
October 2014 FC 155/INF/2 

 

 

(؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل QR)ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة 

أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 

www.fao.org 

  

 A 

 

 لجنة المالية

 الخمسون بعد المائةو الخامسة الدورة

 7102أكتوبر/تشرين األول  72-72روما، 

 خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي للفترة الممتدة

 7102إلى يونيو/حزيران  7102من يوليو/تموز 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يرجى توجيه أي أسئلة تقنية تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة إلى:

 Stephen Hongrayالسيد 

 مدير المراجعة الخارجية للحسابات

 برنامج األغذية العالمي

 +9313 3209 7937 رقم الهاتف:

 

 



FC 155/INF/2 2 

 

 موجز تنفيذي

  يسر المراقب المالي والمراجع العام للهند أن يعرض "خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي للفترة الممتدة من

 ".4102إلى يونيو/حزيران  4102يوليو/تموز 

 

 التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية

 4102للفترة الممتدة من يوليو/تموز  يرجى من لجنة المالية أن تحيط علما بخطة عمل مراجع الحسابات الخارجي 

 ، وأن توافق على تقديمها إلى المجلس التنفيذي للعلم.4102إلى يونيو/حزيران 

 

 مشروع المشورة

  وفقا للمادة الرابعة عشرة من الالئحة العامة لبرنامج األغذية العالمي، توصي لجنة المالية في منظمة األغذية

"خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي للفترة  الوثيقةبوالزراعة المجلس التنفيذي للبرنامج بأن يحيط علما 

 ".7102إلى يونيو/حزيران  7102الممتدة من يوليو/تموز 
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 المجلس التنفيذي

 الدورة العادية الثانية
 

 01/00/4102-01روما، 

 

مسائل الموارد  
 والميزانية والمالية

 من جدول األعمال 5البند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * للعلم 

 الخارجي الحسابات مراجع عمل خطة

 4102إلى يونيو/حزيران  4102للفترة الممتدة من يوليو/تموز 

 

 

 

 

المجلس التنفيذي بشأن التسيير واإلدارة التي اعتمدت في الدورة السنوية والدورة العادية الثالثة * وفقا لقرارات 

إذا طلب أحد أعضاء  اإلحاطة ينبغي عدم مناقشتها إلا ، فإن الموضوعات المقدمة للمجلس للعلم و0222لعام 

المجلس ذلك تحديدا قبل بداية الدورة ووافق رئيس المجلس على الطلب على أساس أن المناقشة تتفق مع 

 الستخدام السليم لوقت المجلس.
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 مذكرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 مقدمة للمجلس التنفيذي للعلمالوثيقة هذه 

بموظفي  التتعلق بمحتوى هذه الوثيقة إلى التصااا أسااا لة فنيةلديهم قد تكون تدعو األمانة أعضااااء المجلس الذين 

 ، ويفضل أن يتم ذلك قبل ابتداء دورة المجلس التنفيذي بفترة كافية.برنامج األغذية العالمي المذكورين أدناه

 مدير المراجعة الخارجية للحسابات: S. Hongray السيد  2392-066513 رقم الهاتف:

 
 .2645-066513) :لالستفسار عن توفر وثائق المجلس، يرجى التصال بوحدة خدمات المؤتمرات )هاتف
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 خطة عمل

 الخارجيمراجع الحسابات 

 

 

 العالمي األغذية برنامج

 

 

 للفترة الممتدة

 2015إلى يونيو/حزيران  2014من يوليو/تموز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المراقب المالي والمراجع العام للهند
 

 

قب  عام للهند المرا مالي والمراجع ال ال

ة العالمي بخدمات يزود برنامج األغذي

 مراجعة خارجية.

 

جريهدددا  ي تي  ل جعدددة ا مرا ل وتهددددل ا

عام للهند  مالي والمراجع ال قب ال المرا

إلى تزويد البرنامج بضدددددمان مسدددددتقل 

وإضدددداية قيمة إلى إدارة البرنامج عن 

 طريق تقديم توصيات بناءة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للمزيد من المعلومات، يرجى االتصددا  

 :يدبالس

 

 

Stephen Hongray 

 الخارجية للحساباتالمراجعة مدير 

 برنامج األغذية العالمي

Via Cesare Giulio Viola, 68/70  

00148 Rome,  

Italy 

 1119-16-62014194هاتف: 

بريد إلكتروني: 

stephen.hongray@wfp.org 
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 مقدمة -أوال

ل أنشطة المراجعة للفترة الممتدة من يوليو/تموز  -1 . 2015حتى يونيو/حزيران  2014توضح هذه الوثيقة خطة عملنا التي تفصِّ

وساااايكون التقياد بالمعايير الدولية لمراجعة الحسااااابات وأساااااليب المراجعة المثبتة هو األساااااس لضاااامان تقديمنا خدمات عالية 

 الجودة لبرنامج األغذية العالمي.

 

 مسؤوليات اإلدارة -ثانيا

المسااؤولية عن إعداد الكشااوم المالية وفقا للمعايير المحاساابية الدولية للقطام العام وبما يتمااااى مع الن ام  البرنامجتقع على  -0

 المالي والسياسات المحاسبية المعلنة، كما تقع عليه المسؤولية عن سالمة المعامالت المالية. 

مسااااااؤول أيضااااااا عن كفالة اكتمال الكشااااااوم المالية وضاااااامان جودتها وتقديم الجداول واألدلة الداعمة في الوقت  البرنامجو -3

 المناسب.

كل الدفاتر والسجالت واإليضاحات التي تعتبر ضرورية لمراجعة الحسابات وفقا للشروط المنصوص  أن تقدموينبغي لإلدارة  -4

 حيات اإلضافية لمراجع الحسابات الخارجي.عليها في ملحق الن ام المالي المتعلق بالصال

 

 نهج المراجعة -ثالثا

ساانخطو ونجري مراجعتنا للحصااول على ضاامان معقول بأن الكشااوم المالية تعر ص بصااورة عااحيحة الوضااع المالي في  -5

فصاااااحات غ واإلنهاية الفترة ونتائج العملية بالنساااابة للفترة. وساااانتخذ إجراءات للحصااااول على األدلة المطلوبة لمراجعة المبال

الواردة في الكشااوم المالية. كما ساانعيد تقييم مدى مالءمة السااياسااات المحاساابية التي تسااتخدمها اإلدارة ومعقولية التقديرات 

 المحاسبية التي تقدمها باإلضافة إلى تقييم العرص الكلي للكشوم المالية.

ا نراه ضروريا إلجراء المراجعة بفعالية، ولذا فهو قد وسوم يقتصر استعراضنا للن م المحاسبية والضوابو الداخلية على م -6

 ل يكشف عن كل جوانب الضعف القائمة أو قد ل يقترح كل التحسينات الممكنة. 

ستند تقييمنا للمخاطر بالدرجة األولى إلى ما أجريناه من أعمال خالل  -7 سية. وي وسنركز مراجعاتنا على مجالت المخاطر الرئي

 الرئيسيين. البرنامجوتفاعلنا مع موظفي  البرنامجا يرتكز على استعراضنا لوثائق المراجعات السابقة كم

مطول توجز جميعا اسااااااتنتاجاتنا التي نخلا إليها فيما نقوم به من أعمال خالل  ا  سااااااوم نعرص مراجعتين لتداء وتقريرو -8

 السنة.

  



WFP/EB.2/2014/5-E/1 5 

 

 مجاالت التركيز الرئيسية يي عمليات المراجعة -رابعا

 األداء مراجعة -ألف

 إدارة الطوارئ المؤسسية

بل كساااب العيا في حالت الطوار . وفي الساااياقات التي  للبرنامجالهدم الساااتراتيجي األول  -9 هو إنقاذ األرواح وحماية سااا 

يخرج فيها مسااااتوى إلحاح العملية وحجمها وتعقدها عن اإلمكانات المباااااارة للمكتب القطري/المكتب اإلقليمي وتتطلب مؤقتا  

صاااانمف عملية الطوار  بأنها اسااااتجابة لحالة ت، للبرنامجز اإلمكانات المؤسااااسااااية إجراءات اسااااتثنائية وقدرات وموارد تتجاو

 للنهوص  لحالت الطوار  البرنامجوفقا  لبروتوكول تنشاايو اسااتجابة  ذلك بعد السااتجابة وت تنسااق. 31طوار  من المسااتوى 

ي ف ويعيمن نائب المدير التنفيذي/مدير اإلدارة العامة .بتخصااايا الموارد وتيساااير الساااتجابة النشاااطة وذات التوقيت الحسااان

طوار  في دور منسق البالمدير اإلقليمي  في الوقت الذي يقوم فيهالمقر الرئيسي مديرا  لالستجابة المؤسسية لتلك الطوار ، 

عب في المقر  البرنامجالمنطقة، ويتولى مكتب مدير حالت الطوار  في  دور المكتب المحوري لضااااامان التنسااااايق بين الشااااا 

 الرئيسي.

في آن واحد. وتشاامل هذه  3أربع عمليات طوار  مؤسااسااية أو من المسااتوى  البرنامج، يواجه 0213واعتبارا  من نهاية عام  -12

 10( والفلبين )0210ديساااااامبر/كانون األول  14الجمهورية العربية السااااااورية )منذ كل من العمليات حالت الطوار  في 

 03( وجنوب السااااااودان )0213ديساااااامبر/كانون األول  11وسااااااطى )( وجمهورية أفريقيا ال0213نوفمبر/تشاااااارين الثاني 

(. وبينما لم تعد 0214مايو/أيار  01وأضاااااايفت إليها مؤخرا  عملية الطوار  في الكاميرون )، (0213مبر/كانون األول ديساااااا

خرى ل تزال فإن حالت الطوار  األ 0214يناير/كانون الثاني  11من اعتبارا   حالة طوار  مؤساااسااايةالطوار  في الفلبين 

صااااصاااات موارد هائلة إلدارة تتمتع بهذه الصاااافة لحالت الطوار  المذكورة )بلغ اإلنفاق على عملية  عمليات السااااتجابة. وخ 

واسااتمر هذا المسااتوى من  0213مليون دولر أمريكي أساابوعيا  في عام  42و 35ما يتراوح تقريبا  بين  سااوريةالطوار  في 

بسبب عدم التنفيذ إلى مستويات كبيرة بصورة  البرنامجمستويات المخاطر التي تمس سمعة ووعلت ، 0214اإلنفاق في عام 

 .استثنائية

 حالت الطوار  المؤسااااساااايةكان قادرا  على إدارة  البرنامجوتسااااعى عموما  مراجعتنا لتداء إلى التماس ضاااامانات تؤكد أن  -11

هدم النهائي المتمثل في تع يم المساااااااعدة اإلنسااااااانية الفورية المتعددة بطريقة اقتصااااااادية وبكفاءة وبفعالية من أجل تحقيق ال

لة ما يلي:  المقدممة إلى المستفيدين المقصودين. وسوم تقيِّم مجالت التركيز المفصم

 ما إذا كانت هناك معايير دقيقة لتحديد حالت الطوار  المؤسسية؛ أ(

عت خطو لتحديد الستجابة )حجم وطريق ب(  ة التدخل(؛ما إذا كانت قد وض 

ما إذا كانت نماذج البروتوكولت من حيث أداء فرق المهام السااااااتراتيجية والتشااااااغيلية وقوائم الطوار  والموظفين  ج(

وإدارة سالسل اإلمداد )األغذية والتمويل(، وما إلى ذلك، تدار بفعالية في المقر وما إذا كان هناك ما يضمن التنسيق 

 الضروري.

                                                      
 .0210أكتوبر/تشرين األول  3المؤرخ  0210/210استجابة من المستوى الثالث وفقا  للتعميم الصادر عن مكتب المدير التنفيذي رقم هي عملية  يعلن المدير التنفيذي أن العملية  1
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لسااااتجابة ودرجتها وطبيعتها في الميدان كافية وفعالة، خاعااااة في ظل الحاجة إلى التعامل مع ما إذا كانت ساااارعة ا د(

 حالت طوار  متزامنة؛

ما إذا كانت الشااااااراكات مع الحكومات/الوكالت األخرى اساااااات خدمت بفعالية لتجنب الزدواجية ولتقديم السااااااتجابة  هـ(

 المثلى؛

كافيا  وما إذا كان قد تم وضااع ن ام  منسااق الطوار  اإلقليميالمقر الرئيسااي/من المقدم ما إذا كان الرعااد/اإلااارام  و(

 فعال لمعلومات اإلدارة.

 إدارة المستودعات

كفاءة وإدارة المساااتودعات بدور حاسااام في أي من مة لديها مخزونات غذائية تزيد على مليون طن متري من السااالع تسااااهم   -10

 مليون دولر أمريكي(. 651.8بما قيمته  0213ديسمبر/كانون األول  31مليون طن متري في  1.1الغذائية سنويا  )

ن وبلدا   82في زهاء  البرنامج مستودم يديره 622ونالحظ أن هناك ما يقرب من  -13 األغذية لتوزيعها  في هذه المستودعاتتخزم

 31ر الحكومية. )في على المسااااتفيدين. وإضااااافة إلى ذلك، هناك مسااااتودعات تخا الحكومات والشااااركاء من المن مات غي

مليون دولر أمريكي في حوزة هؤلء الشااااركاء  86طنا  متريا  بما قيمته  101 795، كان هناك 0213ديساااامبر/كانون األول 

ألنشااااطته في تلك المسااااتودعات فإنه يحتاج أيضااااا  إلى تأكيد  كامال   ا  رعااااد البرنامج ي جريالمتعاونين لحين توزيعها(. وبينما 

 ة على السلع الغذائية في المستودعات التي يديرها الشركاء. وجود ضوابو كافي

اااااراء أغذية مغذية متخصااااصااااة عالية القيمة تتطلب  نحو البرنامج توجهوازدياد  القلق إزاء جودة األغذية تصاااااعد وفي ظل -14

زين جل، يصااابح التختحديدا  بي ة مأمونة ومحمية والتجاه بصاااورة كبيرة نحو المشاااتريات ااجلة باساااتخدام مرفق الشاااراء اا

 .لبرنامجايمكن للسلع المنتهية عالحيتها/التالفة أن تزيد من المخاطر التي تمس سمعة  ، إذأمرا  ل بد منهالسليم للسلع الغذائية 

كان يدير تلك المسااااتودعات بطريقة  البرنامجضاااامانات تؤكد أن ‘ إدارة المسااااتودعات’وسااااوم تلتمس مراجعتنا لتداء في  -15

نة في تلك المستودعات وفقا  ألدلته وتوجيهاته القائمة. وسوم تقيِّم اقتصادية متسم ة بالكفاءة والفعالية، وأن السلع الغذائية مخزم

لة ما يلي:  مجالت التركيز المفصم

 ما إذا كان هناك تخطيو للمستودعات وما إذا كان ذلك التخطيو كافيا ؛ أ(

 مستودعات وما إذا كان هناك التزام بتلك المعايير؛ما إذا كانت هناك معايير إلنشاء/است جار ال ب(

تخزين السلع الغذائية ترقى إلى المستوى األمثل وما إذا كان است جار المستودعات الخاعة  أماكنما إذا كانت إدارة  ج(

 ؛يتم بطريقة حصيفة واقتصادية

لة/تخزين ة في األدلة، وما إذا كانت مناوما إذا كانت إدارة المخزونات تسااتند إلى األحكام/أفضاال الممارسااات المحدد د(

 كفاءة سالسل اإلمداد؛كفل توتفتيا السلع الغذائية 

ما إذا كانت إدارة الجودة مكفولة للتحقق من المسااائل المتعلقة بجودة األغذية، وما إذا كانت هناك ضااوابو للتحقق من  هـ(

 مرحلة ما بعد التسليم؛حالت انتهاء عالحية السلع/تلفها، وخسائر المستودعات في 

ما إذا كانت حساااااااابات المخزونات تتم في الوقت المناساااااااب وما إذا كانت دقيقة، وما إذا كانت أدوات تكنولوجيا  و(

 ، مستخدمة بكفاءة لنفس الغرص؛)كومباس( معالجة حركة السلع وتحليلهاالمعلومات، مثل ن ام 
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شاااركاء المتعاونين مكفول من أجل إدارة المساااتودعات/المخزونات ما إذا كان بناء قدرات الموظفين وكذلك قدرات ال ز(

 ؛البرنامجبصورة سليمة وفقا  لمتطلبات 

 ما إذا كان الرعد والمراقبة يتسمان بالفعالية على كل مستويات المكاتب القطرية/المكاتب اإلقليمية/المقر الرئيسي. ح(

 مراجعة االمتثا  -باء

  مكتب واحد من مكاتب منسااااقي الطوارميدانية في ثالثة مكاتب إقليمية و ةقمنا بتخطيو مراجعانطالقا من تحليلنا للمخاطر،  -16

 .ترد في الملحق األول قائمة بالوحدات المختارة. ومكاتب قطرية سبعةواإلقليميين، 

رقابة "تعزيز ال امجللبرنوسااااوم نجري مراجعتنا في الوحدات الميدانية باسااااتخدام المباد  المحددة في إطار الرقابة الداخلية  -17

 للجنة تريدواي. اإلدارية والمساءلة"، الذي يتفق بدرجة كبيرة مع إطار الرقابة الذي وضعته لجنة المن مات الراعية 

خالل السنة. ومن ثم فإن الهدم من التي ستجرى داء األمراجعة  اتوسوم تصب عمليات المراجعة الميدانية أيضا في عملي -18

، خاعااة المكاتب القطرية التي تواجه حالت طوار  مؤسااسااية، هو دراسااة ضاامن المكاتب اإلقليمية اختيار المكاتب القطرية

  هذه المسألة في السياقات المختلفة في تلك البلدان.

 التصديق على الحسابات -جيم

 فيما يتعلق بالتصديق على الحسابات، ستركز مراجعتنا خالل السنة على المجالت الرئيسية التالية: -19

إدارة ساااالساااالة اإلمداد والمسااااائل المتصاااالة بها محور التركيز تشااااكل ، للبرنامجبالن ر إلى الولية المحددة  .لجردا أ(

بتحسااين جودة  0213أوعااينا في مراجعتنا للكشااوم المالية لعام قد الرئيسااي في كل عملية من عمليات المراجعة. و

ون امه العالمي للمعلومات )ن ام  البرنامجابكة ( مطابقة البيانات بين 1): ما يلي اإلبالغ عن الموجودات من حيث

الساااالع الغذائية وغير الغذائية في ( تسااااجيل إيصااااالت 0))كومباس(؛  معالجة حركة الساااالع وتحليلهان ام ونجز( و

سيتحقق من تحس3الوقت المناسب؛ ) ستعرص تنفيذ هذه التوعيات وما  سليم. وسوم ن نات في ي( خسائر ما بعد الت

الن ام في مجال من هذه المجالت خالل الساانة الجارية. وساايجري التحقق أيضااا  من الضااوابو لرعااد األغذية غير 

عة التي تقع في حوزة الشركاء المتعاونين.  الموزم

من مجموم  األكبرتشااكِّل اإليرادات المحصاالة من المساااهمات الجزء المساااهمات والمساااهمات المسااتحقة القب .  ب(

ل المساااهمات عندما  .تقريبا منهفي المائة  95نساابة  تشااكل حيثيرادات اإل ووفقا  للسااياسااة المحاساابية للمن مة، تسااجم

تؤكدها الجهات المانحة كتابة. ونقوم بفحا التفاقات للتأكد من عااااحة تسااااجيل المساااااهمات. وإلى جانب ذلك، يتم 

لمساهمات المستحقة القب ( لفحا أسباب عدم قبضها. التحقق أيضا  من المساهمات غير المستلمة خالل السنة )ا

وعالوة على ذلك، نفحا أيضااااا  المساااااهمات العينية )مثل اسااااتخدام المباني والمرافق والنقل والموظفين، وما إلى 

م بها للوقوم على أسلوب التقويم المتبع.  ذلك( والمنشآت والممتلكات والمعدات المتبرم

نات الخصااوم الجارية. وتشااكِّل  أهمتلك الحسااابات تمثل  والسااتحقاقات.الحسااابات المسااتحقة الدفع  ج(  تحقاقاالسااتمكوِّ

مت إلى دالجزء األكبر من تلك الحساااابات، أي اللتزامات المتعلقة بالسااالع والخدمات التي لم يتم اساااتالمها أو التي ق  

خالل السنة ولكن لم تصدر بشأنها فواتير من الموردين. وت فحا تحديدا  في هذا الصدد الخصوم التي فات  البرنامج

 منذ وقت طويل موعد تسديدها.
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ديساامبر/كانون األول  31تمثل تسااويات ما بعد اإلقفال نشاااطا  محاساابيا  هاما  يتم إجرا ه بعد  تسااويات ما بعد اإلقفال. د(

فترة  فعليا  إلا خالل يلتفت إليهامن كل عام. ويبدأ اسااااااتحقاق المعامالت التي تكون مرتبطة بالساااااانة المالية ولكن ل 

ديساامبر/كانون األول. وتصاادر  31بارا  من ( اعت0214فبراير/اااباط  15حتى  0214يناير/كانون الثاني  1لحقة )

ن كل م اااهر ديساامبر/كانون األول فيلكل المكاتب الميدانية خطوطا  توجيهية ااااملة بشااأن عمليات اإلقفال  المن مة

بتعزيز الضوابو في هذا الصدد، وسوم نتحقق من عحة التسويات في مرحلة ما  0213. وقد أوعينا في عام سنة

 صل ببنود اإليرادات والمصروفات الرئيسية.بعد اإلقفال فيما يت

شأن  البرنامجتوجد لدى  .والمخصصاتالعتمادات  هـ( سات وتوجيهات ب والعتمادات التي ت رعد  المخصصاتسيا

في الكشوم المالية. وفي حين أن العتمادات ت رعد لسداد المساهمات المستلمة فعليا  من المانحين خالل السنة فإن 

ت رعد ألغراص مختلفة، وهي التخفيضات التي تطرأ على إيرادات المساهمات؛ والحسابات المشكوك  المخصصات

 في إمكانية تحصيلها من المقبوضات األخرى واإلهالك الناجم عن الفاقد أو التالف من الموجودات. 

 ة السابقة. وسوم نفحاعلى أساس تقديري استنادا  إلى الخبرة التاريخي المخصصاترعد كل هذه العتمادات/وت   

 األساس الذي تستند إليه تلك التقديرات ومدى كفايتها في السنة الجارية.

 

 العمل مع الرقابة الداخلية -خامسا

 تقتضي منا المعايير الدولية لمراجعة الحسابات ما يلي: -02

 الن ر في أنشطة المراجعة الداخلية وآثارها، إن وجدت، على إجراءات المراجعة الخارجية؛ 

  تكوين عورة تكفي لفهم أنشطة المراجعة الداخلية من أجل المساعدة على تخطيو عمليات المراجعة ووضع نهج فعال

 ؛لها

  لي لوظيفة المراجعة الداخلية عندما يتبيمن أن المراجعة الداخلية متصلة بما نقوم به من مراجعة للكشوم إجراء تقييم أوا

 ابات؛مراجعة الحسلالمالية في مجالت محددة 

   ستعان بتلك األعمال، من أجل تأكيد مدى كفايتها ألغراضنا.تقييم واختبار أعمال المراجعة الداخلية، عندما ي 

ونناقا في اجتماعنا التخطيطي مع ممثلي مكتب الرقابة الداخلية نطاق عملهم والضاااااامانات الكفيلة بتالفي ازدواجية الجهود.  -01

 ما يمكن استخالعه من ضمانات من خالل ما يجريه من أعمال. وسوم نستعرص تقارير المكتب لتحديد مدى

 

 استعراض الجودة -سادسا

، والمتثال لهذا اإلطار إلزامي. ولضمان مستويات عالية للمراجعة، فإننا نطبق البرنامجلدينا إطار إلدارة جودة المراجعة في  -00

 الحالية هي: بصرامة عدة إجراءات لضمان الجودة. واإلجراءات ذات الصلة بالمهمة

 المتثال لمعايير المراجعة الموثقة وأساليب المراجعة وإجراءاتها؛ 
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  الفحا الدقيق لنتائج المراجعة على مسااااااتوى المكاتب الميدانية والمقر من قبل أاااااااخاص غير مشااااااتركين في عمل

 واألدلة؛ المراجعة على المستوى الميداني بما يضمن أن نتائج المراجعة تفي بمعايير األهمية النسبية

 استعراص ورقات العمل؛ 

 .استعراص من م لخطة المراجعة في منتصف المدة 
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