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 لجنة المالية

بعد المائةالخمسون الدورة   

1122 األولتشرين /أكتوبر 11-12روما،   

 خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي

1122حزيران /إلى يونيو 1122تموز /للفترة الممتدة من يوليو   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يرجى توجيه أي أسئلة تقنية تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة إلى:

Alka Rehani Bhardwaj ةالسيد  

 مديرة المراجعة الخارجية للحسابات 

 برنامج األغذية العالمي

:رقم الهاتف 2102 6513 3906+  
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 ملخص

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

 ."3102حزيران /إلى يونيو 3102تموز /يوليو

 

 

 التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية

 3102تموز /للفترة الممتدة من يوليو بخطة عمل مراجع الحسابات الخارجي جى من لجنة المالية أن تحيط علماير 

 .تقديمها إلى المجلس التنفيذي للعلمؤيد وأن ت، 3102حزيران /إلى يونيو

 

 مشروع المشورة

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

خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي للفترة "الوثيقة ب تنفيذي للبرنامج بأن يحيط علماوالزراعة المجلس ال

 ."1122حزيران /إلى يونيو 1122تموز /الممتدة من يوليو

 

 

 



 

 

A A 

 

 

 المجلس التنفيذي

 الدورة العادية الثانية
 

 7/11/3112-4روما، 

 

مسائل الموارد  
 والمالية والميزانية

 األعمال جدول من 5 البند

 

 

 

 

 

 

 للعلم*  
 الخارجي الحسابات مراجع عمل خطة

 3114إلى يونيو/حزيران  3112 للفترة الممتدة من يوليو/تموز

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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.

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

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

 

 

 مقدمة للمجلس التنفيذي للعلمالوثيقة هذه 

بموظفي  الالتصئئئئ إلى تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة أسئئئئفلة فنيةلديهم قد تكون تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين 

 المجلس التنفيذي بفترة كافية. دورةقبل ابتداء  ذلكأن يتم  ويفضل، أدناه المذكورينبرنامج األغذية العالمي 

 مديرة المراجعة الخارجية للحسابات: Alka R. Bhardwajالسيدة  -1203066513رقم الهاتف:

 
 .2645-066513) :ت )هاتفلالستفسار عن توفر وثائق المجلس، يرجى التصال بوحدة خدمات المؤتمرا

 



 

 

A 

 

 طة عملخ

 الحسابات الخارجيمراجع 

 

 

 العالمي األغذية برنامج

 

 

 للفترة الممتدة

 2014إلى يونيو/حزيران  2013من يوليو/تموز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المراقب المالي والمراجع العام للهند
 

 

المراقبب المبالي والمراجع العبام للهنبد 

ة العالمي بخدمات يزود برنامج األغذي

 مراجعة خارجية.

 

وتبهبببدم البمبراجبعبببة البتبي يبجريهبببا 

المراقبب المبالي والمراجع العبام للهنبد 

إلى تزويد البرنامج بضبببببمان مسبببببتقل 

وإضبببباية قيمة إلى إدارة البرنامج عن 

 طريق تقديم توصيات بناءة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للمزيد من المعلومات، يرجى االتصببا  

 :بالسيدة

 

 

 Alka Rehani Bhardwaj 

 الخارجية للحساباتالمراجعة مديرة 

 برنامج األغذية العالمي

Via Cesare Giulio Viola, 68/70  

00148 Rome,  

Italy 

 1129-16-65122171هاتف: 

 alka.bhardwaj@wfp.org بريد إلكتروني:
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 مقدمة -أوال

ل أنشطة المراجعة للفترة الممتدة من يوليو/تموز  -3 . 2014حتى يونيو/حزيران  2013توضح هذه الوثيقة خطة عملنا التي تفصِّ

وسئئئئيكون التقياد بالمعايير الدولية لمراجعة الحسئئئئابات وأسئئئئاليب المراجعة المثبتة هو األسئئئئاس لضئئئئمان تقديمنا خدمات عالية 

 ة العالمي.الجودة لبرنامج األغذي

 

 مسؤوليات اإلدارة -ثانيا

المسئئؤولية عن إعداد الكشئئوم المالية وفقا للمعايير المحاسئئبية الدولية للقطام العام وبما يتماائئى مع الن ام  البرنامجتقع على  -0

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

أيضئئئئئئا عن كفالة اكتمال الكشئئئئئئوم المالية وضئئئئئئمان جودتها وتقديم الجداول واألدلة الداعمة في الوقت  مسئئئئئئؤول البرنامجو -1

 المناسب.

وينبغي لإلدارة تقديم كل الدفاتر والسئجالت واإليضئاحات التي تعتبر ضئرورية لمراجعة الحسئابات وفقا للشئروط المنصو   -4

 ضافية لمراجع الحسابات الخارجي.عليها في ملحق الن ام المالي المتعلق بالصالحيات اإل

 

 نهج المراجعة -ثالثا

ض بصئئورة يئئحيحة الوضئئع المالي في سئئنخطو ونجري مراجعتنا للحصئئول على ضئئمان معقول بأن الكشئئوم المالية تعر   -5

 حاتفصئئئاإلوانهاية الفترة ونتائج العملية بالنسئئئبة للفترة. وسئئئنتخذ إجراءات للحصئئئول على األدلة المطلوبة لمراجعة المبال  

الواردة في الكشئئوم المالية. كما سئئنعيد تقييم مدى مالءمة السئئياسئئات المحاسئئبية التي تسئئتخدمها اإلدارة ومعقولية التقديرات 

 المحاسبية التي تقدمها باإلضافة إلى تقييم العرض الكلي للكشوم المالية.

قد لذا فهو ، ووريا إلجراء المراجعة بفعاليةوسئوم يقتصئر اسئتعراضنا للن م المحاسبية والضوابو الداخلية على ما نراه ضر -6

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

وسئنركز مراجعاتنا على مجالت المخاطر الرئيسئية. ويستند تقييمنا للمخاطر بالدرجة األولى إلى ما أجريناه من أعمال خالل  -0

 الرئيسيين. البرنامجوتفاعلنا مع موظفي  البرنامجلى استعراضنا لوثائق المراجعات السابقة كما يرتكز ع

وسئئئئئئوم نعرض مراجعتين لتداء وتقريرا مطول توجز جميعئا اسئئئئئئتنتئاجاتنا التي نخلق إليها فيما نقوم به من أعمال خالل  -8

 السنة.

 

 مجاالت التركيز الرئيسية يي عمليات المراجعة -رابعا

 األداءمراجعة  -ألف

كميات هائلة من األغذية سئئنويا بهدم ضئئمان توفر السئئلع الغذائية المالئمة للمسئئتفيدين في الوقت المناسئئب  البرنامجيشئئتري  -9

بشأن  لبرنامجاسياسة  كما أنبالنزاهة والشفافية.  البرنامجأن تتسم مشتريات من وبطريقة فعالة من حيث التكلفة، ولذلك ل بد 
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من األغذية  البرنامج، بلغت مشئئئئتريات 0230لشئئئئراء من البلدان النامية. وفي عام على ا تشئئئئدد أيضئئئئا المشئئئئتريات الغذائية

في المائة من المشتريات الدولية  52مليار دولر أمريكي، منها ما يزيد على  3.3مليون طن متري من األغذية بما قيمته  0.3

اتب المك قامت بهات من أسئئئئئئواة محلية/إقليمية وأما النسئئئئئئبة المتبقية فكانت في مع مها مشئئئئئئتريا البرنامجمقر قئام بها التي 

القطرية والمكاتب اإلقليمية. وتُدار عمليات ائئئئئئراء األغذية في المقر من خالل دائرة المشئئئئئئتريات الغذائية والوحدات الثال  

المة ئية، ووحدة سالتابعة لها، وهي وحدة المشتريات الغذائية الدولية، ووحدة دعم المكاتب الميدانية في مجال المشتريات الغذا

 األغذية وضمان جودتها.

سئئئيسئئئتفيد من مراجعة أداء المشئئئتريات الغذائية في المقر والمكاتب القطرية واإلقليمية لضئئئمان تحقيق  البرنامجونعترم بأن  -32

 عن ديوالح نطوي احتمالياألهدام المعلنة في سئئياسئئة المشئئتريات الغذائية والوفاء بالشئئروط المحددة في دليل المشئئتريات. و

 ة أداءمراجعلمخاطر اإلضئئرار بسئئمعته. وسئئتسئئعى  البرنامجض عرِّ يالخطوط التوجيهية على خطر تقويض أهدام الشئئراء و

عموما إلى الحصول على ضمانات تؤكد أن عمليات اراء األغذية تحقق التي سنقوم بها  “البرنامج المشبتريات الذذائية يي”

سوم يشمل وحسن توقيتها وافافيتها. و تهاالمشتريات وكفاء تكلفةهدم سئياسئة المشئتريات الغذائية المتمثل في ضمان فعالية 

 تقييم مجالت التركيز المفصلة ما يلي:

 عن األسئئئئئئواة ومعايير واضئئئئئئحة للمشئئئئئئتريات الدولية أو  تخطيو الشئئئئئئراء تخطيطا مالئما واسئئئئئئتناده إلى معلومات

 المحلية/اإلقليمية؛

  اسئئتناد عملية التعاقد بالدرجة األولى إلى مبدأ تقديم عطاءات تنافسئئية ووجود مبررات ومسئئتندات قوية تسئئو  الشئئراء

 عن طريق التعاقد المباار )اإلعفاء من ارط المنافسة(؛

  قدية واتخاذ إجراءات ضد أي إخالل بها؛الشروط التعاوألحكام باضمان التقيد 

 الوقت؛ التكاليف وفي مستواها األمثل من حيث ترايد عمليات الشراء في المقر/المكاتب اإلقليمية/المكاتب القطرية و 

 إيالء المراعاة الواجبة والمنشودة للجوانب المتعلقة بجودة األغذية في عمليات الشراء؛ 

 ادة من من أجل الستف مؤسئسيتوجيه في ظل  ة في تنفيذ مبادرة الشئراء من أجل التقدمنجاح المكاتب القطرية واإلقليمي

المشئئئئئتريات المحلية عن طريق ائئئئئراء الفوائض القابلة للتسئئئئئويق من المزارعين ذوي الدخل المنخفض وأيئئئئئحا  

 الحيازات الصغيرة بأسعار عادلة؛

  إلى تحسئئين تسئئليم األغذية في المواعيد المقررة وتقليق الشئئراء الجل بما يحقق هدفها المعلن الرامي  مرفقاسئئتخدام

 الستجابة في حالت الطوارئ؛ مهلة

 ؛تهااستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات لضمان كفاءة عمليات الشراء وافافي 

 المراجعة المناسبة من الهيفات الرقابية، مثل اللجنة المعنية بالسلع والنقل والتأمين؛ 

  عمليات ائئئئئئراء األغذية في المكاتب القطرية بهدم تلبية أهدام  علىمن المكاتب اإلقليمية رقابة ومؤسئئئئئسئئئئئئي توجيه

 التصميم التن يمي الجديد )الوفاء بالغرض(.

أسئئئاسئئئا من وراء ذلك إلى تنسئئئيق السئئئتعداد والسئئئتجابة، ويقوم في هذا الصئئئدد بدور تمهيدي مهم من خالل  البرنامجهدم ي -33

بنما. وتهدم و ،وماليزيا ،وغانا ،وإيطاليا ،تجابة للحالت اإلنسانية التي تديرها ابكاته في دبيمسئتودعات األمم المتحدة لالسئ
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على السئئئئئئتجابة لحالت الطوارئ الكبيرة المتعددة وتعزيز التعاون بين الوكالت  البرنامجهذه الشئئئئئئبكات إلى تيسئئئئئئير قدرة 

عضئئئئئئئاء والمن مئئات غير الحكوميئئة واألطرام األخرى والمن مئئات عن طريق تزويئئد وكئئالت األمم المتحئئدة والئئدول األ

ة، وإدارة المخزونات التي يحتفظ بها تقنيبالمسئئئئاعدة في مجالت إدارة المسئئئئتودعات والتخزين والشئئئئراء والنقل والجوانب ال

هو الذي يدير مستودعات األمم المتحدة لالستجابة للحالت  البرنامج. والمؤسسية من أجل التصدي لحالت الطوارئ البرنامج

اإلنسئئانية وهو أيضئئا أحد مسئئتخدميها. وينفذ ن ام اإلدارة المالية لمسئئتودعات األمم المتحدة لالسئئتجابة للحالت اإلنسئئانية من 

ات المقدمة في من أجل إدارة مسئئئئئئاهمات المانحين وإيرادات الخدم 0222أنشئئئئئئو في يونيو/حزيران  1خالل حسئئئئئئا  خا 

 المساعدة.تقديم محاور 

إلى الحصئئئول على التي سئئئنقوم بها  مراجعة أداء مسبببتودعات األمم المتحدة لجابببتجابة للحاالت اإلنسبببانيةسئئئعى توسئئئوم  -30

ت التركيز م مجالضمانات تؤكد تحقيق أهدافها المعلنة المتمثلة في تعزيز القدرة على الستجابة لحالت الطوارئ. وسوم تقيا 

 مفصلة ما يلي:ال

 وإجراءات التشغيل الموحدة، وتفويض السلطات  كتيبات الدليل،و ،دعم الستجابة للطوارئ من خالل التخطيو: الخطو

 والمسؤوليات؛

  اإلنصام والشفافية؛تتسم باراء المواد غير الغذائية انطالقا من مبدأ تقديم عطاءات تنافسية 

  الشركاء؛اللتزام بالتفاقات التقنية المبرمة مع 

 فعالية وكفاءة إدارة المخزونات واتباعها أفضل الممارسات؛ 

 ة والتفتيش عليها، يكفل كفاء تهاالتأكد من أن ن ام إدارة المسئئئئتودعات، بما في ذلك عمليات تخزين مواد اإلغاثة ومناول

 سلسلة اإلمداد ويستند إلى ن ام قوي لتكنولوجيا المعلومات؛

  على تغطية تكاليف العمليات؛قادر ووجود ن ام مالي قائم بذاته 

 اللتزام باإلجراءات اإلدارية والمحاسبية؛ 

  مؤسسيةإنشاء آليات توجيهية ورقابية. 

 

 مراجعة االمتثا  -باء

ميدانية في ثالثة مكاتب إقليمية وسئئئئتة مكاتب قطرية. ويتضئئئئمن الملحق  اتانطالقا من تحليلنا للمخاطر، قمنا بتخطيو مراجع -31

 الوحدات المختارة.باألول قائمة 

تعزيز " للبرنامجوسئئوم نجري مراجعتنا في الوحدات الميدانية باسئئتخدام المبادئ المحددة في مشئئروم إطار الرقابة الداخلية  -34

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

 ومن ثم .سنةالتي ستجري خالل ال المشتريات الغذائيةوسئوم تصب عمليات المراجعة الميدانية أيضا في عملية مراجعة أداء  -35

 لمكاتب اإلقليمية هو دراسة هذه المسألة في السياقات المختلفة في تلك البلدان. ضمن افإن الهدم من اختيار المكاتب القطرية 

                                                      
 ألغراض البرمجة أو األغراض المؤسسية أو استرداد التكاليف أو لدعم األنشطة الطويلة األجل. يجوز للمدير التنفيذي إنشاء حسابات خاية إلدارة المساهمات الخاية أو الصناديق المخصصة 1
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 التصديق على الحسابات -جيم

 ا يتعلق بالتصديق على الحسابات، ستركز مراجعتنا خالل السنة على المجالت الرئيسية التالية:فيم -36

 :من الكشئئئئئئوم  3من المذكرة  44حتى  43وفقا للفقرات من  تنفيذ المعايير المحاابببببببية الدولية الجديدة للقطام العام

في كشئئئئوفه  12و 09و 08ية للقطام العام أرقام تطبيق المعايير المحاسئئئئبية الدول البرنامج، سئئئئيبدأ 0230المالية لعام 

المتعلقين باألدوات  09و 08. وتشئئير المذكرة إلى أن المعيارين 0231يناير/كانون الثاني  3بدأ في تي تالسئئنة المالية لل

المئاليئة وطريقئة إثبئاتها وقياسئئئئئئها على التوالي ل ينطويان على أي أثر جوهري على الكشئئئئئئوم المالية، حيث يجري 

ومقتضئئئئئيات المعيار  35بالمعيار المحاسئئئئئبي الدولي الحالي للقطام العام رقم  للبرنامجمتثال في الكشئئئئئوم المالية ال

المتعلق باإلفصئئئئئاح عن األدوات  12. على أن المعيار المحاسئئئئئبي الدولي للقطام العام رقم 19الدولي للمحاسئئئئئبة رقم 

 لبرنامجايمهئا فيمئا يتعلق بئاألدوات المئاليئة التي يحتفظ بها المئاليئة سئئئئئئيزيئد المعلومئات النوعيئة والكميئة المطلو  تقئد

علقة ات الكمية المتانوالمخاطر المالية الناائفة عن حيازته تلك األدوات. وسوم نفحق زيادة مستوى اإلفصاح عن البي

 ها. واإلفصاح عن بجمع تلك المعلومات البرنامجبالمخاطر المالية بالن ر إلى أن هذه هي السنة األولى التي يقوم فيها 

 :اكلت إدارة سلسلة اإلمداد والمسائل المتصلة بها محور التركيز الرئيسي للبرنامجبالن ر إلى الولية المحددة  الجرد ،

بتحسئئئئين جودة اإلبال  عن  0230في كل عملية من عمليات المراجعة. وأويئئئئينا في مراجعتنا للكشئئئئوم المالية لعام 

ون امه العالمي للمعلومات )ن ام ونجز( وتحليل وإدارة  البرنامجالبيانات بين ائئبكة ( مطابقة 3الموجودات من حيث: 

( األغذية غير الموزعة المتبقية في حوزة الشئئركاء )األريئئدة المتبقية في حوزة الشئئركاء 0حركة السئئلع )كومباس(؛ 

وسئئئوم نسئئئتعرض تنفيذ هذه ( خسئئئائر ما بعد التسئئئليم. 4( تسئئئجيل اإليصئئئالت في الوقت المناسئئئب؛ 1المتعاونين(؛ 

 التوييات وما سيتحقق من تحسينات في الن ام في كل مجال من هذه المجالت األربعة خالل السنة الجارية. 

وسئئئوم نقوم أيضئئئا، بعد الحصئئئول على ضئئئمانات من اإلدارة، بفحق اسئئئتعراض سئئئياسئئئة إثبات مصئئئروفات النقد 

 والقسائم.

 :بعض المبادرات  البرنامج. وقد اتخذ البرنامجتمثئل النقئدية ومعادلت النقد نسئئئئئئبة كبيرة من أيئئئئئئول  إدارة النقبديبة

. وسئئئوم نقيم أثر هذه الجهود في كل قرارات إدارة النقدية والسئئئتثمار 0230لتحسئئئين تنبؤاته وإدارته للنقدية في عام 

 .0231في عام 

 :جل، واستحقاقات ما بعد الخدمة، والستحقاقات الطويلة األجل، تشمل الستحقاقات القصيرة األ اابتحقاقات الموففين

وتمثل هذه أحد مكونات الخصئئوم الرئيسئئية. وسئئنفحق تقويم هذه الخصئئوم وكذلك خطة التمويل التي تغطي الخصئئوم 

 ر الممولة المتعلقة باستحقاقات الموظفين.يغ

 :وهذه الصئئناديق عبارة عن البرنامجفي تمويل  تشئئكل الصئئناديق السئئتفمانية عنصئئرا مهما الصببناديق االاببتيمانية .

الذي أنشو للمساهمات الخاية التي تتجاوز من حيث غرضها ونطاقها ومتطلبات  البرنامجأقسئام فرعية من يئندوة 

من أن معامالت الصئئئناديق السئئئتفمانية تمتثل  اإلبال  عنها البرنامج العادي وإن كانت تتفق مع أهدافه. وسئئئوم نتأكد

 من الن ام المالي( التي تن م هذه الصناديق، ولإلجراءات المحاسبية. 3-5المادة للوائح )
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 العمل مع الرقابة الداخلية -خامسا

 تقتضي منا المعايير الدولية لمراجعة الحسابات ما يلي: -30

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

 ي لفهم أنشطة المراجعة الداخلية من أجل المساعدة على تخطيو عمليات المراجعة ووضع نهج فعال تكوين يئورة تكف

 للمراجعة؛

  لي لوظيفة المراجعة الداخلية عندما يتبيَّن أن المراجعة الداخلية متصئلة بما نقوم به من مراجعة للكشوم إجراء تقييم أوا

 بات؛المالية في مجالت محددة من مجالت مراجعة الحسا

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

ونناقش في اجتماعنا التخطيطي مع ممثلي مكتب الرقابة الداخلية نطاة عملهم والضئئئئئئمانات الكفيلة بتالفي ازدواجية الجهود.  -38

 وسوم نستعرض تقارير المكتب لتحديد مدى ما يمكن استخاليه من ضمانات من خالل ما يجريه من أعمال. 

 

 ااتعراض الجودة -ااداا

، والمتثال لهذا اإلطار إلزامي. ولضمان مستويات عالية للمراجعة، فإننا نطبق البرنامجة في لدينا إطار إلدارة جودة المراجع -39

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

 المتثال لمعايير المراجعة الموثقة وأساليب المراجعة وإجراءاتها؛ 

 مسئئئئئئتوى المكاتب الميدانية والمقر من قبل أائئئئئئخا  غير مشئئئئئئتركين في عمل  الفحق الدقيق لنتائج المراجعة على

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

 استعراض ورقات العمل؛ 

 .استعراض من م لخطة المراجعة في منتصف المدة 
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