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اإلنترنت عبر – 2022 يونيو 28  

السردية التقارير إعداد  

السردية التقارير إعداد إرشادات تطوير مقترحات حول العمل مجموعة بتحديث الورقة هذه تقوم ملخص   

السابق االجتماع من الواردة التعليقات مراعاة  مع ، الربحية غير للمنظمات . 

الورقة من الهدف / الغرض إعداد  إرشادات لتطوير المحدث المقترح النهج على عامة بنظرة العمل مجموعة لتزويد   

لـ السردية التقارير  INPAG المجموعة آراء واكتساب ,التعرض مسودة نص وأحدث  

أللغامل االستشارية  (TAG)  يجب كان إذا وما إلزامية تكون أن يجب التي التوجيه جوانب حول  

أطول  انتقالية لفترة السردية التقارير إعداد يخضع أن . 

األخرى  الداعمة البنود يوجد  ال   

تروتر  فيليب أعده   

االجتماع  لهذا اإلجراءات تقدم لكي   TAG بشأن المشورة : 

التعرض نص ومشروع السردية التقارير إعداد إرشادات لتطوير المحدث المقترح النهج • ; 

و ؛ الحكومية غير  للمنظمات بالنسبة إلزامية تكون أن يجب التي المقترح النهج جوانب •   
التقارير إعداد إرشادات لتطبيق الربحية غير للمنظمات بها المسموح االنتقالية الفترة طول •  

 .السردية

 
  



 

ي 
االستشاريةالمجموعة تقن   

السردية التقارير إعداد  

 خلفية  .1

إرشادات لتطوير مبدئي مقترح ونهج التشاور ورقة  على الردود  على عامة  بنظرة المؤقتة العمل  مجموعة تزويد تم 1.1  

لـ السردية التقارير إعداد  INPAG 2022 مايو اجتماع في . 

  

من عليها الحصول تم التي للتعليقات نتيجة 1.2  TAG وتطوير وتحسينها المقترحات تحديث تم ،  األولي االقتراح  لهذا  

التعرض نص مسودة . 

الورقة هذه تزود 1.3  TAG المشورة طلب يتم .الصلة ذات التعرض مسودة ونص المحدث المقترح النهج على عامة  بنظرة  

وطول ,الربحية رغي  للمنظمات إلزامية تكون أن يجب التي المقترح النهج وجوانب ، االقتراحات هذه بشأن TAG من  

ببقية مقارنة السردية التقارير إعداد إرشادات بتطبيق الحكومية  غير للمنظمات بها المسموح االنتقالية الفترة  INPAG. 

محدث  مقترح  نهج  .2  

على بناء   السردية  التقارير إعداد إلرشادات ومبادئ  عمل إلطار مقترح بشأن المشورة السابقة  العمل مجموعة قدمت 2.1  

قبل من بها الموصى الممارسة وإرشادات الحالي الدولية المحاسبة معايير مجلس ممارسة بيان  IPSASB. هذا  طلب  
األداء معلومات عن واإلبالغ المالية البيانات وتحليل لمناقشة رديس تعليق تقديم المبتدئين الفنيين الموظفين من االقتراح  

والخدمات السلع تسليم حول  .  

ذلك في بما ، المقترح النهج على التعليقات من مجموعة تقديم تم 2.2 : 

بتقارير يتعلق فيما خاصة ، للقطاع ومحدد ا أبسط لجعله أكبر بشكل واللغة النهج تكييف ضمان إلى الحاجة  •  

 ;األداء

و  ؛ - القضائية الوالية مستوى  على القائمة النهج في النظر •  

ممتدة انتقالية فترة  وإمكانية إلزامية ستكون التي الجوانب في النظر إلى الحاجة  • .  

 

أدناه الموجز النحو على السردي لإلبالغ المقترح النهج تنقيح تم ، التعليقات لهذه ونتيجة 2.3 . 

  

  



 
ازنة ومتو عادلة  تقارير  إعداد    
المتسقة  التقارير  إعداد  وفترة  المالية  البيانات  مثل  المبتدئين  الفنيين  الموظفين  نفس   

الفهم  ، التوقيت ، التحقق ، المقارنة ، المالءمة ، األمين التمثيل :النوعية  الخصائص   
  

على عامة نظرة  NPO.   األداء معلومات واالستراتيجيات األهداف .  

 .المالية
لـ المالية البيانات تحليل  

NPO.  
والشكوك للمخاطر وصف  

لـ الرئيسية  NPO. 
بما ،  السياقية المعلومات  

القانوني الشكل ذلك في  
والحوكمة والهيكل  
والرسالة والغرض  
واألنشطة ؛  والرؤية  
والعالقات الرئيسية  

 .الهامة

وما األداء وخطط أهداف  

تدابير .تحقيقه تم  
األداء  إلثبات وأوصاف  

تحقيق هذه تدعم كيف  
أدائها  أهداف  

واالتجاهات التغيرات  
على تؤثر وكيف الهامة  
أدائها  أهداف تحقيق  

بأهداف هذه ترتبط كيف  
واألهداف األداء  

المالية واالستراتيجيات .  

كبيرة وتخفيفات تغييرات . 

الحساسة  المواد  يستبعد  قد   

إلى المحدث النهج تقديم تم 2.4  PAG االستشاري الفريق من الواردة والطلبات للمناقشة موجز ويرد .األخير اجتماعهم في  

ألف المرفق في الراديوية  لالتصاالت . 

 

أجل من الربحية  غير المنظمات من إلزامي أدنى حد اآلن هناك ، السردية التقارير إعداد مقترحات أحدث بموجب 2.5 : 

الفترة خالل فعلته وما المبتدئين الفنيين وظفينالم أداء أهداف فهم من المستخدمين  لتمكين المعلومات تقديم •  
و ؛ تلك األداء أهداف  أجل من العمل في بالتقرير المشمولة   

للمنظمة المالية البيانات وتحليل لمناقشة تعليق تقديم • .  

ذلك في بما معينة لمبادئ وفق ا المعلومات هذه بتقديم اقتراح هو اإللزامي الشرط  هذا جانب إلى 2.6 : 

لنفس المالية البيانات وتعليق األداء معلومات تكون أن يجب •  NPO المالية البيانات مثل التقارير إعداد وفترة ; 

القانونيين  للمحاسبين الوطنية المنظمة على يجب ، المالية البيانات وتعليق األداء معلومات وتقديم اختيار عند •  

المنتشرة والمبادئ المفاهيم 2 القسم في  المعلومات على المنتشرة والقيود النوعية  الخصائص تطبيق ; 

المالية البيانات وتعليقات األداء معلومات أن من التأكد القانونيين للمحاسبين الوطنية المنظمة على يجب •  
و  ؛ ومتوازنة عادلة المقدمة  

 

في وطني فني موظف يشارك عندما المالية البيانات وتعليقات األداء معلومات  جوانب  عن بالكشف يُسمح •  

جوانب  بسبب للخطر النباتات لوقاية القطرية  المنظمة أنشطة تتعرض عندما أنه يعني وهذا .حساسة" نشطةأ  

ذلك  حذف يمكن ، اإلنسان لحقوق محددة برامج المثال سبيل على ، السردي التقرير . 

 

المالية البيانات على تعليقال ومتطلبات األداء معلومات تدمج التي للمستخدمين اإللزامية المعلومات تقسيم يتم أن يقترح 2.7  

لكل ( إلزامي ا ليس ولكن ) به الموصى المحتوى حول  إضافية تفاصيل األساسي التوجيه سيتضمن .محددة مواضيع إلى  

أدناه الجدول  في المستوى عالي به الموصى  المحتوى يظهر .الموضوعات  هذه من . 

 

 

للموضوع به موصى المستوى  عالي محتوى  المواضيع     

على عامة نظرة  NPO 
فهم من المستخدمين تمكن سياقية معلومات : 

هو من •  NPO - الحوكمة وترتيبات والهيكل القانوني الشكل ; 



 
هو ما •  NPO و ؛  الرؤية ،  المهمة ،  – لغرض موجود   

يفعله ما •  NPO – الكيانات مع كبيرة قاتوعال ،  الرئيسية وأنشطته ،  فيها يعمل التي البيئة  

 .األخرى

األداء  معلومات  

فهم من المستخدمين لتمكين معلومات :  

المشمولة الفترة خالل تحقيقه تعتزم وما المبتدئين الفنيين الموظفين أداء أهداف هي ما •  
و ؛  بالتقرير   

يربالتقر المشمولة الفترة خالل تحقيقه تم وما األداء أهداف أجل من العمل في فعلته ما • .  

تمكن التي واألوصاف األداء بمقاييس تزويدهم إلى المستخدمون سيحتاج ،  المعلومات هذه تقديم عند  

NPO بالتقرير المشمولة  للفترة أدائها إظهار من . 

األهداف حول معلومات  

لـ المالية واالستراتيجيات  NPO 

تحقيق  األهداف هذه تدعم  وكيف  
أدائها  أهداف  

وإيراداته المالي بوضعه المتعلقة  المالية واستراتيجياته أهدافه الوطنيين الموظفين مكتب يناقش أن ينبغي  

من المالية البيانات مستخدمي تمكن بطريقة ذلك يتم أن يجب .النقدية والتدفقات األصول وصافي ونفقاته : 

المبتدئين الفنيين للموظفين المالية واالستراتيجيات األهداف لفهم • ; 

و ؛  لتحقيقها وطنيون موظفون يديرها أن يجب يالت الموارد تحديد •   

الربحية غير المنظمات أداء أهداف تحقيق المالية واالستراتيجيات األهداف هذه تدعم كيف • .  

للموظفين المالية البيانات تحليل  
ذلك في  بما المبتدئين  الفنيين   

وكيفية الهامة واالتجاهات التغييرات   
أدائها  أهداف  تحقيق  على  تأثيرها  

وإيراداته المالي مركزه في  الهامة واالتجاهات للتغيرات تحليال   الوطني  العمل برنامج يتضمن أن ينبغي  

لضمان الحكم تطبيق يجب .أدائها أهداف تحقيق على وتأثيرها النقدية والتدفقات األصول صافي ,ونفقاته  

المبتدئين الفنيين الموظفين كتبم يعيد أال ويجب ،  والمهمة الهامة  المالية البيانات بنود على التركيز  

المالية البيانات في المقدمة المعلومات تأكيد ببساطة .  

الرئيسية والشكوك للمخاطر وصف  
البرامج  موظف منها يعاني  التي  

أهداف تحقيق على تؤثر التي الرئيسية والشكوك المخاطر الوطنيين الموظفين مكتب يناقش أن ينبغي  

ذلك يشمل أن يجب .النقدية والتدفقات األصول وصافي ونفقاته اداتهوإير المالي ومركزه أدائه :  

المالية واالستراتيجيات واألهداف األداء بأهداف والشكوك المخاطر هذه ارتباط لكيفية شرح •  

 ;NPO لـ

و  ؛  األخير التقرير تاريخ منذ والشكوك المخاطر تلك في للتغيرات شرح •  

يدير كيف •  NPO والشكوك المخاطر .  

 

ا التوجيه تقديم يتم 2.8 البيانات في المعلومات إلى لإلشارة - الترافقي اإلسناد حول ذلك في بما ) التقديمي العرض بشأن أيض   

األحكام عن  والكشف ,التقارير اتساق ، المقارنة المعلومات ، ( العامة لألغراض المالي التقرير إلى وخارجها المالية  

أخرى معلومات عن واإلبالغ .  

 

التوجيه من القسم هذا لمتطلبات االمتثال في  الربحية غير للمنظمات إضافي دعم تقديم هو التنفيذ دليل من الغرض 2.9 . 

تطويرها سيتم أمثلة ذلك سيشمل ، حالي ا المضمنة - واالختباري الدولي المستوى إرشادات إلى الروابط إلى  باإلضافة  

القادمة  األشهر خالل .  

 

للشركات المالية التقارير إلعداد  الدولية المعايير محتوى إلى باإلضافة السردية التقارير إلعداد قسم صياغة تمت 2.10  

أعضاء مساعدة أجل من ، األساسي التوجيهي للنص  بالنسبة .والمتوسطة  الصغيرة  TAG نص دمج يمكن أين فهم في  

في - القضائية الوالية  مستوى  أطر  أو األخرى الدولية المالية التقارير من  INPAG, التالي النهج استخدام يتم . 

النص  لون   شرح  
القياسي النص والمتوسطة الصغيرة للشركات األصلي المالية للتقارير الدولي المعيار أسود   



 
القياسي للنص األصلية المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير ضمن النص  حذف يتوسطه خط أحمر   

والمتوسطة الصغيرة للشركات   
فقط  المصطلحات تغيير أخضر   

المالية التقارير إلعداد الدولية  المعايير معايير من نشأ نص أرجواني   
 األصلي  INPAG نص  أزرق

العام  للقطاع الدولية المحاسبية المعايير معايير من نشأ نص تحته خط أزرق   
المستوى أطر من نشأ نص البرتقالي   - 

 

العمل  مجموعة سابق ا قدمتها التي والطلبات للمشورة سجل على ب الملحق يحتوي 2.11 . 

  

اإللزامية المتطلبات  .3   

 

بموجب إلزامي ا مطلب ا سيكون السردية التقارير إعداد أن التشاور ورقة اقترحت  3.1  INPAG يدعمون ستجيبونالم وكان  

الفنيين الموظفين سياق في مهما كان المالية البيانات بخالف إضافية معلومات تقديم بأن اعترافا ذلك وكان  .النهج هذا  

 .المبتدئين

 

أن حين في 3.2  PAG  و TAG ا كانوا األخرى التوعية وأحداث التركيز مجموعة  في والحضور إلدراجها داعمين أيض  , 
ا هناك كانت التقارير إعداد لمتطلبات باالمتثال الربحية غير المنظمات  جميع مطالبة أن من لمخاوفا بعض أيض   

تناول على تؤثر أن يمكن السردية  INPAG.  

 

لألوامر العامة لألغراض المالية التقارير مستخدمي من لكل كبيرة فائدة يحقق أن يمكن مجال هو السردية التقارير إعداد 3.3  

و الوطنية  NPOs من قليل عدد سوى يوجد وال إلزاميا   ليس المجال هذا في الدولي التوجيه فإن ، ذلك معو  .أنفسهم  

التقارير من النوع بهذا باالضطالع  الحكومية  غير المنظمات تكلف  التي القضائية الواليات . 

 

النهج هذا اتباع خالل من  .معينة مبادئ مع تتوافق التي السردية التقارير من اإللزامي األدنى الحد هو المقترح النهج 3.4  ، 

في .المالية البيانات وتعليقات األداء معلومات عن اإلبالغ كيفية لتحديد المبتدئين الفنيين للموظفين كبيرة حرية يمنح فإنه  
غير المنظمات بها تلتزم أن يمكن فقط واحدة طريقة  يمثل به الموصى المحتوى فإن ، إلزامية الموضوعات  أن حين  

للمعلومات بسياق وتزويدهم المبتدئين الفنيين الموظفين أداء تقييم من المستخدمين تمكين على التركيز وينصب  .الربحية  

المالية البيانات في الواردة . 

يةاالنتقال الترتيبات  .4   

 

2 السؤال  تدعم هل  :  TAG ل  اإللزامي السردي اإلبالغ متطلبات  NPOs? فإن ، كذلك األمر كان إذا  TAG تدعم 

من تتطلب إلزامية بمتطلبات الخاص االقتراح  NPOs الحرية يمنح ما ولكن معينة وموضوعات لمبادئ االمتثال  

المالية البيانات اتوتعليق األداء  معلومات عن اإلبالغ كيفية لتحديد المبتدئين الفنيين للموظفين ?   

1 السؤال  لدى هل :  TAG التعرض مسودة  ونص  السردية التقارير إعداد لمتطلبات المقترح النهج على تعليقات أي  ، 

وصفها وكيفية الحساسة المعلومات استبعاد ذلك في بما ?   



 
ا هناك ، إلزامية  تكون أن يجب جوانبها هي وما السردية التقارير إعداد جوانب كانت إذا ما مناقشة إلى  باإلضافة 4.1 أيض   

االنتقالية الترتيبات حول سؤال  .  

 

إعطاء تم إذا خاصة  ، السردية التقارير تنفيذ البداية  في  الصعب من يكون قد ، الربحية غير المنظمات لبعض بالنسبة 4.2  

قد .المالية التقارير إعداد معايير من جديدة مجموعة إدخال أو/و االستحقاق محاسبة إلى االنتقال عند للموارد األولوية  

ا هناك تكون قد القضائية السلطات  تحددها التي األوسع الضمان متطلبات  أو / و الحسابات بمراجعة تتعلق أسئلة أيض   

السردية التقارير على تنطبق . 

 

إلى االنتقال في  الربحية غير المنظمات دعم أجل من 4.3  INPAG انتقالية بفترة السماح في الخيارات أحد يتمثل ، وتطبيقه  

من األخرى باألقسام  مقارنة السردية التقارير إلعداد أطول  INPAG. بالتركيز الحكومية غير للمنظمات هذا سيسمح  

مع تتوافق مالية بيانات تنتج أنها ضمان على  INPAG, كامل بشكل المستخدمين احتياجات تلبية إلى نتطلع ، ذلك قبل  

السردية التقارير إعداد متطلبات تلبية خالل نم . 

 

 

التالية  الخطوات  .5  

 

من عليها الحصول  تم التي التعليقات على بناء   5.1  PAG و السابق اجتماعها في  TAG مراجعة ستتم ,االجتماع هذا في  

التعرض مسودة من االنتهاء سيتم .يوليو - منتصف في تعقد تركيز مجموعة في واختبارها المقترحات  INPAG للقسم 

اإلدخال هذا بعد السردية التقارير 36 .  

 

2022 يونيو   

 

 

 

 

 

 

وطلبات  مناقشة  ملخص  – أ  الملحق   PAG   

احتياجات تلبية إلى باإلضافة أنه عنها التعبير تم نظر وجهة مع  ,اإللزامي السردي اإلبالغ متطلبات إلدراج داعمة العموم على PAG كانت  

العام األداء في التحسينات دفع على تساعد التقارير هذه مثل فإن  ،  العامة المساءلة ودعم المستخدمين . 

السابقة المقترحات على  تحسين ا تكامال   األكثر النهج واعتبر .  

3 السؤال  تجد قد التي الربحية غير المنظمات لتمكين السردية التقارير إلعداد ممتدة انتقالية بفترة السماح يجب هل :  

مع المتوافقة المالية البيانات إنتاج على أوال   السردية التقارير تنفيذ في صعوبة  INPAG?  



 
يلي ما المالية البيانات وتحليل األداء معلومات عن اإلبالغ مقترحات على المحددة التعليقات وشملت : 

مهمتها من األداء ومؤشرات أهداف طرد ضمان إلى الربحية غير المنظمات ستحتاج • ; 

إعداد فترة إلى بسهولة تترجم ال - المدى طويلة أداء أهداف  لديهم الذين الفنيين الموظفين لمنظمات إرشادات إلى حاجة هناك ستكون •  

واحدة تقارير ; 

واسع نطاق على تعريفه تم إذا - الحساسة األنشطة عن الكشف استخدام إساءة يمكن • ; 

ا يسبب  قد ذلك ألن الحساسة األنشطة حول معلومات نع تكشف لم إذا ما تالحظ أن  الربحية غير المنظمات على يجب ال • مشكالت أيض  ;  

مستمر قلق مصدر جديد فني موظف كان إذا ما حول يقين عدم هناك كان إذا إفشاء هناك يكون أن يجب هل • ?; 

المالية البيانات تحليل من كجزء محددة مالية مقاييس إلى حاجة هناك كانت إذا ما إعطاء تم أنه من الرغم على • ?;  

المالية البيانات وتحليل األداء معلومات بخالف تضمينها يمكن التي اإلضافية التقارير إعداد متطلبات حول اآلراء من مجموعة عن التعبير تم كما . 

تضمين إمكانية هذه وشملت : 

المناخ لمخاطر التعرض • ; 

والبيئية االجتماعية التقارير • ; 

الجنسين بين التوازن • ; 

و تنوع؛  •  

  ;حماية •

إلى تشير القضائية والياتهم في الخبرة أن إلى الراديوية لالتصاالت االستشاري الفريق أعضاء بعض وأشار .ممتدة انتقالية فترة حول الرأي تقسيم تم  

ا ضروري ا يكون قد الموسع االنتقال أن أعضاء رأشا ،  ذلك ومع .الجديدة المالية التقارير إعداد متطلبات مع  للتكيف ستخصص الموارد ألن نظر   

PAG إلدخال للتحضير السنوات من عدد لديها سيكون الربحية غير المنظمات أن إلى اآلخرون  INPAG خيار .مرهقة تكن لم المقترحات وأن  

اعتماد عند بذلك القيام عن اإلبالغ على القادرة الربحية غير المنظمات تلك مع "إطارين" المتالك محتمل  INPAG و األولي  NPOs األخرى 

أيضا أثيرت السردية التقارير إعداد لمتطلبات أطول لفترة باالمتثال لها سموحالم . 

  



 
ب  الملحق   

والطلبات  النصائح  سجل   

 مالحظات حالة الطلبات  تاريخ 

04/05/2022 

لفهم اإللزامية المتطلبات من  األدنى الحد على للتعليق محددة مسألة بتضمين  قم  

محددة قضايا على الضوء تسليط مع ،  الممارسة في  تحدي ا تخلق قد التي المجاالت .  
ا اطلب المتطلبات من  األدنى الحد محتوى حول تعليقات على الحصول أيض   

 .اإللزامية

التقدم قيد   
محددة مسائل  لها سيكون. عليه متفق  

 للتعليق 

عليها  للتعليق محددة كمسألة اإللزامي اإلبالغ لعنصر التأكيد جوانب إدراج 04/05/2022 التقدم قيد    
الذي المدى حول المناقشة من لمزيد  
الضمان جوانب في  فيه الدخول نريد  

التوجيه من كجزء .  

االستنتاجات أساس في المعلومات من األدنى للحد النهج شرح 04/05/2022 التقدم قيد  .  
األساس في  هذا سيكون ، عليه متفق  

 لالستنتاجات

04/05/2022 

تطوير إلبالغ أخرى قضائية واليات في  تطويره تم الذي التوجيه من االستفادة  

إلى وروابط نفسه التوجيه  في موجود  هو ما  اعتبارك في ضع  .INPAG إرشادات  

أخرى إرشادات . 

التقدم قيد   

مناهج في نظرت وقد ، عليه متفق  
األخرى القضائي االختصاص  
توجيه  من كجزء بها وسترتبط  

 .التنفيذ

السردية التقارير إعداد نهج في التفكير لتأكيد  لالستنتاجات أساس تطوير 05/10/2021 التقدم قيد   المسودة في المدرجة   

   
 

( وجدت  إن )  مالحظات  النصيحة  تاريخ   

04/05/2022 
حواجز أي من للحد.  االستيعاب مستوى على إلزامية متطلبات وجود يؤثر قد  ، 
األدنى الحد عند  اإللزامي العنصر إبقاء يجب  

المسودة في  األقل على هو اإللزامي العنصر . SMCs 
اإللزامية  المتطلبات على  

04/05/2022 

المالي البيان)  قسمين  من يتألف  واحد تقرير هناك يكون أن المربك من  يكون قد  

صلة  ذا هذا يكون قد.  منفصالن تقريران ن يكو أن  األفضل من  يكون وقد(  واألداء  

الضمان ترتيبات في النظر عند  . 
اآلن المالية والبيانات األداء تعليق دمج  تم .  

04/05/2022 

ا المالية القوائم تحليل اقتراح يبدو  واللغة التبسيط إلى حاجة هناك. واسع ألنه جيد   

أن مالحظة مع مطلوب هو ما لشرح األبسط  IASB  و IPSASB بداية  نقاط لديهم  

مبسطة. عليه متفق .مختلفة  

04/05/2022 

األهداف بين للتمييز المالية واالستراتيجيات المالية األهداف مصطلحات استخدم  

األوسع التنظيمية واالستراتيجيات  منجز  .

04/05/2002 

أهداف تحديد أن مالحظة مع مناسب ا واللغة األداء بمحتوى الخاص االقتراح يبدو   

تحدي ا يمثل  أن يمكن اختيارها يجب التي األداء مقاييس/  المؤشرات ومعرفة اإلبالغ  

في .  إضافية إرشادات إلى حاجة  هناك ستكون .  الربحية غير المنظمات إلى بالنسبة  
تحقيق على تساعد  أنها إال ، صعب ا  هذا تجد أن يمكن الربحية غير المنظمات أن حين  

إيجابية نتائج إضافية  تنفيذ  إرشادات صياغة ستتم .  

04/05/2022 
ومهمة بعمليات الشفافية تضر أن يمكن حيث إعفاءات إلى حاجة هناك  تكون قد  

فني  موظف الموضوع هذا حول  مصاغ نص . عليه متفق   

05/10/2021 

عدم لضمان السردية التقارير إعداد بشأن  دولي ا الجاري العمل اعتبارك في ضع  

ا الممارسة بيان يكون  قد.  للعجلة المشروع اختراع إعادة مفيد  . 
جزء أو الممارسة بيان  كان سواء. الدولية النهج فحصت  

من اإللزامية المتطلبات  SMCs 

05/10/2021 

تدقيقه  يمكن بما واالتصال" عالمي ا رائدة " أو " بسيطة إبقائها" اعتبارك في ضع  

ا كن.  العامة للمنفعة المعلومات بشأن ضمان  لتوفير التقارير نطاق بشأن  واضح   

للمناقشة تركيز مجموعات إنشاء المفيد من يكون  قد. السردية . 

تم. المتطلبات من  األدنى الحد تلبية مع بسيطة بدت لقد  

لهم محدثة مقترحات  لمناقشة التركيز مجموعة استخدام . 

05/10/2021 

للتسهي اختياري ا يكون أن يمكن السردية التقارير إعداد كان إذا ما  اعتبارك في ضع  

2 المرحلة في يكون  أن يجب كان  إذا ما أو ، جديدة إرشادات إلى االنتقال سيكون. األطول االنتقال في النظر .  SMC 

 


