
                       

   

 

يساعد أن نأمل. التلقائية الترجمة برنامج باستخدام اإلنجليزية غير ترجمات أي إنشاء تم  وقد ، اإلنجليزية اللغة هي المستند لهذا األصلية اللغة أن مالحظة يرجى  

الترجمة عملية في  دقة عدم هناك  يكون  قد بأنه نعترف لكننا ، والتفاهم المشاركة في ذلك . 

 
 المجموعة االستشارية الفنية
 ورقة القضية
 

األعمال جدول بند : TAGED08-07 

الهجين – 2022 سبتمبر 30 و 29  

ED1 – وصف NPO اإلبالغ  وحدود  

أعضاء أثارها التي التعليقات  أهم على الورقة هذه تركز ملخص   TAG إلى ED1 بالدمج يتعلق فيما  

ااااااا ااا اااااااا1 القسم في المدرجة  الربحية غير المنظمات ووصف , 

9 القسم و  ,اااااااا اااااااا اااااااا 2 القسم  

هذه تجميع تم .ااااااااا ااااااا ااااااا اااااااا  

التالية العناوين تحت التعليقات : 

العامة  والمؤشرات الخصائص • ; 

و ؛ العامة المساءلة •   

 .التوحيد •

أعضاء من الواردة يقاتالتعل على عامة نظرة نقدم مجال لكل  TAG ، المتبع المقترح والنهج  

ألعضاء متبقية أسئلة وأي ، التعليقات هذه ليعكس ED لتحديث  TAG. 

أعضاء لتزويد الغرض / الهدف من الورقة  TAG على أثيرت التي التعليقات لفهم بفرصة  ED1 1 بالقسم يتعلق فيما  

ااااااا اااااااا 9 والقسم ااااااا ااا اااااااا  

التي التعليقات هذه على الرد نهج حول تعليقات لتقديم ,ااااااااا ااااااا  

الجنسي  الضعف من االنتهاء من ستمكن التي األسئلة على والرد  ، األمانة اقترحتها .. 

تروتر فيليب أعده   

 اإلجراءات لهذا االجتماع 
 إلى تعليق  بشأن النهج المقترح للرد على  تعليقات المجموعة االستشارية لالتصاالت التي أثيرت

ED1 9 والقسم ااااااا ااا اااااااا 2 بالقسم يتعلق فيما  
و  توفر؛ وااااااااا ااااااا ااااااا اااااااا  

 .تقديم  المشورة  على األسئلة المطروحة

ي 
المجموعة االستشاريةتقن   

 

ED1 - وصف NPO وحدود اإلبالغ  
 

  مقدمة  .1

 



                       

   

تزويد تم 1.1  TAG من كاملة بمسودة  ED 1 هذا يشمل .2022 يوليو في :  

الرسمي التوجيه مع للتعليق الدعوة  مسودة • ; 

و ؛ االستنتاجات أساس مشروع •   

التنفيذ توجيه مشروع • .  

 

الحكومية غير المنظمات بوصف يتعلق فيما المجموعة  أعضاء أثارها التي التعليقات  أهم على الورقة هذه تركز 1.2  

اااااااا 2 القسم ,ااااااا ااا اااااااا1 القسم في اإلبالغ وحدود   

ااااااا ااااااا اااااااا 9 والقسم,اااااااا اااااااا  

التالية  المجاالت تحت هاتجميع تم .ااااااااا : 

 

العامة  والمؤشرات الخصائص • ; 

و ؛ المجتمعية والمساءلة العامة المساءلة •   
 التوحيد •

 

أعضاء من الواردة التعليقات عن عامة لمحة  نقدم مجال لكل 1.3  TAG لتحديث المتبع المقترح والنهج  ED هذه لتعكس  

أعضاء على أيًضا األسئلة طرح يتم .التعليقات  TAG  من االنتهاء من ستمكن التي المشورة لتقديم فرصة إلعطاء  

ED.  

 

العامة  والمؤشرات  الخصائص  .2   

 

الربحية غير المنظمات  لوصف  واسعة خصائص نهج يقترحااااااا ااا اااااااا 1 القسم 2.1 . 
غير المنظمات بأنها وصفها يمكن التي ياناتالك أنواع من كل في العالمي التنوع ألن الوصفي النهج هذا اختيار تم  

من العديد يستبعد واحد  عريفت  على على قائم نهج أي أن تعني عليها تنطبق التي والتنظيمية القانونية واألطر الربحية  

من تستفيد أن يمكن التي الكيانات  INPAG. جميع يعرض الكيان كان إذا ما دائًما ضحالوا من يكون لن ألنه  نظًرا  

األحكام إصدار في المساعدة لتقديم  التطبيق إرشادات في المؤشرات تضمين يتم, الواسعة  الخصائص . 

 

أعضاء من عدد اقترح 2.2  TAG ألغراض فقط الربحية غير لألوامر وصف هي العامة الخصائص أن توضيح تم أنه  

INPAG.  في التمهيدي النص  على األمانة توافق  G1.2 التعليقات من مزيد هناك كانت ، ذلك إلى  باإلضافة .وعدله  

الفردية والمؤشرات  الخصائص  حول  . 

 
ااااااا ااااااا ااااا اا ااااااا ااااااا ااااا  

ااااااا ااااااا  

 

أعضاء من التعليقات من عدد تلقي تم 2.3  TAG لـ الواسعة بالخاصية يتعلق فيما  NPO األساسي الهدف لها التي  ‘ 

الخاصية هذه تفسير كان إذا ما حول أسئلة هناك كانت ، الخصوص وجه  على .’ للجمهور فائدة توفير في المتمثل  

الربحية غير المنظمات بأنها العضوية منظمات بوصف سيسمح الواسعة . 

 

ثا البيان الواسعة  الخاصية هذه تفسير يتضمن 2.4 t ‘ لدى يكون عندما  NPO أو المساهم المال رأس موفري أو أعضاء  

من عرضية خاصة منفعة من أكثر يتلقوا أال يجب ، المماثلة الملكية مطالبات  NPO ’. هو البيان هذا من الغرض  
حالة في أنه من للتأكد ولكن ، لألعضاء خاصة  مزايا بتقديم األعضاء المنظمات  مثل الحكومية غير للمنظمات  السماح  

للجمهور فائدة توفير في المتمثل األساسي للهدف عرضية فهي ,الخاصة المزايا هذه تقديم . 

 

تقتصر عضوية مع ,لألعضاء  مخفض بسعر الطازجة  والخضروات  الفواكه تقدم عضوية  منظمة ، المثال سبيل على 2.5  
الطعام من خاصة فائدة لألعضاء يوفر  فإنه ، الطعام هذا تحمل من يتمكنوا لن الذين معين مجتمع من األفراد على  

لـ األساسي للهدف عرضية هي الخاصة الميزة هذه لكن .األرخص  NPO خالل من للجمهور  فائدة توفير في المتمثل  

صحي طعام  على الحصول على بالذات المجتمع هذا داخل  األفراد قدرة ضمان . 



                       

   

 

لمنظمات بالنسبة .المسألة هذه على الحكم تطبيق  الضروري من ، األخرى العامة الخصائص مع الحال هو ماك 2.6  
النظر خاص بشكل الضروري من سيكون ، يستفيد الذي الجمهور قسم تقييد يتم حيث األخرى والمنظمات العضوية  

خاصة مزايا أي  وأن الربحية  غير المنظمات ض غر إلى هذا يستند أن يجب  .العامة المزايا من كاف قسم كان إذا فيما  

لـ عرضية تكون  NPO لـ األساسي الهدف  ليست فهي ، أخرى وبعبارة  .غرضها تنفذ التي  NPO. 

 

لأللغام االستشارية المجموعة أعضاء من العديد أثاره قد هذا أن إلى بالنظر 2.7  (TAG) ،  إضافية صياغة تضمين تم فقد  

ااا اااااااا1 القسم في الواسعة  الخاصية هذه وصف في العرضية الخاصة المزايا حول   

في  ااااااا  G1.3.  

 

 

أن شريطة الربحية غير المنظمات تكون أن يمكن األعضاء المنظمات أن اإلضافية الصياغة توضح هل :1 السؤال   

للجمهور فائدة توفير في المتمثل األساسي للهدف عرضية الخاصة المزايا تكون ? 

 

  



                       

   

ااااااا ااااااا  

 

استالم من إنشاؤه يتم مالي فائض على مثاالً  ’ الجمهور لصالح المباشرة الفوائض ‘ الثانية العريضة  الخاصية  تضمنت 2.8  

أعضاء أحد وعلق .المالية السنوات عدة عبر البرامج دعم إلى تهدف التي التبرعات  TAG فائًضا فعليًا كان هذا بأن  ‘ 

عوائد تحقق التي المالية األصول على والحصول  المبيعات من الدخل لتلقي األخرى ة األمثل عن ويختلف ’ مؤقتًا . 

 

في العامة الخصائص على المقترحة  التعديالت وأدخلت الرأي هذا على األمانة توافق 2.9  G1.4 ، أعضاء بموافقة رهنا  

TAG اآلخرين. 

 

أعضاء هل :2 السؤال   TAG توليد كيفية على األمثلة أحد إلى المقترح التغيير عن راضون  NPO ماليًا فائًضا ?   

 
ااااااا ااا اا ااا اااا ااااا اااااا اا ااااااا ااا  

ااااااا اااااااا اااااا ااااا اااااا ااااااا اااااا  
ااااا اااااا  

 

يتم أن المرجح من ,العام والقطاع الحكومية الكيانات لمعظم بالنسبة أنه توضيح إلى تهدف  الثالثة العريضة السمة 2.10  
خالل من وجه  أفضل على العامة لألغراض المالية تقاريرهم لمستخدمي القرار وصنع المساءلة احتياجات تلبية  

عن مختلفة خصائص لها  العام والقطاع الحكومة كيانات نأل وذلك .العام للقطاع المحاسبية المعايير بموجب إعدادها  

تقدم وال ، الربحية غير المنظمات  INPAG  العام بالقطاع فقط الصلة ذات االقتصادية واألحداث للمعامالت إرشادات .  

 

غير المنظمات بأنها العام القطاع كيانات خصائص لها التي الكيانات وصف ينبغي ال أنه الخاصية هذه ذكرت 2.11  

أعضاء ذلك استجوب  وقد .الربحية  TAG ، أنه على تفسيره ويمكن للغاية واسع البيان هذا مثل أن إلى أشاروا  الذين  

أغراض يتجاوز  INPAG.  البيان هذا أزالت وقد اآلراء هذه على األمانة توافق .  

 

أعضاء يوافق هل :3 السؤال   TAG القطاع خصائص ذات الكيانات وصف ينبغي ال بأنه القائل البيان إزالة على  

بأنها العام  NPOs? 

 
  اااااااا

 

من المقصود النطاق ضمن كانت إذا ما تحديد في  الكيانات لمساعدة  المؤشرات تطوير تم 2.12  INPAG. تهدف 
الخصائص كامل بشكل يعرض الكيان كان إذا ما الواضح من يكون ال  حيث القرار صنع في المساعدة إلى المؤشرات   

لـ الواسعة  NPO. 

 

أعضاء أحد طلب 2.13  TAG على الكيانات لمساعدة الفردية والخصائص المؤشرات نبي  العالقة تفسير يمكن كان إذا ما  

الصلة ذات العوامل تحديد .  

 

للتطبيق قابلة اعتبارها يمكن بل ، الفردية العريضة الخصائص إلى مباشرةً  الفردية  المؤشرات تعيين دائًما يتم ال 2.14  

الفوائض من المالية  لعوائدا في حقوق لديهم الذين األفراد غياب “ استخدام يمكن ، المثال سبيل على .عبرها  ” 
خاصة مزايا من أكثر هناك كان وإذا عام لصالح موجهة المالية الفوائض كانت إذا ما بشأن حكم  إصدار في للمساعدة  

وطني فني موظف يقدمها عرضية . 

 

في  المؤشرات وصف بتحديث األمانة قامت  ,الفردية العامة  للخصائص مباشر رابط دائًما يوجد ال حين في 2.15  AG1.3 

العريضة الخصائص استيفاء تم إذا ما تحديد في المساعدة لكيفية إضافي سياق لتوفير AG1.6 إلى .  

 



                       

   

أعضاء يدعم هل :4 السؤال   TAG في اإلضافي النص إدراج  AG1.3 إلى AG1.6 المؤشرات بين العالقة لشرح  

الواسعة  والخصائص الفردية ?  

 

في آخر عضو  تساءل 2.16  TAG يتم التي األخرى األصول  ‘ جانب إلى كمثال األوقاف تضمين يجب كان إذا  عما  

واستخدام حيازة  على الضوء تسليط هو المتهم هذا من القصد وكان .’ الجمهور لصالح واستخدامها بها االحتفاظ  

األصول  إلدراج حالة هناك تكون قد أنه ترى  أن لألمانة يمكن  .الربحية غير المنظمات  قبل من المادية األصول  
في هاب  االحتفاظ  ويتم الربحية غير المنظمات من للعديد مهمة أنها إلى بالنظر المؤشر هذا في األوقاف مثل المالية  

في المدرجة األصول توسيع تم النحو هذا على .للجمهور فائدة لتوفير المطاف نهاية  AG1.6 المالية األصول لتشمل . 

 

األوقاف مثل المالية األصول  ليشمل الرابع المؤشر  توسيع المجموعة أعضاء يدعم هل :5 السؤال  ?  

 

 

العامة  المساءلة  .3   

 

ااااااا ااااااا اااااااا اااااا ااااااا اااااااا ال 3.1  
مساءلة لديها ليس التي الكيانات قبل  من فقط لالستخدام  المحاسبي المعيار ااااااااا ااااااا  

من  العامة المساءلة  حول النص ببعض يحتفظ ااااااا ااا اااااااا 1 القسم .عامة  
ااااااا ااااااا اااااااا اااااا ااااااا اااااااا  

واستخدام العامة المساءلة مفهوم لشرح سبيالمحا المعيار ااااااااا ااااااا  INPAG قبل  من  

أعضاء بعض شكك .عامة مساءلة لديها التي الكيانات  TAG بأجهزة العامة المساءلة صلة مدى في  NPO وتم 

لسياق وفقًا تصميمها  NPO.  

 

بها المعمول المختلفة والتنظيمية القانونية للهياكل نظًرا احتمال هناك ، شائعًا يكون أن المتوقع غير من أنه حين في 3.2  

وصف لتلبية القضائية الواليات إحدى فيه تنظر أن يمكن الكيان أن ، عالميًا  NPO المساءلة بتعريف يفي أن أيًضا  

بأصول  تحتفظ  أو الديون أو األسهم تداولت قد تكون أن إما .أي ) المالية رالتقاري  إلعداد الدولية  المعايير في العامة  

ااا اااااااا 1 القسم في العامة المساءلة بشأن بنص االحتفاظ تم ولذلك .( ائتمانية بصفة  

تجد قد عامة مساءلة لديها التي الكيانات أن حين في أنه  النص يقول .ااااااا  INPAG غير فمن ، مفيدة  

مستخدميها احتياجات تلبي نأ المرجح .  

 

استخدام العامة المساءلة ذات للكيانات ينبغي ال أنه للنص  السابقة الصياغة ذكرت وقد 3.3  INPAG ، إزالة تمت ولكن  

أعضاء طلب  على بناءً  الحظر  هذا  TAG.  مشروع أن حقيقة يعكس هذا كان  IFR4NPO على سلطة له ليس  

تطبيق في ترغب قد التي الكيانات أو القضائية السلطات  INPAG.  ًالمساءلة ذي الكيان من يُطلب ، ذلك من بدال  

استخدام تلبية لسبب تفسير تقديم العامة  INPAG بواسطة المطلوبة  اإلفصاحات من كجزء المستخدمين الحتياجات  

G3.4-G3.8. الفقرة في ، ذلك ومع  G1.9 ، العامة المساءلة ذات الربحية غير المنظمات احتياجات أن توضيح تم  

تلبيها أن المرجح غير من  INPAG أعضاء أحد من الواردة التعليقات أشارت ، ذلك ومع  .بالكامل  TAG ال أنه إلى  

باستخدام  عامة مساءلة لديه كيان  من االنزعاج بعض هناك يزال  INPAG. للحصول األمانة تسعى ، النحو هذا على  

لأللغام االستشارية المجموعة أعضاء من تأكيد على  (TAG) المتبع النهج يدعمون أنهم . 

 

 

 

 

 

 

 

 

تطبق التي الكيانات ستحدد الفردية القضائية السلطات أن إلى بالنظر : 6 السؤال   INPAG ،  أعضاء يزال ال هل  

TAG يدعمون: 

(i) العامة المساءلة حول  نص إدراج ;  

(ii) تلبي أن المرجح غير من أنه على ينص نص  INPAG مستخدمي احتياجات  GPFRs للكيانات 
و  ؛ العامة للمساءلة اضعة الخ  

(iii) تستخدم التي العامة للمساءلة الخاضعة الكيانات تقوم  أن شرط  INPAG في توضيحي بيان بتضمين  

GPFRs بها الخاصة  



                       

   

أعضاء أحد أشار 3.4  TAG في النص أن إلى  G1.6-G1.8 يمكن كان إذا عما وتساءل الربح على التركيز شديد كان  

لدى يكون قد متى إلثبات سياق أو أمثلة تضمين  NPO عامة مساءلة .  

 

يتم ملكية حقوق أو  دين أدوات لديه إما كيان إلى ويستند  .الخاص القطاع مفهوم األول المقام في هي العامة المساءلة 3.5  

سياق مع التعريف هذا تكييف الصعب من  .أساسية كشركة ائتمانية بصفة بأصول يحتفظ أو عام سوق في تداولها  

هذه إلى وبالنظر .قضائية والية أو فردي بكيان خاصة تكون أن المحتمل من أمثلة أي مع ، المبتدئين الفنيين الموظفين  
حول نظرها وجهات  حول اإلضافي  الوضوح بعض لتوفير االستنتاجات سأسا بتحديث األمانة ستقوم  ، الصعوبة  

عامة  مساءلة النظرية الناحية من فني موظف فيها يكون قد التي الحاالت . 

 

أعضاء يكتفي هل :7 السؤال   TAG المواقف  حول الوضوح من مزيد لتوفير تحديثه يتم الذي االستنتاجات بأساس  

و نظريًا مةالعا للمساءلة فيها يكون قد التي  NPO? 

 

عن  اإلبالغ  .4  NPO ،  التضاميد  على ج ذلك  في  بما  

 
اااااا ااااااا  

 

وفقًا إعدادها تم التي المالية التقارير أن يوضح اااااااا اااااااا اااااااا 2 القسم 4.1  

من معينة مجموعة  أي منظور  من وليس ، ككل الُمبِلغ الكيان منظور من عرضها تم معلومات توفر INPAG لـ  

يحدد ااااااااا ااااااا ااااااا اااااااا9 القسم  .NPO مستخدمي  

الكيانات تحديد حول إرشادات كانت سواء )   NPOs غير أو  NPS ) مجموعة من جزًءا اعتبارها يجب  NPO ، 

عنها اإلبالغ يجب  وكيف . 

 

أعضاء أحد سأل 4.2  TAG المجموعة تتضمن حيث التوجيه إلى حاجة هناك كانت إذا عما  NPOs وغير NPOs ولم 

المؤشرات تطبيق ينبغي الذي المستوى حول خاص شاغل هناك وكان .واضحة الشامل  األم الكيان حالة تكن  

كانت  المجموعة أن لتحديد والمعايير  NPO تطبيق يمكن  INPAG عليها. 

 

ذلك ومع .األم الكيان مستوى على مثالي بشكل  تطبق أن يجب  والمعايير المؤشرات بأن االعتقاد إلى نةاألما تميل 4.3  ، 

يوجد حيث ، المثال سبيل على ؛ صعبًا ذلك فيها يكون ظروف هناك تكون قد أنه يدركون فإنهم  NPO الرئيسي 

آراء  األمانة تود .األخرى  األنشطة أو الربحية غير المنظمات من كمجموعة  أساسي  بشكل  TAG من كان إذا  ما حول  

التوجيه تطوير ينبغي كان إذا ما ، كذلك يكن لم  وإذا ، تافًها هذا يكون أن المحتمل .  

 

أعضاء يعتبر هل :8 السؤال   TAG بشأنها مفيًدا التوجيه يكون قد مسألة هذه أن ? 

 
ااااا ااا ااا اا ااااا  

 

يكون لماذا لهم  الواضح غير من أنه إلى القانونيين  بالمحاسبين المعنية االستشارية المجموعة  أعضاء أحد وأشار 4.4  
للرقابة  خاضع كيان استبعاد ينبغي كان إذا ما في  النظر عند مناسبًا أو ضروريًا المبرر غير الجهد أو التكلفة في النظر  

من كيان استبعاد طريق عن الصلة ذات المعلومات من المزيد توفير تم إذا أنه  أساس  على هذا كان .التوحيد من  

ضروريًا ليس والجهد التكلفة في النظر فإن ، التوحيد . 

 

للمستثمر السماح يدعموا لن أنهم إلى أيًضا وأشاروا 4.5  NPO الجهد أو التكلفة أساس على التوحيد من كيان باستبعاد  

هذا مثل تتضمن ال  والمتوسطة الصغيرة للشركات المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير أن إلى مشيرا ,المبرر غير  

 .اإلعفاء

 



                       

   

في  أثيرت ( الموحدة المعلومات  من الواردة بالفائدة يتعلق فيما ) والجهد بالتكلفة المتعلقة القضايا أن األمانة تالحظ 4.6  

التكلفة اعتبارات مالءمة مدى حول العمل مجموعة آراء  .مناسبًا نوع أي من التوحيد كان إذا  ما حول العامة  المناقشة  
موضع سيكون التوحيد من كيان استبعاد يمكن كان إذا ما بتحديد صلة ذاتكذلك كانت إذا وما المبررين غير والجهد  

 .ترحيب

 

أعضاء هل :9 السؤال   TAG كان إذا  ما بمسألة يتعلق ’ المبرر غير الجهد أو التكلفة ‘ في  النظر أن عن راضون  

التوحيد من للرقابة خاضع كيان استبعاد ينبغي ? 

 
ااااااا اا ااااااااا اااااااا  

 

مجموعة لكل  قدمةالم اإلفصاحات كانت إذا عما القانونيين بالمحاسبين المعنية االستشارية المجموعة  في عضو  تساءل 4.7  

G9.8 جوهرية أكثر معلومات تقديم المناسب من كان إذا ما الخصوص وجه وعلى ,كافية الكيانات دمج يتم ال عندما  

من التوحيد لعدم المنطقي األساس إلى بالنظر .ذلك في رغبوا إذا التوحيد بإجراء المالية البيانات لمستخدمي تسمح  

محتمل  غير ذلك يكون فقد ، ماتالمعلو أهمية على يعتمد أن المرجح . 

 

الكيان وعالقة ، االستبعاد وسبب ، االستبعاد حقيقة على رئيسي بشكل تركز أن يجب اإلفصاحات أن األمانة ترى 4.8  

الفقرة  تتطلب ، ذلك إلى باإلضافة  .الموحدة  المالية البيانات من المستبعد  G9.24 ألي  الدفترية القيمة عن الكشف  

ادمجه يتم لم كيانات .   

 

أعضاء يكتفي هل  :10 السؤال   TAG  المقترحة  اإلضافية باإلفصاحات ? 

 
 اااااا

 

أعضاء أحد  تساءل 4.9  TAG عليها السيطرة ستتم واحد تمويل عليها يهيمن التي الكيانات كانت إذا عما  AG9.6 ) ، 

األموال  استالم / قبول عدم اختيار دائًما يمكنه المتلقي الكيان ألن نظًرا . 

 

مهم تمويل مقدم أو دالوحي  التمويل مقدم هو المنح يقدم الذي  الوطني الشراء موظف يكون عندما أنه  األمانة ترى  4.10  

الواقع في هناك يكون فقد ، نظريًا ممكنًا دائًما يكون قد القبول عدم أن حين في .تحكم عالقة هناك تكون فقد ، للغاية  

عنه الدفاع يمكن ال االختيار هذا تجعل تبعية .     

 

أعضاء  يوافق هل   :11 السؤال   TAG يكون عندما ينشأ قد التحكم أن على  NPO  التمويل مقدم هو المنح ميقد الذي  

جًدا  مهم صندوق توفير أو ، الوحيد ? 

 
اااا اااا  

 

أعضاء أحد أشار 4.11  TAG في  اإلشارة تقصير يمكن ، القوة  مؤشرات مناقشة عند أنه  إلى  G9.4D  أو الخدمة ‘ إلى  

أهمية وجود عدم من الرغم على أنه األمانة ترى  .’ الميزانيات ‘ مجرد إلى المعنى فقدان دون ’ الرأسمالية الميزانيات  

إرشادات يجعل قد مفيًدا سياقًا المراجع هذه تقنيةتوفر  INPAG للقراءة قابلية أكثر .  

 

أعضاء أحد  تساءل 4.12  TAG في التفسير كان إذا عما  G9.11 األنشطة  من كاملة مجموعة  ‘ يتضمن قد األم الكيان بأن  ’ 

المبلغ الكيان حول السابقة المواد  في مناقشته من الرغم على .المبلغ الكيان تعريف في ذلك تضمين يتم قد  حيث ،  ، 

تقترح ، السبب  لهذا .المجموعة مستوى على خاصة صلة ذا يكون قد ’ األنشطة من كاملة مجموعات ‘ إدراج فإن  

مفيد الكامل الوصف  هذا تقديم أن األمانة . 

 

للمراجعة  مادة  .5   



                       

   

 

تحديث تم 5.1  ED  من الواردة تعليقاتلل المقترح النهج ليعكس  TAG  األقل القضايا من وغيرها القضايا هذه حول  

في تناولها تم التي النقاط تتعلق.  لالجتماع منفصل كمورد كاملة صياغة إعادة توفير يتم.التحرير وطلبات  جوهرية  

اااااااا 9 والقسم ااااااا ااا اااااااا 1 بالقسم رئيسي بشكل  الورقة هذه  

إجراؤها تم التي التعديالت المتبعة التغييرات ستظهر . ااااااااا ااااااا ااااااا . 
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