتصاالت الراديوية ’2‘
 ؛قطاع تقييس االتصاالت ’3‘
 ؛قطاع تنمية االتصاالت ’4‘

 مة.مصطلح "القطاع )القطاعات(" األمانة العا يشملوألغراض هذه اللوائح  
غري املدرجة يف امليزانية لألحكام ذات الصلة  نفقاتوالختضع اإليرادات  (ج

 الواردة يف القسم الرابع من هذه اللوائح.
املقيدة فيها. وتقيد تفاصيل كل من  نفقاتتغطي اإليرادات املدرجة يف ميزانية االحتاد مجيع ال 2.

حبيث ال يظهر سوى الرصيد.  نفقاتعلى حدة. وال جيوز معاوضة اإليرادات بال نفقاتاإليرادات وال
 ويتم فصل األنشطة اخلاضعة السرتداد التكاليف يف ميزانية االحتاد وفقاً لقرارات اجمللس.
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 نفقاتالتشغيل إىل فئة  نفقاتنقل االعتمادات من أجل قطاع معني إال من فئة  ب(
 رأس املال داخل األبواب.

يصرَّح لألمني العام، بعد التشاور مع جلنة التنسيق، وعندما يُعترب ذلك يف مصلحة االحتاد،  2.
 أن ينقل االعتمادات:

 حسب االقتضاء  8إىل  1إىل األبواب من  9داخل قطاع واحد من الباب  أ ( 
 وعند الضرورة؛

فقط، من باب أو باب فرعي  8إىل  1داخل القطاع الواحد ويف صدد األبواب من  ب(
يف املائة من  10إىل باب أو باب فرعي آخر، شريطة أال يزيد جمموع املنقول عن 

يف  8إىل  1صة باملوظفني يف األبواب من جمموع االعتمادات للنفقات غري اخلا
 القطاع املعين؛

يف املائة من جمموع  3من قطاع إىل آخر بشرط أال يزيد جمموع املنقول عن  ج(
 للقطاع املتلقي. 9إىل  1مبوجب األبواب من فرتة السنتني اعتمادات 

التشغيل إىل  نفقاتومن  8إىل  1إىل األبواب من  9داخل قطاع واحد من الباب  د(
 رأس املال، حسب االقتضاء واحلاجة؛ نفقات

رأس املال يف قطاع آخر، حسب  نفقاتالتشغيل لقطاع معني إىل  نفقاتمن  ه (
 االقتضاء واحلاجة.

من هذه اللوائح، ال جيوز نقل أي  12من املادة  4أعاله وبالفقرة  2و 1رهنًا بالفقرتني  3.
 لس.اعتمادات أخرى بدون تصريح من اجمل

 12المـادة 

 الفعلية نفقاتاإلشراف على ال

يتخذ األمني العام واملسؤولون املصرح هلم مبوجب األحكام ذات الصلة يف االتفاقية مجيع  1.
يف صدد  الفعلية نفقاتال اإلجراءات الالزمة لإلشراف على مجيع عمليات امليزانية وخاصة مقدار

 نفقاتأو الاالعتمادات املصرح هبا لكي يظهر يف أي وقت رصيد االعتمادات املتبقي يف كل باب 
 من هذه اللوائح(. 7و 6املادتان انظر )
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بدون تصريح مكتوب من األمني العام أو املسؤول املصرح له  نفقاتال جيوز االلتزام بأي  2.
 حسب األصول هلذا الغرض.

من هذه اللوائح ال يصدر هذا التصريح إال يف حالة توفر  11و 10رهنًا بأحكام املادتني  3.
 االعتمادات املناظرة.

من هذه  11و 10 يصرَّح لألمني العام، بعد التشاور مع جلنة التنسيق ورهنًا بأحكام املادتني 4.
غري منصوص عليها يف ميزانية االحتاد عندما جيب  نفقاتاللوائح، بأن يلتزم، يف حاالت استثنائية ب

تقدمي اخلدمات أو السلع املناظرة حتقيقًا ملصلحة االحتاد على أن يكون واضحًا دون لبس أن جمموع 
من هذه اللوائح لن يتجاوز بأي حال جمموع  6املذكورة يف املادة  9إىل  1يف األبواب من  نفقاتال

 االعتمادات اليت صرح هبا اجمللس.

التالية يف دورته جمللس اأعاله يقدم األمني العام تقريرًا إىل  4يف احلاالت املذكورة يف الفقرة  5.
 لتربير جلوئه إىل هذا اإلجراء.

بتنفيذ أنشطة اسرتداد التكاليف ينبغي مبدئيًا استيعاب النقص الفعلي يف اإليرادات املتصلة  6.
 عن طريق االعتمادات ذات الصلة احملددة يف امليزانية للقطاعات واألمانة العامة، حسب االقتضاء.

 1.12القاعدة 

 موظفو التصديقات

يسّمي األمني العام موظفاً أو أكثر كموظفني للتصديقات على احلسابات املتصلة بأي باب  1.
امليزانية موضع املوافقة. ويتم توزيع سلطة ومسؤولية التصديق على أساس شخصي أو باب فرعي يف 

 وال ميكن تفويضها.

يضطلع موظفو التصديقات باملسؤولية عن إدارة استخدام املوارد وفقًا لألغراض اليت  2.
والتعليمات  اعُتمدت املوارد هلا مع احرتام مبادئ الكفاءة والفعالية واالقتصاد ومجيع اللوائح والقواعد

رئيس الدائرة املسؤولة عن إدارة املوارد ويكفل يف االحتاد اليت قد تنطبق على استعمال هذه املوارد. 
 وااللتزامات  نفقاتسهولة حصول موظفي التصديقات على املعلومات عن ال املالية
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االعتمادات املخصصة هلا يف امليزانية. وجيب أن يكون موظفو التصديقات مستعدين املسجلة مقابل 
لتقدمي أي وثائق وتفسريات ومسوغات داعمة يطلبها األمني العام أو أي مسؤول يعّينه أو يطلبها 

 املراجع اخلارجي للحسابات.

 13المـادة 

 إقفال عمليات الميزانية واألنشطة المؤجلة

 يف التزام ألي سنة مالية معينة بعد اإلقفال السنوي حلسابات تلك الفرتة. ال جيوز الدخول 1.

االعتمادات غري املستخدمة عند إقفال السنة املالية املعنية  تلغىأدناه  4و 3رهنًا بالفقرتني  2.
 ويتم إدخال ناتج تلك الفرتة إضافة أو خصماً يف حساب االحتياطي حسب احلالة.

 أو تقدمي خدمات خالل سنة مالية معينة وال يتم سداد مقابلها  عند توريد سلع معينة 3.
 املقابلة أثناء هذه السنة املالية وتسجل يف احلسابات  نفقاتقبل هناية هذه السنة، يتم إظهار ال

 القابلة للدفع.

فقط من امليزانية، فإن االعتمادات غري املستعملة ألنشطة  8إىل  1وبالنسبة لألبواب  أ (  4.
ألسباب خارجة عن إرادة األمني العام )أنشطة مؤجلة( واليت تسجل بصفة  تنجزمل 

من هذه املادة، تظل متاحة للسنة املالية  2حساب االحتياطي طبقًا للفقرة  يفمؤقتة 
 التالية؛

هذه األنشطة املؤجلة باالعتمادات الالزمة من  نفقاتويف السنة املالية التالية، تُغطى  ب(
 امليزانية وذلك مبوافقة األمني العام؛
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يف هناية السنة األوىل من  املستعملة، فإن االعتمادات غري 9فيما يتعلق بالباب  ج(
إذا كان مناسبًا وله ما امليزانية املعتمدة، ميكن حتميلها على السنة الثانية من امليزانية، 

 .يربره

 .ميع حاالت األنشطة املؤجلةاألساس املنطقي جلاألمني العام يف تقرير اإلدارة املالية  يوضح 5.

 14المـادة 

 واإليرادات المتعلقة بالمنشورات نفقاتال

املصروفة على إنتاج وبيع منشورات االحتاد واإليرادات  نفقاتتدرج يف ميزانية االحتاد ال 
املستمدة منها وكذلك اإليرادات املستمدة من رسوم االمتياز ومبيعات متجر بيع املنشورات وأي 

 إعالنات يف املنشورات. ويضع األمني العام قواعد تفصيلية تتصل مبنشورات االحتاد.
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 القسـم الثالث

 األصول السائلة واالستثمارات والسلف

 15المـادة 

 أصول االتحاد السائلة
يتابع األمني العام عن كثب االلتزام الدقيق باألحكام ذات الصلة يف الدستور واالتفاقية  

مبتطلبات االحتاد وتقليل الديون املستحقة لالحتاد وإبقائها لكفالة استمرار األصول السائلة يف الوفاء 
 .عند احلد األدىن

 1.15القاعدة 
 استالم األموال

ال جيوز لغري املسؤولني الذين يسّميهم األمني العام إصدار إيصاالت رمسية. وإذا استلم مسؤولون آخرون 
أموااًل موجهة إىل االحتاد فيجب عليهم فوراً نقل هذه األموال إىل مسؤول مصرَّح له بإصدار إيصاالت 

مسؤول يسّميه إصدار إشعار باستالم أو أي  رئيس الدائرة املسؤولة عن إدارة املوارد املاليةوعلى رمسية. 
أي أموال ويوّقع على مجيع الوثائق ذات الصلة هبذه األموال ويظّهر مجيع الشيكات اليت تصدر لصاحل 

 االحتاد.

 2.15القاعدة 
 السلف النقدية

 ال جيوز لغري املسؤولني الذين يسّميهم األمني العام هلذا الغرض تقدمي سلف نقدية.
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 16المـادة 
 استثمار األموال

 أو املؤسسات األخرى اليت تودع فيها أموال االحتاد. املصارفخيتار األمني العام  1.

يكفل األمني العام بعدة طرق منها وضع خطوط توجيهية مالئمة أن يكون ويف هذا الصدد  2.
مع كفالة األموال األساسية استثمار األموال بطريقة تشّدد يف املقام األول على تقليل املخاطرة على 

وباإلضافة إىل هذه املعايري، يكون  وجود السيولة الالزمة للوفاء مبتطلبات االحتاد من التدفق النقدي.
تيار االستثمارات على أساس حتقيق أعلى معدل معقول من العائدات ويكون منسجمًا مع اخ

 املبادئ املتبعة يف األمم املتحدة.
 .يتضمن تقرير اإلدارة املالية بياناً بالعائد الشامل على االستثمارات يف كل فرتة ميزانية 3.

 1.16القاعدة 
 جهة إيداع األموال

املصارف اليت يتم فيها االحتفاظ بأموال االحتاد ويُنشئ مجيع احلسابات املصرفية يسّمي األمني العام 
املطلوبة لالحتاد ويسّمي املسؤولني الذين تفوَّض هلم سلطة التوقيع لتشغيل هذه احلسابات. ويصرِّح 

شغيلها األمني العام أيضًا بإغالق مجيع احلسابات املصرفية. ويتم فتح احلسابات املصرفية لالحتاد وت
 وفقاً للخطوط التوجيهية التالية:

ُتسّمى احلسابات املصرفية "احلسابات املصرفية الرمسية لالحتاد الدويل لالتصاالت" ويتم  1.
 إخطار السلطة املختصة بأن احلسابات املصرفية لالحتاد معفاة من مجيع الضرائب؛

قيع املصريف على مجيع الشيكات يتعني أن يوّقع اثنان من األشخاص الذين يتم تسميتهم للتو  2.
 االستثمار؛ معامالتوتعليمات الدفع األخرى وعلى 

  000 5ُيكتفى بتوقيع واحد فقط يف حالة تعليمات الدفع النقدي اليت تقل عن  3.
 فرنك سويسري؛
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 2.16القاعدة 
 االستثمارات

سلطة الدخول يف  الدائرة املسؤولة عن إدارة املوارد املالية رئيسل يفوِّض األمني العام 1.
 االستثمارات وإدارهتا حبكمة.

يتم تسجيل االستثمارات يف سجل االستثمار الذي يوضح مجيع التفاصيل ذات الصلة عن   2.
 كل عملية استثمار مبا يف ذلك القيمة االمسية وسعر الشراء وتاريخ االستحقاق ومكان اإليداع

 وعائدات البيع واإليرادات العائدة.

 17المـادة 

 السلف المقدمة من حكومة االتحاد السويسري

وفقًا للرتتيب املربم بني االحتاد وحكومة االحتاد السويسري تضع هذه احلكومة أموااًل للوفاء  
باملتطلبات النقدية املؤقتة لالحتاد حتت تصرف األمني العام، إذا استلزم األمر وعند طلبه وبشروط يتم 

 .حتديدها
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 القسـم الرابع

 المحاسبـة

 18المـادة 

 مسك الحسابات وعرض البيانات المالية

يشمل نظام احملاسبة أفضل األشكال العملية من مجيع الدفاتر أو امللفات أو  أ (  1.
تسجياًل  نفقاتالبيانات الرئيسية واملساِعدة املطلوبة لتسجيل مجيع اإليرادات وال

 .منهجياً وجلميع العمليات املالية األخرى لالحتاد

وفقًا للمعايري احملاسبية املشرتكة للمنظمات التابعة ملنظومة  املاليةتُعرض البيانات  ب(
 األمم املتحدة.

 جيري مسك احلسابات اخلاصة التالية بصورة منفصلة: 2.

 ذلك وفقًا للوائح  حسابات صندوق التأمينات ملوظفي االحتاد، ويكون أ ( 
 واالتفاقات السارية؛

 حسابات تنفيذ مشاريع التعاون التقين املمولة من منظمات األمم املتحدة؛ ب(

  2اليت يتناوهلا امللحق  االستئمانيةحسابات املسامهات الطوعية والصناديق  ج(

 هبذه اللوائح؛

واألحداث املشاهبة اليت ينظمها االحتاد أو يتعاون يف  حسابات املعارض واملنتديات د (
 من هذه اللوائح؛ 19تنظيمها، ويتم مسكها وفقاً للمادة 

احلسابات اخلاصة األخرى املذكورة يف هذه اللوائح واحلسابات اليت يقرر اجمللس أن  ( ه
 تكون حسابات خاصة.
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 4.18القاعدة 
 محاسبة العمليات المصرفية

يف احلسابات حسب تاريخ إجراء هذه العمليات أي عند  املصروفةيتم تسجيل املبالغ  1.
 إصدار الشيك أو تنفيذ التحويل أو دفع املبلغ النقدي.

يتم مطابقة مجيع العمليات املالية مبا فيها الرسوم املصرفية والعموالت مع املعلومات املقدَّمة  2.
 إذا أصدر ا استلزم األمر إاليف كشوف احلساب املصرفية مرة كل شهر على األقل أو بتواتر أكرب إذ

 أمراً مكتوباً للتخلي عنها. رئيس الدائرة املسؤولة عن إدارة املوارد املالية
 

 5.18القاعدة 
 البيانات المالية

من اللوائح املالية يتم تقدمي بيانات مالية سنوية حىت  28 املادة باإلضافة إىل أحكام 1.
مارس  31يتعدى  ديسمرب عن كل حسابات االحتاد إىل املراجع اخلارجي للحسابات يف موعد ال 31

من السنة التالية. وينبغي أن تشمل البيانات املالية السنوية وفقاً للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام 
 لعام ذلك ضرورياً.مجيع أموال االحتاد. وميكن إعداد بيانات مالية إضافية كلما رأى األمني ا

تُعرض البيانات املالية املقدَّمة إىل املراجع اخلارجي للحسابات طبقًا للمعايري احملاسبية  2.
 يلي: املشرتكة للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة، على أن تشمل ما

 ؛نفقاتبيان لألداء املايل يشمل معلومات عن اإليرادات وال أ ( 
 املايل يشمل معلومات عن األصول واخلصوم؛بيان باألداء  ب(
 بيان عن التغريات يف صايف األصول مبا يف ذلك التغريات يف االحتياطيات؛ ج(

 بيان عن التدفقات النقدية؛ د (

بني املبالغ املدرجة يف امليزانية واملبالغ الفعلية وفقًا للبيانات املالية املعدة طبقاً  مقارنة ه (
 الدولية للقطاع العام؛للمعايري احملاسبية 

 ؛ومالحظات تتعلق بالبيانات املالية احملاسبةطرق  و (
 جداول أخرى قد تكون مطلوبة. أي ز (
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 6.18القاعدة 
 قوائم الجرد

 يتم استكمال حسابات االحتاد بقوائم جرد ما يلي بالتحديد: 1.
 واملعدات، األثاث -
 املخازن وخدمات االستنساخ واخلدمات التقنية، -
 ورق الطباعة، -
 املنشورات. -

فرنك سويسري ال تدرج فقط يف قوائم  000 5أي أصول مكتسبة هلا قيمة وحدة تتجاوز  2.
اجلرد ولكن تدخل أيضًا يف احلسابات املناسبة على جانب األصول من الوضع املايل. وجيب توزيعها 

 لك على فرتة تقابل فرتة عمرها املتوقعة.بعد ذ

 يضع األمني العام القواعد اليت حتكم قوائم جرد االحتاد. 3.

 7.18 القاعدة
 األماكن
تسجَّل أماكن االحتاد حتت األصول يف بيان الوضع املايل لالحتاد وجتزأ قيمتها على فرتة  

 تقابل عمرها املتوقع.

 19المـادة 

 معارض ومنتديات تليكوم االتحاد 

 واألحداث المشابهة التي ينظمها االتحاد

 .يتم مسك حسابات مستقلة لكل معرض أو منتدى أو أي حدث مشابه 1.

 مع تفصيلها على النحو الواجب. نفقاتجيب أن يبني كل حساب اإليرادات وال 2.
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 26 المـادة

 األخرى االلتزامات المستحقة المتعلقة باستحقاقات الموظفين حساب احتياطي

تعوض أي التزامات مستحقة أخرى تفرضها املعايري احملاسبية املشرتكة ملنظمات األمم املتحدة يف  1.
 بيان الوضع املايل.

مينحها االحتاد ملوظفيه أثناء فرتة اخلدمة أو بعدها طبقًا للمعايري احملاسبية ُتسجل املزايا اليت  2.
 املشرتكة ملنظمات األمم املتحدة.

 27ادة ـالم

 صافي األصول بما في ذلك حساب االحتياطي

 يشمل صايف األصول: 1.
 ؛آثار التحول إىل املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام -
 ؛حساب االحتياطي -
 ؛صناديق التأمينات واملعاشات واالستثمار -

 (ASHI) اخلسائر اإلكتوارية املتعلقة خبطة التأمني الصحي بعد هناية مدة اخلدمة -
، حلساب بشأن استحقاقات املوظفني IPSAS املعيارعلى النحو املعّرف يف 

 فرتة حدوثها؛ املكاسب واخلسائر اإلكتوارية يف

من خارج امليزانية وأثر عرضها بالعملة املستعملة يف عرض تغريات صايف األصول لألموال  -
 البيانات املالية؛

 .IPSASالفائض أو العجز يف الفرتة وفقاً ملعايري  -
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 يتكون حساب االحتياطي من: 2.
 كل سنة مالية؛  الرصيد الصايف املوجب أو السالب )فائض/عجز( من أ (

 التحويالت من االحتياطيات/الصناديق األخرى وفقاً ملا يقرره اجمللس؛ ب(

من هذه اللوائح، ومع مراعاة ضرورة اإلبقاء على  13 ب( من املادة4 رغم أحكام الفقرة 3.
حساب االحتياطي عند املستوى األدىن الذي حيدده مؤمتر املندوبني املفوضني، جيوز سحب مبالغ 
من حساب االحتياطي عند املستوى األدىن الذي حيدده مؤمتر املندوبني املفوضني، جيوز سحب 

 :اجمللس ألغراض منها مبالغ من حساب االحتياطي مبوجب قرار خاص من
 ختفيض مبلغ وحدة املسامهة؛ أ (

 حتقيق التوازن يف ميزانية االحتاد؛ ب(

 ؛إىل االحتياطيات/الصناديق األخرىالتحويالت  ج(
كة لمعايري احملاسبية املشرت ل وفقاً أي مبالغ مستحقة على حساب االحتياطي  د (

 نظمات األمم املتحدة.مل

بياناً سنويًا عن الوضع الفعلي حلساب االحتياطي مبا يف ذلك أي تغريات يقدم األمني العام  4.
 تطرأ عليه يف تقرير اإلدارة املالية.
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