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وواالميیززاانيیة في حالل توواافرر االبيیاناتت االماليیة االمددققة٬، يیتعيینن على االمتقددميینن تقدديیمم حززمة كاملة للبيیاناتت االماليیة٬، بما في ذذلكك بيیانن االددخلل  1.1
االعمووميیة ووبيیانن االتددفقاتت االنقدديیة٬، ووبيیانن حقووقق االمساهھھھميینن أأوو ما يیعاددلهھا٬، وواالمالحظظاتت على االبيیانن االمالي. هھھھذذاا يینططبقق على (إإنن ووجدد) 

االبيیاناتت االماليیة االسنوويیة وواالمؤؤقتة.  
 

على االبيیاناتت االماليیة. مالحظظاتت على  االمالحظظاتت على االبيیاناتت االماليیة تقددمم مززيیدداا منن االتفاصيیلل بشأنن االعناصرر االمادديیة وو/أأوو تأثيیررااتت
ووصفف االبيیاناتت االماليیة عمووما (عندد ااالقتضاء)٬، منهھا على سبيیلل االمثالل ال االحصرر:  

 
• .منهھجيیاتت االمحاسبة   
• .حساباتت كبيیررةة (على سبيیلل االمثالل٬، ااإليیررااددااتت٬، ووحساباتت االمستحقاتت وواالضرراائبب)   
• ).ذذلككططووطط ااالئتمانن٬، ووخطططط االتقاعدد٬، ووما إإلى معلووماتت عنن دديیوونن ضخمة ووووحددااتت مثلل االدديینن (على سبيیلل االمثالل٬، خ   
• .االخصوومم خاررجج االميیززاانيیة االعمووميیة مما يیمكنن أأنن يیكوونن لهھ تأثيیرر جووهھھھرريي على االبيیاناتت االماليیة   
• ).ذذلككإإلى اااللتززااماتت وواالبنوودد االططاررئة (مثلل االددعاووىى االقضائيیة٬، ووااإلجررااءااتت االتنظظيیميیة٬، ووما    

 
حددااثث االالحقة االتي قدد تكوونن حددثتت بعدد تارريیخ ااالنتهھاء منن االبيیاناتت.باإلضافة إإلى ذذلكك٬، يیتووقع أأنن تالحظظ مناقشة ااأل  

 
في حالل توواافرر االبيیاناتت االماليیة غيیرر االمددققة٬، يینبغي على مقددمي االططلباتت تقدديیمم ددعمم االمالحظظاتت على االبيیاناتت االماليیة االتي تصفف  1.2

أأعالهه لمززيیدد منن االمعلووماتت حوولل االمالحظظاتت على  3.1منهھجيیة االمحاسبة ووأأيیة إإفصاحاتت أأخررىى ذذااتت صلة. اانظظرر االمالحظظة االتكميیليیة 
االبيیاناتت االماليیة.  

 
إإذذاا تمم ااستخدداامم معايیيیرر االمحاسبة ووغيیررهھھھا منن مباددئئ االمحاسبة االمقبوولة عمووما االمعايیيیرر االددووليیة٬، يیجبب على االمتقددميینن ووصفف االمعايیيیرر  1.3

يي يیحكمم مثلل هھھھذذهه االتقارريیرر.االمحاسبيیة االمستخددمة في االتفصيیلل وومررجع االووكالة االددااخليیة أأوو ااالختصاصص االذذ  
 

إإذذاا كانتت االبيیاناتت االماليیة تعكسس االقلقق االمستمرر وواااللتززااماتت غيیرر االمموولة٬، وو/أأوو أأووجهھ االقصوورر االملكيیة٬، فيینبغي على مقددمي االططلباتت  1.4
االكشفف عنن مثلل هھھھذذهه االبنوودد٬، ووتقدديیمم تفسيیرراا للكيیفيیة االتي قدد تؤؤثرر على هھھھذذهه االتووااززناتت في االمنظظمة.  

 
االبيیاناتت االماليیة االمقددمة ال تحتوويي على بيیانن االددخلل وواالميیززاانيیة االعمووميیة ووبيیانن االتددفقاتت االنقدديیة٬، ووبيیانن حقووقق االمساهھھھميینن٬، إإذذاا كانتت  1.5

فيیجبب على االمتقددميینن تقدديیمم شررحح مفصلل لعددمم ووجوودد مثلل هھھھذذهه االووثائقق. يیجبب االتووقيیع على االشررحح منن قبلل أأعلى مسئوولل عنن االتسجيیلل 
أأعالهه لمززيیدد منن االمعلووماتت حوولل االمالحظظاتت  3.1حظظاتت على االبيیاناتت االماليیة. اانظظرر االمالحظظة االتكميیليیة االمقتررحح٬، ووتضميینن ما يیعاددلل االمال

على االبيیاناتت االماليیة.  
 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
أأنن يیووفرر مقددمم االططلبب أأحددثث االبيیاناتت االماليیة رربع  ICANNيیتمم تعرريیفف االفتررةة ااالنتقاليیة منن االبيیاناتت االماليیة منن قبلل مقددمم االططلبب. تططلبب  3.6

االشهھرريیة٬، ووووصفف بووضووحح االفتررةة االتي تتعلقق بهھا.االسنوويیة أأوو   
 

يینبغي أأنن تكوونن االفتررةة االسنوويیة للبيیاناتت االماليیة هھھھي فتررةة تقدديیمم االتقارريیرر االسنوويیة. قدد يیكوونن هھھھذذاا تقوويیًما أأوو سنة ماليیة. 3.7  
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يینبغي على االمتقددميینن قررااءةة كلل سؤؤاالل تقيیيیمم في مجملهھ٬، بما في ذذلكك االمالحظظاتت وواالمعايیيیرر وونصص االهھددفف. يینبغي أأنن تعالج ااإلجابة  2.1

عملكك).تووضح نططاقق جميیع االمعايیيیرر االمحددددةة٬، ووتشملل االمبررررااتت االتفصيیليیة مما يیددلل على فهھمم شاملل للمعايیيیرر (أأيي   
 

على مقددمي االططلباتت تووضيیح االمثالل ااألوولل٬، ووإإنن كانتت تمثلل االمختصررااتت في حالة ااستخدداامم االمختصررااتت٬، يینبغي  2.2
االمصططلح/االمنتج/االخددمة االمشترركة.  
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قمم بتووفيیرر ما يیلي:  
 

• .مستقلل للسنة االماليیة ااألخيیررةة عندد ااالنتهھاء لمقددمم االططلبب تقارريیرر ماليیة مررااجعة أأوو معتمددةة بشكلل   
• بيیاناتت ماليیة مددققة أأوو غيیرر مددققة للفتررةة االمنتهھيیة في آآخررهھھھا حيیثث االكشفف عنن هھھھذذهه االمعلووماتت.   

 
:ما يیلي ووبالنسبة لمقددمي االططلباتت االجدددد٬، أأوو حيیثث عددمم تددقيیقق االبيیاناتت االماليیة٬، يیررجى تقدديیمم  

 
• .لماليیة غيیرر االمددققةما هھھھوو متاحح منن أأحددثث االبيیاناتت اا   
• تفسيیرر سببب عددمم إإتاحة االتقارريیرر االماليیة االمعتمددةة.   

 
كحدد أأددنى٬، يینبغي تووفيیرر االبيیاناتت االماليیة للكيیانن االقانووني على االنحوو االوواارردد في االططلبب.  

 
يیتمم ااستخدداامم االبيیاناتت االماليیة في تحليیلل االمشررووعاتت وواالتكاليیفف.  

 
ما يیلي: ة علىاالكاملااإلجابة ملل تشتيینبغي أأنن   

 
• .االميیززاانيیة االعمووميیة   
• .بيیانن االددخلل   
• .بيیانن حقووقق االمساهھھھميینن/ررأأسس مالل االشرريیكك   
• .بيیانن االتددفقاتت االنقدديیة   
• خططابب أأوو شهھاددةة مددققق حساباتت مستقلل٬، إإنن أأمكنن.   

	  

 قاننوووننية ااسستششاررااتتت أأية ICANN توووفر وووال. ااسستيفاؤؤؤهھھھا االطططططلببب ممقدددممم على يتعيننن االتي ووواالممعايير االممتطططططلبباتتت كلل يممثلل وووال فقططططط لالطططططالعع هھھھووو ااإللكترووونني االببريددد هھھھذذذاا ممننن االغرضضض: االممسسؤؤؤووولية إإخخالءء
 أأننن كمما. االججددديدددةة gTLD ببرنناممج على االممطططططببقة ووواالششروووططططط ااألححكاممم أأووو االطططططلبباتتت٬، ممقدددممي دددليلل على تعددديالً  ااإللكترووونني االببريددد هھھھذذذاا يممثلل وووال. ااالسستششاررااتتت ممننن آآخخر ننوووعع أأيي أأووو تججاررية أأووو ممالية أأووو

 أأيي ممع ممتسسققق غير ااإللكترووونني االببريددد هھھھذذذاا في االووواارردددةة االممعلووومماتتت ممننن أأيي أأننن تببيننن إإذذذاا. ICANN ببـ خخاصصة ااتفاقياتتت أأووو إإججرااءءااتتت أأووو سسياسسة أأيي عننن تنناززالً  يممثلل ال ااإللكترووونني االببريددد هھھھذذذاا
.ICANN ممننن توووضضيح أأووو تأكيددد ببدددوووننن ااإللكترووونني االببريددد هھھھذذذاا على االرددد عدددممم فيرججى ٬،ICANN ببوووااسسطططططة آآخخر ممكاننن في ننششرهھھھا تممم ممعلووومماتتت  

 


