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FC 155/4

A

لجنة المالية
الدورة الخامسة والخمسون بعد المائة
روما 72-72 ،أكتوبر/تشرين األول 7102
عملية اختيار وتعيين المراجع الخارجي للبرنامج
للفترة الممتدة من  0يوليو/تموز  7102إلى  01يونيو/حزيران 7177

يرجى توجيه أي أسئلة تقنية تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة إلى:
السيد Philip Ward
أمين المجلس التنفيذي بالنيابة
برنامج األغذية العالمي
رقم الهاتف+0712 2100 7702 :

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل
أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة
www.fao.org
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موجز تنفيذي
 تنتهي فترة والية المراجع الخارجي ،وهو المراقب العام والمراجع العام للهند ،في  03يونيو/حزيران .6302
 وتحدد هذه الوثيقة عملية اختيار المراجعع الععام للبرناامج للفتعرة مع  0يوليو/تمعو  6302إلعى  03يونيعو/حزيران
 .6366واسععتنادا إلععى العمليععة التععي تمععم الموافقععة عليهععا عععام  ،6332وهععي عمليععة نأمععم أي عا اختيععار وتعيععي
المراجع الخارجي الحالي ،تُحدِّد الوثيقة ما يلي )0 :اإلطار الزمني للعملية؛  )6اختصاصات فريعق التقيعيو وتيوينعه
والترتيبات المتعلقة باسعتمراريته؛  )0إجعرااات االختيعار؛  )4مععايير التقيعيو باسعتخدام مععاملت التعرجيس الن عبية.
وبموجب اختصاصات لجنة مراجعة الح عابات ،فع ن اللجنعة ستعىُدعى إلعى "تقعديو الموعورة بوعان اختيعار المراجعع
الخارجي".

التوجيهات المطلوبة م لجنة المالية
 يرجى م لجنة المالية أن تحيط علما بالوثيقة "عملية اختيار وتعيي المراجع الخارجي للبرنامج للفترة الممتدة م
 0يوليو/تمو  6302إلى  03يونيو/حزيران  ،"6366وأن تؤيد تقديمها إلى المجلس التنفيذي للموافقة عليها.

مشروع المشورة
 وفقا للمادة الرابعة عشرة من الالئحة العامة لبرنامج األغذية العالمي ،توصاي لجناة المالياة فاي من ماة األغذياة
والزراعااة المجلااس التنفيااذي للبرنااامج ب ا ن يوافااع علااى الوثيقااة "عمليااة اختيااار وتعيااين المراجااع الخااارجي
للبرنامج للفترة الممتدة من  0يوليو/تموز  7102إلى  01يونيو/حزيران ."7177

المجلس التنفيذي
الدورة العادية الثانية
روما4102/00/01-01 ،

مسائل الموارد
والمالية والميزانية
البند  5من جدول األعمال

عملية اختيار وتعيين المراجع الخارجي
للبرنامج للفترة الممتدة من  1يوليو/تموز
 6112إلى  01يونيو/حزيران 6166

للموافقة

A
Distribution: GENERAL

WFP/EB.2/2014/5-C/1
7 October 2014
ORIGINAL: ENGLISH

طبعت هذه الوثيقة يف عدد حمدود من النسخ .ميكن اإلطالع على وثائق اجمللس التنفيذي
يف صفحة برنامج األغذية العاملي على شبكة اإلنرتنت على العنوان التالي(http://www.wfp.org/eb) :
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مذكرة للمجلس التنفيذي

هذه الوثيقة مقدمة للمجلس التنفيذي للموافقة
تدعو األمانة أعضاااال الم لل ال ين قد تكون لديهم أسااا لة ةنية تتعلق بمحتوى ه ه الوثيقة إلى االتصاااال بموظفي
برنامج األغ ية العالمي الم كورين أدناه ،ويفضل أن يتم ذلك قبل ابتدال دورة الم لل التنفي ي بفترة كاةية.
أمين الم لل التنفي ي بالنيابة:

السيد P. Ward

رقم الهاتف066513-6112 :

لالستفسار عن توةر وثائق الم لل التنفي ي ،يرجى االتصال بوحدة خدمات المؤتمرات (هاتف.)122510-6265 :
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مشروع القـرار



يواةق الم لل على "عملية اختيار وتعيين المراجع الخارجي للبرنامج للفترة الممتدة من  1يوليو/تموز  6112إلى
 01يونيو/حزيران .(WFP/EB.2/2014/5-C/1( "6166

 ه ا مشروع قرار ،ولالطالع على القرار النهائي المعتمد من الم لل ،يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة ةي نهاية الدورة.
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الخلفية
-1

تنتهي ةترة والية المراجع الخارجي ،وهو المراقب العام والمراجع العام للهند ،ةي  01يونيو/حزيران .6112

-2

وتحاادد ه ا ه الوثيقااة عمليااة اختيااار المراجع العااام للبرنااامج للفترة من  1يوليو/تموز  6112إلى  01يونيو/حزيران
 .6166واسااااااتنادا إلى العملية التي تمت المواةقة عليها عام  )1(6111وهي عملية نظمت أيضاااااااا اختيار وتعيين المراجع
الخارجي الحالي ،تُ حدِّد الوثيقة ما يلي )1 :اإلطار الزمني للعملية؛  )6اختصااااااااصاااااااات ةريق التقييم وتكوين والترتيبات
المتعلقة باستمراريت ؛  )0إجرالات االختيار؛  )6معايير التقييم باستخدام معامالت الترجيح النسبية .وبموجب اختصاصات
ل نة مراجعة الحسابات )2(،ةإن الل نة ستـُدعى إلى "تقديم المشورة بشأن اختيار المراجع الخارجي"

األحكام ذات الصلة في النظام المالي للبرنامج
-0

ةيما يلي مواد النظام المالي للبرنامج ذات الصلة بتعيين المراجع الخارجي:
 المادة الرابعة عشرة 0 -من النظام المالي :يعيِّن الم لل مراجعا خارجيا للقيام بمراجعة حسابات البرنامج .ويكون
المراجع الخارجي هو المراجع العام (أو الموظف ال ي يتولى وظيفة مماثلة) ةي إحدى الدول األعضال ةي منظمة األمم
المتحدة أو ةي منظمة األغ ية والزراعة لألمم المتحدة.
 المادة الرابعة عشرة 4 -من النظام المالي :يعيِّن المراجع الخارجي ،من خالل عملية تناةسية ،لمدة ست سنوات غير
()3

قابلة للتمديد .وي وز تعيين مرة أخرى بعد انقطاع ةترة والية واحدة على األقل.

اإلطار الزمني
-6

تبدأ ةترة والية المراجع الخارجي ال ديد ةي  1يوليو/تموز  6112بعد انتهال والية المراجع الخارجي الحالي .ومن
المق ّرر أن ي ري تعيين المراجع الخارجي ةي الدورة العادية الثانية للم لل؛ وتوصااااااي هي ة المكتب توصااااااي بااللتزام
باإلطار الزمني التالي:

( )1تمت المواةقة على "عملية اختيار وتعيين المراجع الخارجي للبرنامج للفترة  1يوليو/تموز  6111إلى  01يونيو/حزيران "6112
( ،)WFP.EB.2/2009/5-E/1وذلك بالمراسلة بتاريخ  2أكتوبر/تشرين األول  6111وقدمت إلى الم لل على سبيل العلم ةي دورت العادية الثانية لعام .6111
(WFP/EB.2/2011/5-B/1/Rev.1 )2
( )3تنص المادة الرابعة عشرة من النظام المالي على كامل تفاصيل الترتيبات الخاصة بالمراجع الخارجي .وترد اختصاصات ةي مرةق النظام المالي.
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مواةقة الم لل على "عملية اختيار وتعيين المراجع الخارجي للبرنامج للفترة

الدورة العادية الثانية للم لل عام 6116

 1يوليو/تموز  6112إلى  01يونيو/حزيران "6166
توجي الدعوة لتقديم العروض (على أن يتم الرد ةي موعد أقصاه  11أسابيع)

أوائل مارس/آذار 6115

تلقي العروض

منتصف مايو/أيار 6115

وضع قائمة التصفية النهائية للعروض

منتصف يونيو/حزيران 6115

إجرال المقابالت مع المرشحين النهائيين

منتصف يوليو/تموز 6115

التقييم النهائي والتوصية

نهاية أغسطل/آب 6115

تعليقات ل نة المالية ةي منظمة األغ ية والزراعة والل نة االسااتشااارية لشااؤون أكتوبر/تشرين األول 6115
اإلدارة والميزانية
تعيين الم لل للمراجع الخارجي

الدورة العادية الثانية للم لل عام 6115

فريق التقييم
والية فريق التقييم
-5

سيتولى إجرال عملية اختيار المراجع الخارجي ةريق التقييم ال ي ستقع علي المسؤولية الشاملة عن )1 :الشروع ةي
عملية االختيار التناةسااي واإلشااراي عليها؛  )6تقييم العروض المق َّدمة المسااتوةية للشااروط؛  )0مواةاة الم لل بنتائج عملية
االختيار مصحوبة بتقييم وتوصيت .

تكوين فريق التقييم
-2

ألغراض علمية اختيار المراجع الخارجي ،سيش ِّكل الم لل ةريق التقييم من هي ة المكتب المنتخبة لعام .6115

-2

وسااوي يتولى رئيل هي ة المكتب رئاسااة ةريق التقييم .وساايتولى نائب الرئيل مهام رئيل الفريق ةي حال عدم تم ّكن
الرئيل من رئاساااااة الفريق .وةي حال وجود عرض من المراجع العام (أو من مساااااؤول بمنصاااااب مماثل) ةي إحدى الدول
األعضال ةي ةريق التقييم ،ةإن ه ا العضو ينسحب ويستعاض عن بالعضو المناوب.

-8

وإذا لم يتم ّكن أحد أعضاااال ةريق التقييم من أدال مهام ةساااوي يحل محل العضاااو المناوب ةي هي ة المكتب .وساااوي
يعمل أعضال هي ة المكتب لعام  6115وأعضاؤهم المناوبون بصفتهم الشخصية.

-1

وتش ِّكل أغلبية أعضال ةريق التقييم نصابا قانونيا أثنال مداوالت اجتماعات الفريق.

استمرارية فريق التقييم
-11

وةقا لإلطار الزمني المح َّدد ةي الفقرة  ،6سيتم االنتهال من عملية االختيار والتعيين ةي أكتوبر/تشرين الثاني .6115

-11

على أن ةريق التقييم ساااايواصاااال أدال مهام بتشااااكيل األصاااالي إلى ما بعد ذلك التاريخ إذا كان إن از عملية االختيار
يقتضي ذلك.
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إجراءات االختيار
-16

المرحلة األولى :إعداد طلب تقديم العروض .سااااااتقوم الشااااااعب التقنية المعنية ةي أمانة البرنامج بإعداد طلب تقديم
العروض ،وسيقدم ه ا الطلب عن طريق ل نة مراجعة الحسابات إلى ةريق التقييم للمواةقة علي .
المرحلة الثانية :الدعوة إلى تقديم العروض .بنال على ما ساابق ،ساايقوم ةريق التقييم بإرسااال طلب العروض إلى األعضااال
داعيا المراجعين الخارجيين المؤهلين إلى تقديم عروض تقنية ومالية منفصاااااالة لمراجعة الكشااااااوي المالية للبرنامج للفترة
 .6166-6112والمراجعون الخارجيون المؤهلون هم المراجعون العامون أو الموظفون ال ين يشااولون مناصااب مماثلة ةي
الدول األعضال ةي األمم المتحدة أو منظمة األغ ية والزراعة.
المرحلة الثالثة :استتتتتلم العروض التقنية وفتوإا وإجراء تقييم ولي لإا .تقوم شااااعبة المشااااتريات ةي البرنامج باسااااتالم
العروض وةتحها طبقا إلجرالات تساااااا حلم وةتح العطالات المعمول بها ةي البرنامج .وساااااايقوم ةريق تقني مؤلف من ممثلي
المكاتب المعنية ةي البرنامج بفرز العروض التقنية وإجرال تقييم أولي يحدد ةي بوضااااااوو العروض التي ال تفي بالمعايير
األساسية.
المرحلة الرابعة :تقييم فريق التقييم للعروض واستتتعرااتتإا من لبن لجنة مراجعة الوتتتابات .سااتحال م موعة العروض
السااالفة ال كر /مقترنة بما تساادي ل نة مراجعة الحسااابات من مشااورة ،إلى ةريق التقييم ،ال ي ي ري التقييم ويمنح م موع
الدرجات ويع ّد قائمة التصفية النهائية للمرشحين.
المرحلة الخامتة :فتح العروض المالية .بعد مواةقة سيقوم ةريق التقييم ،تقوم شعبة المشتريات ةي البرنامج بفتح العروض
المالية للمرشحين الواردة أسماؤهم ةي قائمة التصفية النهائية ،وتقدمها إلى الفريق التقني لمواصلة االستعراض.
المرحلة التادسة :إجراء مقابلت مع المرشوين النإائيين .سي ري ةريق التقييم مقابالت مع المرشحين النهائيين .وتساعد
ل نة مراجعة الحساااابات ةريق التقييم ةي ه ه المهمة ،بما ةي ذلك بالمسااااعدة على صاااياغة م موعة موحدة من المواضااايع
التي سيتم تناولها واألس لة التي ستطرو .وسيقوم ةريق التقييم بإصدار تقييم النهائي ويوصي بالمرشح المفضل على أساس
م موع الدرجات والنتائج التي ستسفر عنها المقابالت.
المرحلة التتتتتابعة :التمات التعليقات من األجإزة االستتتتتشتتتتارية .ساااايُعرض تقرير أعمال ةريق التقييم ،بما ةي ذلك تقييم
ّ
المرشااااح ،على ل نة المالية ةي منظمة األغ ية والزراعة والل نة االسااااتشااااارية لشااااؤون اإلدارة
النهائي وتوصاااايت بشااااأن
والميزانية إلبدال التعليقات.
المرحلة الثامنة :التعيين .سيعرض ةريق التقييم على الم لل تقييم النهائي وتو صيت ب شأن المر ّشح المف ضل .كما ستتاو
للم لل تعليقات ومشورة األجهزة االستشارية .وسيقوم الم لل بتعيين المراجع الخارجي.

معايير التقييم
-10

ةيما يلي معايير االختيار الموصى بها الختيار المراجع الخارجي للفترة :6166-6112

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

 النزاهة :االمتثال لمدونة قواعد السلوك المهني واألخالقي المنطبقة على جميع الموظفين والتي يتم استعراضها وتحديثها
على األقل مرة سنويا .ويشكل ذلك شرطا أساسيا ي ب على المرشحين استيفاؤه تماما لكي يواصل ةريق التقييم النظر
ةي طلباتهم.
 المواوعية :الموضوعية ةي أدال الواجبات والمسؤوليات .ويشكل ذلك شرطا أساسيا ي ب على المرشحين استيفاؤه
تماما لكي يواصل ةريق التقييم النظر ةي طلباتهم.
 مؤهلت المتؤولين والموظفين :االلتزام بمعايير ةريق المراجعين الخارجيين لحسابات األمم المتحدة والتحلّي
بأخالقيات المهنة؛ وا لمؤهالت الفنية والمهارات وح م القوة العاملة؛ والمشاركة ةي هي ات المحاسبين أو المراجعين
المعتري بها دوليا ،مثل المنظمة الدولية للهي ات العليا لمراجعة الحسابات ،واالتحاد الدولي للمحاسبين وغيرهما؛ وإتقان
اللوة اإلنكليزية؛ والقدرة على العمل بلوات البرنامج الرسمية أخرى حسب االقتضال.
 التدريب والخبرة :وجود برنامج للتثقيف الفني المستمر للموظفين؛ والخبرة ةي مراجعة حسابات منظمات األمم المتحدة
أو منظمات القطاع العام الوطنية ،أو المنظمات غير الحكومية الدولية؛ والخبرة بمراجعة الكشوي المالية المعدة وةقا
للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام؛ والموظفون المدرَّبون تدريبا جيدا على االت اهات الحالية ةي مراجعة الحسابات
والمتمتعون بخبرة واسعة ةي م ال مراجعة الحسابات.
 نإج المراجعة واستراتيجيتإا :خطط عمل شاملة تكفل توطية شاملة من عمليات مراجعة الحسابات ل ميع أوج موارد
البرنامج؛ وإجرال عمليات مراجعة ال وانب المالية ،وااللتزام باإلجرالات ،واالقتصاد ،والكفالة ،ومراجعة االستخدام
األمثل للموارد؛ واقتراو نهج لتعيين موظفي المراجعة الخارجية للبرنامج لتخفيض تكاليف االمتثال التي يتكبدها
البرنامج؛ والتعاون مع المراجع الداخلي للبرنامج لتحقيق االستخدام األمثل للموارد المحدودة المتاحة للمراجعة؛ وتحقيق
نتائج المراجعة.
 مرالبة الجودة :عملية ةعالة الستعراض ال ودة الداخلية واالستعراض الخارجي من جانب المنظمة الدولية للمؤسسات
العليا لمراجعة الحسابات.
 االتصاالت :اإلعالن ةي الوقت المناسب عن نتائج المراجعة المعروضة على اإلدارة من خالل الرسائل وتقارير
المراجعة الشاملة واالجتماعات حسب اللزوم .وينبوي صياغة وسائل االتصال بما يالئم ال مهور .وينبوي تقديم تقارير
المراجعة ةي غضون المواعيد النهائية المحددة ةي األمم المتحدة.
 التكلفة :ستعتبر التكاليف اإلجمالية كأحد المعايير.

نظام الفرز المتتخدم في المعايير
-16

بأي من المعايير،
سااتقيم العروض وةقا للمعايير المح ّددة أعاله باسااتخدام ُساالَّم درجات من  1إلى ( 5الدرجة  1ال تفي ٍ
والدرجة  5تفي تماما بالمعايير) .وستتح َّدد الدرجات لكل معيار بنال على ردود المراجعين الحكوميين المدعوين.

-15

وسوي ي َح َّدد لكل معيار وزن معيَّن يحدد أهميت النسبية على النحو المبيَّن أدناه .ويبلغ م موع المعايير التقنية  81ةي
المائة ةي حين أن المعيار المالي سيشكل  61ةي المائة.

7
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 -مؤهالت الموظفين والعاملين

الوزن النتبي ()%
15

 -التدريب والخبرة

61

 -نهج المراجعة واستراتي يتها

61

 -مراقبة ال ودة

15

االتصاالت

11

التكلفة

61

المجموع

011

-12

وي وز لفريق التقييم أن يحدد ك لك معايير ةرعية وأوزانا ترجيحية لكل معيار من معايير االختيار عند االقتضال.

-12

وسااوي تُض ا َرب درجات معايير االختيار ةي الوزن المح َّدد السااتخالم م موع درجات كل معيار .ثم يُ َمع م موع
الدرجات لكل معيار للتو ّ
صل إلى الدرجة اإلجمالية الكلية التي يحصل عليها المر ّشح.

-18

ّ
المرشاااحين ال ين يحصااالون على أعلى الدرجات .وي وز للفريق ،عند
وسااايقوم ةريق التقييم بإعداد قائمة نهائية تضااام
االقتضال ،تعديل الدرجات بعد مقابلة المرشحين النهائيين.

-11

وسوي يرةع ةريق التقييم إلى الم لل توصية بشأن المر َّشح الحائز على أعلى الدرجات.

-61

ويقدم الملحق مزيدا من التفاصيل والخطوط التوجيهية المتعلقة بتحديد درجات كل من المعايير.
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الملوق
اختيار المراجع الخارجي لبرنامج األغذية العالمي
مبادئ توجيإية لنظام توديد درجات المعايير
-1

على غرار إجرالات التوريد وممارساااااات المعمول بها ةي البرنامج ةإن ةريق التقييم سااااايقيل العروض المق ّدمة على
بأي من المعايير،
أسااااااااس المعايير المح ّددة (انظر الفقرة  )12وساااااايحدِّد جدول درجات من  1إلى ( 5الدرجة  1ال تفي ٍ
والدرجة  5تفي تماما بالمعايير) .وسااااوي تح َّدد الدرجات لكل معيار بنال على ردود المراجعين الحكوميين على طلب تقديم
العروض.

-2

وعلى ساااابيل المثال ،يمكن منح الدرجة القصااااوى ،وهي  5درجات ،ةي حالة اسااااتيفال الشااااروط بالكامل .أما الدرجة
أي من الشروط.
الدنيا ،وهي الدرجة  ،1ةيمكن منحها ةي حال عدم استيفال ٍ
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المعيار

الجوانب التقنية
النزاهة
تطبق مؤسسة المراجعة مدونة للسلوك المهني واألخالقي على كل الموظفين وتقوم بتحديثها من حين آلخر.

النزاهة

تطبق مؤ س سة المراجعة إجرالات تأديبية وا ضحة وموثّقة على كل الموظفين ةي حال االنحراي عن مدونة ال سلوك المهني
واألخالقي.
دليل على أن مؤساااااساااااة المراجعة تلتزم بمدونة السااااالوك المهني واألخالقي المعمول بها ةي المؤساااااساااااة ،من قبيل مطالبة
الموظفين بتوقيع بيانات امتثال سنوية.

المعيار
الموضوعية
الموضاااوعية ةي أدال الواجبات

تثبت مؤسسة المراجعة أنها توج عملها وتؤدي وةقا لمعايير المراجعة المقبولة عموما.

والمسؤوليات

الدرجة

 – 5الدرجة العليا تفي تماما بالمعايير

المعيار
مؤهالت المسؤولين والموظفين
االمتثال لمعايير المراجعة لفريق
المراجعين الخارجيين لحساااابات

تثبت مؤساااااااساااااااة المراجعة أن موظفيها والعاملين ةيها يتمتعون بخبرة واساااااااعة ةي أدال العمل وةقا لمعايير مراجعة ةريق
المراجعين الخارجيين ةي األمم المتحدة والقواعد األخالقية التي تحكم عملهم.

األمم المتحدة وااللتزام بالقواعد
األخالقية التي تحكم عملهم
المؤهالت المهنيااااة ،والمهااااارات،

تثبت مؤسسة المراجعة أن لديها عددا كبيرا من موظفي المحاسبة المهنيين المؤهلين (على أن تكون شهادات األهلية المهنية

وح م القوة العاملة

صاااااااادرة عن هي ة أو بموجب معيار من الهي ات والمعايير المعتري بها دوليا) ،بما ةي ذلك موظفون من ذوي الخبرة ةي
مراجعة ميادين المحاسابة ،والمالية ،والعمليات ،والتوريد ،والنقل ،وتكنولوجيا المعلومات ،والسايما تطبيقات الزبون/المخدِّم
مثل التطبيقات التي يستخدمها البرنامج.
وتثبت مؤساااااساااااة المراجعة أن لديها عددا كاةيا ومناسااااابا من الموظفين المهنيين لضااااامان توطية مراجعة واةية لكل موارد
البرنامج ،وك لك لمساندة أي ال تزامات أخرى قد تكون للمؤسسة إلى جانب مراجعة البرنامج.
وتثبت مؤساااااساااااة المراجعة أن موظفيها يتمتعون بالمهارات والخبرة ةي مراجعة حساااااابات وكاالت األمم المتحدة األخرى،
والمنظمات الدولية غير الحكومية ،وغيرها.

المشااااااااااركااة ةي إحاادى هي ااات

تثبت مؤسسة المراجعة أنها تشارك ةي هي ة محاسبة أو مراجعة معتري بها دوليا.

المحاسااابة أو المراجعة المعتري
بهاااا دولياااا ،من قبيااال المنظماااة
الاادوليااة للهي ااات العليااا لمراجعاة
الحسااااااااابااات أو االتحاااد الاادولي
للمحاسبين
إتقان اللوات

تثبت مؤساااااااساااااااة المراجعة أن لديها عددا كاةيا من الموظفين الل ين يتحدثون ويتقنون اللوة اإلنكليزية وأن لديها القدرة على
العمل بلوات رسمية أخرى حسب االقتضال.

00

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

 – 5الدرجة العليا تفي تماما بالمعايير

الدرجة
المعيار
التدريب والخبرة
وجود برنااامج للتاادريااب المهني

يشترط للموظفين المهنيين ةي مؤسسة المراجعة أن يشاركوا ةي برنامج للتدريب المهني المستمر لمدة أسبوعين على األقل

المستمر للموظفين

كل عامين ،وتوضح المؤسسة سبل رصد ه ا الشرط وااللتزام ب .

الخبرة ةي مراجعااة حسااااااااابااات

تثبت مؤسااسااة المراجعة أن لدى موظفيها خبرة واسااعة ةي أدال أعمال مراجعة حسااابات منظمات األمم المتحدة أو منظمات

ماانااظاامااااات األماام الاامااتااحاااادة أو

القطاع العام الوطنية أو المنظمات غير الحكومية الدولية ،وأن موظفيها يواكبون القضاااايا واالت اهات الناشااا ة ةي المراجعة

منظمات القطاع العام الوطنية أو

واألعمال ةي تلك المنظمات.

المنظمات غير الحكومية الدولية
الخبرة بمراجعة الكشااوي المالية

تثبت مؤسسة المراجعة أن موظفيها والعاملين بها يتمتعون بخبرة مثبتة بمراجعة الكشوي المالية للحسابات التي يتم إعدادها

للحساااااااابات المعدة وةقا للمعايير

وةقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.

المحاسبية الدولية للقطاع العام
تمتع الموظفين بتاااادريااااب واي

تثبت مؤسسة المراجعة أن موظفيها والعاملين لديها يشاركون بانتظام وكفالة ةي ندوات مهنية عن "أةضل الممارسات" أو

على االت ااااهاااات الحاااالياااة ةي

ةي الوسااااائل األخرى للتدريب الواةي على االت اهات والتكنولوجيات الحديثة والناشاااا ة للمراجعة ،وأن الموظفين والعاملين

المراجعااة وبخبرة واساااااااعااة ةي

يتمتعون كأةراد بخبرات مراجعة واسعة.

م ال المراجعة
 – 5الدرجة العليا تفي تماما بالمعايير

الدرجة
المعيار
نهج المراجعة واستراتيجيتها
خطط عمل شااااملة لكفالة التوطية

تثبت مؤسسة المراجعة أنها تعد خطط عمل واسعة وشاملة ،وأنها تنسق ه ه الخطط مع إدارة المنظمة الخاضعة للمراجعة

الكاةية ل ميع موارد البرنامج

وتقيم اتصاااااالت معها بشااااأنها .وتثبت مؤسااااسااااة المراجعة أن المنه ية التي تسااااتخدمها ةي المراجعة تنساااا م مع أةضاااال
الممارسات ،بما ةي ذلك مراعاة المخاطر .إثبات المؤسس ة المراجعة أنها تطبق إجرالات وبرامج كاةية لضمان ال ودة بما
يكفل دوما المستوى الرةيع ألعمال المراجعة.

إجرال عمليات مراجعة لل وانب

مؤساااااااساااااااة المراجعة أن لديها خبرة واساااااااعة ةي القيام بعمليات مراجعة تشااااااامل ال وانب المالية وااللتزام باإلجرالات،

المالية واالمتثال ،واالقتصااااااااد،

واالقتصاااد ،والكفالة ،ومراجعة االسااتخدام األمثل للموارد .وتثبت مؤسااسااة المراجعة أن هناك تقساايمات وهياكل كاةية ةي

والكفالة ،ومراجعة االساااااااتخدام

تنظيم المسؤوليات على أساس نوع وطبيعة األعمال المطلوبة (ضمان تواةر التخصصات والموارد الواسعة من المهارات

األمثل للموارد.

والخبرات ةي ميدان المراجعة للمؤسسة ) .وتثبت مؤسسة المراجعة قدرتها على اتخاذ المبادرات والتعامل بكفالة وطريقة
ابتكارية ةي م ال التنسيق والتعاون مع اإلدارة ،ةيما يتصل بالقضايا ال ديدة والناش ة أو القضايا المعينة التي تهم جوانب
المراجعة واألعمال ةي البرنامج.

المقتَرو للتوظيف ةي المراجعاااة

نهج مؤسسة المراجعة إزال التوظيف ةي مراجعة الحسابات توازنا مالئما بين تحقيق استمرارية موظفي المراجعة للتقليل

الخارجية لحسابات البرنامج يقلِّل

قدر المساااتطاع من منحنى التعلحم بين موظفي المراجعة ال دد والقدرة على االساااتفادة من موظفي المراجعة اإلضااااةيين أو

إلى أدنى ح ّد من تكاليف االمتثال

المهارات المتخصصة عند االقتضال.

التي يتكبدها البرنامج
ن مااع الاامااراجااع الااااداخاالااي ةااي

مؤساااااساااااة المراجعة لخبرتها الواساااااعة واالعتماد على عمل وحدات المراجعة الداخلية .إثبات مؤساااااساااااة المراجعة لكيفية

ا ل برنتتتتا مج الساااااااا تخاااادام موارد

النهوض باسااااتخدام موارد المراجعة المحدودة ةي إطار خبرة المؤسااااسااااة ذاتها ،وكيف سااااتقوم المؤسااااسااااة بتحسااااين ه ا

المراجعاااة المحااادودة على النحو

االستخدام عند القيام بعملية المراجعة ةي البرنامج.

األمثل
نتائج المراجعة

مؤسسة المراجعة أن نتائج المراجعة تتحقق ةي الوقت المناسب وعلى نحو مالئم.
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 – 5الدرجة العليا تفي تماما بالمعايير

الدرجة
المعيار
مراقبة الجودة
وضع عملية ا ستعراض لضمان

تثبت مؤسااااسااااة المراجعة أن لديها عملية السااااتعراض ال ودة الداخلية وأنها تخضااااع السااااتعراض من األقران ةي المنظمة

مراقبة ال ودة

الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات.

الدرجة

 – 5الدرجة العليا تفي تماما بالمعايير

المعيار
االتصاالت
اإلعالن ةي الوقت المناساااااب

توضح مؤسسة المراجعة طريقة توجي الرسائل إلى مختلف الوظائف ،بما ةي ذلك ل نة مراجعة الحسابات.

عااان ناااتااااائاااج الاااماااراجاااعااااة

وتثبت مؤسااسااة المراجعة أن تقارير المراجعة معدة ةي نموذت يعتبر كاةيا لنقل نتائج المراجعة بصااورة واضااحة.

المعروضااااة على اإلدارة عن

وتثبت مؤساااساااة المراجعة أنها تبعئ بنتائج المراجعة ةي الوقت المناساااب وبفعالية إلى اإلدارة ،وأنها تناق

نتائج

طااارياااق رسااااااااااائاااال اإلدارة

المراجعة بصاااورة أولية مع اإلدارة ،وأنها تتيح الفرصاااة لإلدارة إلبدال مالحظاتها وتوةير المدخالت قبل االنتهال

وتقارير المراجعة الشااااااااملة

من وضع رسائل اإلدارة أو تقارير المراجعة ،وأنها تراعي ةي رسالة اإلدارة النهائية أو تقرير المراجعة النهائي

حسب اللزوم

مالحظات اإلدارة ومدخالتها ،حسب اللزوم.

تقاااديم تقاااارير المراجعاااة ةي
غضاااااااون المواعيااد النهااائيااة
المحددة ةي األمم المتحدة

الدرجة

 – 5الدرجة العليا تفي تماما بالمعايير

المعيار
التكاليف
أةضل األتعاب التناةسية

تكون أتعاب مؤسسة المراجعة تناةسية بدرجة كبيرة ،وتعتبر كاةية ومتناسبة مع العمل المنف  ،وتثبت المؤسسة أن
تلك األتعاب ليساات منخفضااة إلى درجة تعرقل ةعالية وكفالة المراجعة وليساات مرتفعة بالقدر ال ي تعتبر ب غير
متناسبة مع العمل المقرر االضطالع ب .
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