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 لجنة المالية

واألربعون بعد المائة السادسةالدورة   

9309 األول/تشرين أكتوبر 03-92روما،   

إلى  9309خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي للفترة الممتدة من يوليو/تموز 

9300يونيو/حزيران   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يرجى توجيه أي أسئلة تقنية تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة إلى:

Alka Rehani Bhardwaj ةالسيد  

 مديرة المراجعة الخارجية للحسابات 

 برنامج األغذية العالمي

 رقم الهاتف: 0300 6513 3906+
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 ملخص

 عرض خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي للفترة الممتدة من يسر المراقب المالي والمراجع العام للهند أن ي

 .2013إلى يونيو/حزيران  2012تموز /يوليو

 

 

 التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية

 2012للفترة الممتدة من يوليو/تموز  يرجى من لجنة المالية أن تحيط علماً بخطة عمل مراجع الحسابات الخارجي 

 وأن توافق على تقديمها إلى المجلس التنفيذي للعلم.، 2013إلى يونيو/حزيران 

 

 مشروع المشورة

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

خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي للفترة الممتدة من والزراعة المجلس التنفيذي للبرنامج بأن يحيط علما  ب

 .2013إلى يونيو/حزيران  2012يوليو/تموز 

 

 

 



 
 

A A 

 

 المجلس التنفيذي

 الدورة العادية الثانية
 

 21/22/1121-21روما، 

 

 مسائل الموارد
 والميزانيةوالمالية 

 من جدول األعمال 5البند 

 

 

 

 

 

 للعلم* 

للفترة خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي 

إلى  2102الممتدة من يوليو/تموز 

 2102يونيو/حزيران 

 
 

 

 

 

 

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

إذا طلب أحد أعضاء ، فإن الموضوعات المقدمة للمجلس للعلم واإلحاطة ينبغي عدم مناقشتها إالَّ 2111لعام 

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

 االستخدام السليم لوقت المجلس.

 على وثائق اجمللس التنفيذي  االطالعطبعت هذه الوثيقة يف عدد حمدود من النسخ. ميكن 

 (http://executiveboard.wfp.org)نرتنت على العنوان التالي: شبكة اإليف صفحة برنامج األغذية العاملي على 
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 مذكرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 مقدمة للمجلس التنفيذي للعلمهذه الوثيقة 

تتعلق بمحتوو  ذوذا الوقيقوة إلوى االتبوال بموو في  أسئلة فنيةلديهم قد تكون تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين 

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

 :المراجعة الخارجية للحسابات ةمدير Alka R.Bhardwajالسيدة  -2100066513رقم الهاتف:

 أسوئلةإن كانوت لوديكم  ،لوحدة خدمات الموتتمرات يناإلداري يينالمساعدكبيرة  ،I. Carpitella بالسيدة االتبال يمكنكم

 .(2645-066513)الوقائق المتعلقة بأعمال المجلس التنفيذي وذلك على الهاتف رقم:  بإراسال تتعلق

 

 

 



 

 

A 

 

 خطة عمل

 مراجع الحسابات الخارجي

 

 

 

 

 برنامج األغذية

 العالمي 
 

 

 

 

 

 للفترة الممتدة

 2013إلى يونيو/حزيران  2012من يوليو/تموز 

 

 

 

 

 

 

 

 المراقب المالي والمراجع العام للهند
 

 

 
 

ُعووين المراقووب المووالي والمراجووع العووام 
للهند مراجعًا خارجيًا لحسابات برنامج 
األغذيوووة العوووالمي للفتووورة الممتووودة مووون 

إلى يونيوو/حزيران  2101يوليو/تموز 
2106. 

 
 

وتهوووووودا المراجعووووووة التووووووي يجريهووووووا 
المراقووب المووالي والمراجووع العووام للهنوود 

بضوومان مسووتقل  البرنااامجإلووى تزويوود 
عوون  البرنااامجوإضوافة قيمووة إلووى إدارة 

 طريق تقديم توصيات بناءة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

للمزيد من المعلومات، يرجى االتبال 
 بـ:
 

 Alka R.Bhardwajالسيدة 

 للحساباتالخارجية المراجعة مديرة 

 برنامج األغذية العالمي

Via Cesare Giulio Viola, 68/70  

00148 Rome,  

Italy 

 1129-16-65022100ذاتف: 

 بريد إلكتروني:

 alka.bhardwaj@wfp.org 
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 مقدمة

ول أنشووطة المراجعوة للفتوورة الممتودة مون يوليو/تموووز  -1 حتوى يونيووو/حزيران  2012توضو  ذوذا الوقيقووة خطوة عملنووا التوي تفب 

. وسيكون التقيُّد بالمعايير الدولية لمراجعة الحسابات وأساليب المراجعة المثبتوة ذوو األسواس لضومان تقوديمنا خودمات عاليوة 2013

 .األغذية العالمي الجودة لبرنامج

 مسؤوليات اإلدارة

المستولية عن إعداد الكشوا المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وبما يتماشى مع  البرنامجتقع على  -2

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

الكشووا الماليووة وضومان جودتهووا وتقوديم الجوداول واألدلووة الداعموة فووي  اكتموالمسوتول أيضوواً عون كفالووة  البرناامجو -3

 الوقت المناسب.

الحسوابات وفقواً للشوروط  وينبغي لإلدارة تقوديم كول الودفاتر والسوجالت واإليضواحات التوي تعتبور ضورورية لمراجعوة -4

 المنبوص عليها في ملحق النظام المالي "بيان البالحيات اإلضافية لتنظيم المراجعة الخارجية".

 نهج المراجعة

سوونخطو ونجووري مراجعتنووا للحبووول علووى ضوومان معقووول بووأن الكشوووا الماليووة تًعوور  ببووورة صووحيحة الوضووع  -5

ة الفترة ونتائج العملية بالنسبة للفترة. وسنتخذ إجراءات للحبول على األدلة المطلوبة لمراجعة المبالغ واإلقورارات المالي في نهاي

الووواردة فووي الكشوووا الماليووة. كمووا سوونعيد تقيوويم موود  مالءمووة السياسووات المحاسووبية التووي تسووتخدمها اإلدارة ومعقوليووة التقووديرات 

 ى تقييم العر  الكلي للكشوا المالية.المحاسبية التي تقدمها باإلضافة إل

وسوا يقتبر استعراضنا للنظم المحاسبية والضوابو الداخلية على ما نراا ضرورياً إلجراء المراجعة بفعالية، وقد  -6

 ال يكشف بالتالي عن كل جوانب الضعف القائمة أو ال يقترح كل التحسينات الممكنة. 

وسنركز مراجعاتنا على مجواالت المخواطر الرئيسوية. ويسوتند تقييمنوا للمخواطر بالدرجوة األولوى إلوى موا أجرينواا مون   -7

 الرئيسيين. البرنامجوتفاعلنا مع مو في  البرنامجأعمال خالل المراجعات السابقة كما يرتكز على استعراضنا لوقائق 

استنتاجاتنا التي نخلص إليهوا فيموا نقووم بوه مون أعموال  جميعاوجز توسوا نعر  مراجعتين لألداء وتقريراً مطوالً  -8

 خالل السنة.

 مجاالت التركيز الرئيسية في عمليات المراجعة

 مراجعة األداء

البلودان فوي وتساذم تلك البوالت بودور حاسوم ، للبرنامجمع المنظمات غير الحكومية مفيد بالنسبة  التعاون والشراكة -9

عالقوات تطوير  يساعد علىسوء البنية األساسية وضعف القدرة اإلدارية الحكومية. والعمل مع الشركاء المتعاونين من التي تعاني 

 .البرنامجصالت قوية مع القواعد الشعبية ويعزز استدامة تدخالت  إلىالتآزر 

ونعترا بأن اإلدارة ستستفيد في اإلطار غير المركزي من استعرا  تنفيذ الخطوط التوجيهيوة للشوراء فوي المكاتوب  -10

التوجيهيوة فوي اختيوار واسوتبقاء الشوركاء المتعواونين علوى  القطرية والمكاتب اإلقليمية. وتنطوي احتماالت الخورو  علوى الخطووط
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لمخواطر  البرناامجخطر تقويض أذداا البرامج إلى جانب التأقير على فعالية التكاليف. كما أن انخفا  مستو  الشوفافية يعور   

 ات تتكد ما يلي:إلى الحبول على ضمان“ العمل مع الشركاء المتعاونين” أداءاإلضرار بسمعته. وتهدا عملية مراجعة 

 ترات شواملة ومحوددة بوضووح تحودد علوى أسواس بوارامذذا المعايير وأن الختيار الشركاء المتعاونين.  أن ذناك معايير

 ؛ويلتزم بها الشركاء المتعاونون المشاركون

 فيدين، تقييم الشريك المتعاون وتشمل سومعته ومركوزا الموالي وقدرتوه علوى الوصوول إلوى المسوتتغطي ذذا المعايير  أن

 وخبرته الفنية، والتزامه في البلد؛

  وود للميزانيووة وتقاسووم أن الميزانيووات المقدمووة موون الشووريك المتعوواون واقعيووة وتمتثوول للخطوووط التوجيهيووة والشووكل الموحَّ

 التكاليف؛

  وأن وقوائق ن، بموا فوي ذلوك تقييموات األداءنياختيار الشركاء المتعاو الالزمة لتتبعأن المكاتب القطرية تحتفظ بالوقائق .

ووكوول مرحلووة موون مراحوول الشووراء مسووتوفاة وأنهووا  بعوود الشووراء موون المكاتووب اإلقليميووة والمقوور للتأكوود موون اتبوواع  عتراج 

 اإلجراءات الواجبة؛ 

  أن المكاتب القطرية تحتفظ بقائمة تضم أسماء الشركاء المتعاونين المحتملين والبيانات ذات البلة لتيسير تكوين قاعودة

 الشركاء المتعاونين؛واسعة من 

 أو مذكرات التفاذم حسب االقتضاء، تحدد بوضوح المجاالت االستراتيجية التوي سوتعمل  الميداني،مستو  ال أن اتفاقات

 فيها المنظمتان؛ ومجاالت مستولية كل منظمة بما يعب ر عن مزاياذا النسبية؛ والموارد التي ستساذم بها كل منظمة؛

 وبخاصووة التقووارير المتعلقووة بتوزيووع  ،تفظووون بالسووجالت الالزمووة ويقوودمون تقووارير دوريووةأن الشووركاء المتعوواونين يح

 المعونة الغذائية آنيًا، وأن أداء الشركاء المتعاونين يقيَّم دوريًا بشفافية؛

  د الشركاء المتعاونين  أجل تحقيق أذداا المشروعات. من بما تعد به من دعمأن المكاتب القطرية تزو 

. وتشوير 2112منذ عوام  البرنامجطراد حبة التحويالت النقدية والقسائم في المعونة الغذائية المقدَّمة من وازدادت با -11

فوي عوام أمريكوي مليوون دوالر  255إلوى  2112فوي عوام أمريكوي ماليوين دوالر  5التقديرات إلى أن ذذا التحوويالت سوتزداد مون 

. ووضووع 2102بحلووول عووام  البرنااامجفووي المائووة موون قيمووة المسوواعدة الغذائيووة والتغذويووة المقدمووة موون  00ويتوقووع أن تمث وول  2102

فوي التطبيوق  البرناامجخالل تلك الفترة سياسة وإطاراً محاسوبياً للتحوويالت النقديوة والقسوائم. ومون المتوقوع أيضواً أن يبودأ  البرنامج

دة على التحويالت النقدية والقسائم في عام التجريبي لحلول   .2102تكنولوجيا المعلومات الموحَّ

ويتوقع أن توفر ذذا األدوات مرونة أكبر في تلبية االحتياجات المحددة وتعزيز األسواق المحليوة وتمكوين المسوتفيدين  -12

يص المودة التوي تسوتغرقها االسوتجابة. وتكشوف دراسوات التقيويم عون أن أقور األدوات من تحديد واختيار أكثر ما يحتاجون إليوه وتقلو

 يتوقف على توقيت نشر األدوات والعوامل الجغرافية والموسمية وكذلك  روا السوق السائدة في البلدان.

ايووة الضوووابو الداخليووة وتنفيووذذا فووي ذووذا التحووويالت لتقيوويم موود  كف“ اسووتخدام النقوود والقسووائم” أداءونزمووع مراجعووة  -13

 على تحقيق أكبر قدر من الفوائد. وفيما يلي أذداا عملية المراجعة: البرنامجلمساعدة 

  ؛البرنامجالتأكد من أن اإلرشادات المتسسية تشكل إطارًا شاماًل لتنفيذ النقد والقسائم في 
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 الطريقة المناسبة وتحديد توقيت اسوتخدامها علوى أسواس تقيويم االحتياجوات  اختيار التحويالت النقدية والقسائم باعتبارذا

 وتحليل السوق واستعرا  الجدو  في البلد؛

  بناء المهارات والخبرة المطلوبة لتبميم المشروعات وتنفيذذا ورصدذا في كول المكاتوب القطريوة والمكاتوب اإلقليميوة

 والمقر؛

 دمات وقدرة المكاتب القطرية على تكوين عالقة مستمرة لبناء قدرتها علوى وضوح معايير اختيار الشركاء ومقدمي الخ

 تنفيذ المشروعات؛

 تقييم وتسخير إمكانية دمج المشروعات في البرامج الوطنية لضمان استدامة األقر؛ 

 مون أجول تعوديل تبواميم المشوروعات  ،إجراء استعرا  دوري ألقور نشور تلوك األدوات، خاصوة علوى سالسول القيموة

 والمنجزات المرجوة؛

  واسوتعرا  جودو  دموج تلوك  البرناامجوجود آلية لتجميع الممارسات السليمة في الميدان من أجل نشورذا علوى نطواق

 الممارسات في اإلطار التوجيهي؛

 كفاية الضوابو المالية في توزيع النقد والقسائم؛ 

 توسيع استخدام التحويالت النقدية والقسائم في المستقبل. مساذمة رصد وتقييم المشروعات في 

 مراجعة االمتثال

سنجري مراجعات ميدانية لثالث مكاتب إقليمية وقمانية مكاتب قطرية تابعة لهذا المكاتب اإلقليمية. ويتضمن الملحوق  -14

 قائمة الوحدات المختارة.

 للبرناامجوسوا نجري مراجعتنا في الوحدات الميدانية باستخدام المبادئ المحددة في مشروع إطار الرقابة الداخلية  -15

"تعزيز الرقابة اإلدارية والمساءلة"، الذي يتفق بدرجة كبيرة مع إطار الرقابة الذي وضعته لجنة المنظمات الراعيوة التابعوة للجنوة 

 تريدواي. 

وسوووا تبووب عمليووات المراجعووة الميدانيووة فووي عمليتووي مراجعووة األداء اللتووين سووتجريان خووالل العووام. وبالتووالي فووإن  -16

ذوو دراسوة المسوألتين فوي السوياقات المختلفوة فوي تلوك البلودان. ة الثالقوة اإلقليميو اتبالهدا من اختيار المكاتب القطرية التابعة للمك

لمبووادرات تكنولوجيووا  التووي أجريووت فووي ذووذا المكاتووب القطريووة وا نغتوونم أيضوواً تلووك الفرصووة لتقيوويم نتووائج الدراسووات التجريبيووةوسو

تنفيذ التوصيات الوواردة فوي تقوارير المراجعوة الخارجيوة التوي لوم ينا بإجراء استعرا  كل ستة أشهر يتناول المعلومات. وقد أوص

راءات اإلدارة خووالل مراجعتنووا الميدانيووة. وسوووا نتحقووق أيضوواً علووى وجووه الخبوووص موون بعوود حتووى يمكوون التحقووق موون إجوو تنفووذ

 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في تقريرنا عن العمليات في البومال.

 ت الرئيسية التالية:وفيما يتعلق بالتبديق على الحسابات، ستركز مراجعتنا خالل السنة على المجاال -17

 مختلووف فئووات المعونووة الغذائيووة، وتعزيووز جووودة مطابقووة بيانووات  تكوواليف: أوصووينا بوضووع سياسووة متسووقة لتقوودير الجوورد

المعونة غير المسلَّمة الواقعة في حوزة الشركاء المستولين عن التوزيع. وسوا نستعر  تنفيذ التوصية خوالل السونة 

 تسجيل خسائر ما بعد التسليم واإلبالغ عنها؛ الجارية. وسوا نركز بشكل خاص على
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 وقاعدة بيانوات إدارة األصوول. وسووا  2: يوجد نظامان لتسجيل األصول في المنظمة، ذما نظام ونجز األصول إدارة

 نفحص دقة وسالمة توقيت تسجيل النفقات الرأسمالية ومد  كفاية مطابقة البيانات بين النظامين.

 واإلجوراءات المحاسوبية.  التنظيميوةمن أن المعامالت فوي الحسوابات الخاصوة تمتثول للووائ   سنتأكد :الحسابات الخاصة

مراجعوة فريوق الودعم السوريع لتكنولوجيوا المعلوموات واالتبواالت فوي المتعلقوة ب وسوا نعتمود فوي ذلوك علوى دراسوتنا

 حاالت الطوارئ وتقارير المراجعة الخارجية المتعلقة بالحسابات الخاصة؛

  توقيت تسجيل اإليرادات والتعامل مع الشروط المنبووص عليهوا فوي  سالمة: سيركز استعرضنا على اإليراداتإقبات

 مة تلك األحكام. ين. وسوا نتأكد أيضاً من مد  مالءاالتفاقات المبرمة مع المانح

 العمل مع الرقابة الداخلية

 لمراجعة الحسابات ما يلي:تقتضي منا المعايير الدولية  -18

 النظر في أنشطة المراجعة الداخلية وآقارذا، إن وجدت، على إجراءات المراجعة الخارجية؛ 

  تكوين صورة تكفي لفهم أنشطة المراجعة الداخلية من أجل المساعدة على تخطيو عمليات المراجعة ووضع نهج فعوال

 للمراجعة؛

  الداخلية عندما يتبيَّن أن المراجعة الداخلية متبلة بما نقوم به من مراجعة للكشووا إجراء تقييم أّولي لو يفة المراجعة

 المالية في مجاالت محددة من مجاالت مراجعة الحسابات؛

 .تقييم واختبار أعمال المراجعة الداخلية، عندما يستعان بتلك األعمال، من أجل تأكيد مد  كفايتها ألغراضنا 

وناقشنا في اجتماعنا التخطيطي مع ممثلي مكتب الرقابة الداخلية نطاق عملهوم والضومانات الكفيلوة بتالفوي ازدواجيوة  -19

 الجهود. وسوا نستعر  تقارير المكتب لتحديد مد  ما يمكن استخالصه من ضمانات من خالل ما يجريه من أعمال. 

 استعراض الجودة

، واالمتثال لهذا اإلطار إلزامي. ولضومان مسوتويات عاليوة للمراجعوة، البرنامجلدينا إطار إلدارة جودة المراجعة في   -20

 فإننا نطبق ببرامة عدة إجراءات لضمان الجودة. واإلجراءات ذات البلة بالمهمة الحالية ذي كما يلي:

 إجراءاتها؛االمتثال لمعايير المراجعة الموققة وأساليب المراجعة و 

  الفحووص الوودقيق لنتووائج المراجعووة علووى مسووتو  المكاتووب الميدانيووة والمقوور موون قبوول أشووخاص غيوور مشووتركين فووي عموول

 المراجعة على المستو  الميداني بما يضمن أن نتائج المراجعة تفي بمعايير األذمية النسبية واألدلة؛

 استعرا  ورقات العمل؛ 

 دة وخطو المراجعة.استعرا  منظم للعمليات في منتبف الم 
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  األول الملحق

 

 

 عمليات المراجعة الميدانية المزمعة 

 المراجعة الميدانية الرقم

 سيا ببانكو( آلالمكتب اإلقليمي  1

 المكتب القطري في الفلبين 2

 باكستان المكتب اإلقليمي في  2

 سري النكاالمكتب القطري في  2

 المكتب القطري في بنغالديش 5

 شرق ووسط أفريقيا بنيروبي لالمكتب اإلقليمي  6

 البومالفي المكتب القطري  0

 المكتب القطري في كينيا 2

 المكتب القطري في أوغندا 9

 المكتب اإلقليمي للجنوب األفريقي بجوهانسبرغ  01

 زامبيا في المكتب القطري 00
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