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 موجز

 املناقصاااااااااااااااتتقدمي  عملية بدء وجيب ،2019 عام يفاحلايل  للحسااااااااااااااابات اخلارجي املراجع والية مدة تنتهي 
 .2025-2020 سنوات ستال لفرتة للحسابات اخلارجي املراجع لتعيني

   وتعيينه. للحسابات اجلديد اخلارجي املراجع اختيارو  املناقصاتتقدمي  عمليةرتتيبات اخلاصة بال الوثيقة هذ موتقد 
 

 
 

 املالية جلنة نم املطلوبة التوجيهات
 

 للحسابات اجلديد اخلارجي املراجع اختيارو  املناقصات بتقدمي اخلاصة الرتتيباتب علما   األخذ املالية جلنة من يطلب 
 الرتتيبات. هذه إلجناز املقرتح الزمين اإلطار ذلك يف مبا ،2025-2020 سنوات الست لفرتة وتعيينه

  ساااتت  الذين املناقصاااات قدميمب خمتصااارة قائمة إعداد توىلسااات اليت العمل جمموعة تشاااكيل تأكيد اللجنة من يطلبو 
 املالية. جلنة أمام شفوي عرض لتقدمي دعوهت 

 
 مشورة مسوّدة

 اللجنة: إن
  لفترة وتعيينه للحستتتتتابات الخارجي المراجع اختيارب الخاصتتتتتة الترتيباتب علما   خذتوأ الوثيقة استتتتتتعر تتتتت 

 ؛2025-2020 سنوات الس 
  تقديم إلى المنظمة أعضتتتاء من مؤهلين عامين مراجعين دعوة خالل من اختيار عملية بدء األمانة من طلب و 

 ؛القادمة العادية دورتها إلى والتعيين االختيار عملية عن مرحلي تقرير ورفع اقتراحات
  مجموعة في الحقا [ األعضتتتتتاء ]يحدد أستتتتتما هم التالية المالية جنةل أعضتتتتتاء مشتتتتتار ة على اللجنة  وافقو 

 المراجعين ةدعو  عليها بناء   ستتتتتتتيتم التيو  ،االقتراحات بأفضتتتتتتتل مختصتتتتتتترة قائمة ادعدإ ولىتتستتتتتتت التي العمل
 المالية. لجنة أمام شفوي عرض تقديم إلى المختصرة القائمة في أسما هم المدرجة العامين
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 مةمقد
 

 مراجع تعيني بشاااااااأ  اجمللس إىل توصااااااايات "تقدمي املالية جلنة من يطلب للمنظمة، العامة الالئحة ألحكام وفقا  و  -1
 .1اخلارجي" احلسابات

 
 :لى ما يليع اخلارجي حلساباتا مراجع بتعينيذات الصلة  املالية الالئحة من 1-12 املادةتنص و  -2
 
 مماثلة( مبهام يضاااااااطلع من )أو األعضااااااااء الدول حدىإل نيالعام   املراجعني أحد بني من اخلارجي احلساااااااابات مراجع يعني  "

 ".اجمللس يقررها اليت وللمدة بالطريقة
 
وهي ترد أدناه  ،املالية للجنةقة ساب دورات يفلعملية االختيار  لةاملفص   واإلجراءات الرتتيباتعلى  قد مت االتفاقو  -3

 التالية:سائل امل اإلجراءات وتشمل إليها. للرجوع تسهيال  
 

 العامة السياسات 
 املناقصات لتقدمي األهلية 
 للحسابات اخلارجي املراجع سيشغلها اليت الواليات عدد 
 الزمين اإلطار  
 االختيار عملية 
 االقرتاحات اتساقلضما   التوجيهية خلطوطتوى احم 
 الختيارا معايري 
 االقرتاحات تصنيف نظام 
 يو الشف العرض 

 
 العامة السياسات

 

 اخلارجيني احلسابات عيمراج من عدد أكربأمام  مفتوحة تنافسية عملية نتيجة االختيارعملية  كو ت أ لضما   -4
 والتعيني: الختيارعملييت ا لتاليةا العامة السياساتأ  حتك   يُقرتح النامية، البلدا  مناملنحدرو   ذلك يف مبا املؤهلني،

 
 االقرتاحات عراضاساااااات تشاااااامل تنافسااااااية عملية للحسااااااابات اخلارجي املراجع اختيار عملية تكو   نبغي أي 

 ومتفق دةحمد   اءاتإجر  وحتكمها املؤهلني اخلارجيني احلساااااااااااااابات مراجعي من واساااااااااااااعة جمموعة من املقد مة
 اجمللس؛ يضعها مرج حة اختيار ومعايري سلفا   عليها

                                                      
 )م( من املادة السابعة والعشرين 7الفقرة   1
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 خاص بشاااااكل وينبغي املؤهلني اخلارجيني احلساااااابات مراجعي مجيعأمام  املناقصاااااات تقدمي باب فتحنبغي ي 
 ؛مناقصات تقدمي على النامية البلدا  من للحسابات اخلارجيني املراجعني تشجيع

 عملية بدء ،(أدناه التعينيو  الختيارا إجراءاتب اخلاص القسااااااا  نظرا) األمانة مبسااااااااعدة املالية، لجنةنبغي لي 
 اجمللس على هاتقييم جنتائ وعرض الواردة االقرتاحات مجيع وتقيي  عليها واإلشااااااااااااارا  التنافساااااااااااااية االختيار
 بتوصياهتا؛ مشفوعة

 تعيني  ذلك،تنادا  إىلاساااااااو  ،عنها الصاااااااادرة والتوصاااااااية املالية اللجنة تقيي  نتائجاساااااااتعراض  مجلسنبغي للي 
 للحسابات. اخلارجي املراجع

 

 مناقصات لتقديم األهلية
 

 تقادمي األعضاااااااااااااااء من حاده و  نيالعاام نيلمراجعل جيوز أعاله، املاذكورة املاالياة الالئحاة من 1-12 للماادة طبقاا   -5
 يستعني "أ  اخلارجي للمراجع جتيز املالية الالئحة من 8-12 املادة أ    إال   املنظمة. حلسابات اخلارجية للمراجعةمناقصات 
 أي أو مسعته ساااااانحب معروفا   يكو  جتاري حسااااااابات مراجع أي أو الدول إحدى يف للحسااااااابات عام مراجع أي خبدمات
 خاص أو حملي فحص إجراء أجل من للحسااابات" اخلارجي املراجع تقدير يف العمل هلذا صاااحلا   يكو  مكتب أو شااخص

  املراجعة. نفقات لتخفيض أو
 
 األخرى العوامل عمجي أ    افرتاضب ،فضاااااااااااااليةاألأ   إىلأ  تشاااااااااااااري  مناقصاااااااااااااات تقدمي إىل لدعوةل ميكنهكذا، و  -6

 أ    غري النامية. البلدا  نم مؤه لني آخرين مراجعني إىل العمل يوِكلو  الذين احلساااااااابات مراجعي إىلساااااااتعطى  متسااااااااوية،
 حال يف تقدميها املزمع دماتاخل توفري وعن املناقصااة تقدمي عن األوحد التعاقدي املسااؤول هو للحسااابات الرئيسااي املراجع
 أخرى. أطرا  إىل العمل من )أو أجزاء( جزء إيكال جرى

 
 متلك ال اليت البلدا  راكإلش فرصة ،البلدا  بني الفين التعاو  روح مع يتماشى الذي ،هذا العمل أسلوبيتيح و  -7

 ظرالن وجهة ومن املنظمة. نشطةأ من جزء مراجعة يف اخلاص، حساهبا على برم تها املنظمة حسابات ملراجعة الكافية املوارد
 طر  أي مع العالقات إدارة عن مسااؤوال   بدوره يكو  الذي للحسااابات الرئيسااي املراجع اساايةالرئ األجهزة تعني   التعاقدية،

 باملراجعة. معين آخر
 للحسابات الخارجي المراجع سيشغلها التي الواليات عدد

 
 املراجع تعيني ضااااااااااااارورة على ،2008 أيار/مايو يف املائة بعد والعشااااااااااااارين الثانية دورهتا خالل ،املالية جلنة تأكد   -8

 لتعيني جديد من مناقصات إجراء بعدها ينبغي ،سنوات ست هتامد للتجديد قابلة غري واحدة لوالية للحسابات اخلارجي
  املناقصات. من أي يف به خاص عرض تقدمي املعني   اخلارجي لمراجعل السماح وينبغي .للحسابات اخلارجي املراجع
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 الزمني اإلطار
 
هناء عملييت االختيار إأجل  من األمانة ستعمل االختيار، عملية مراحل ختلفمل الكافية العناية يالءإ على حرصا   -9

 التايل: املبدئي الزمين إلطارل ا  وفقوالتعيني 
 

 العمل عن المسؤول منيالز  اإلطار البارزة المحطّة
 األمانة 2018 آب/أغسطس االقرتاحات لتقدمي الدعوة

 األمانة 2018 سبتمرب/أيلول االقرتاحات يتلق  
 األمانة 2018 األول تشرين/أكتوبر  مقار  حتليل إعداد

 قائمة وإعداد املناقصاااات اساااتعراض
 قصرية

 ةاملالي للجنة التابعة العمل جمموعة 2018 الثاين تشرين/ربنوفم

 املالية جلنة 2019 آذار/مارس والتوصيات والتقيي  الشفوي العرض
 اجمللس 2019 أبريل/نيسا  اجمللس قبل من التعيني

 

 االختيار عملية
 

 :على النحو التايل وتعيينه املنظمة حلسابات اخلارجي املراجع اختيار عملية ستكو  -10
 

 ؛ردودو  اقرتاحاتقدمي ت إىلاملنظمة  املؤهلني من األعضاء يف املراجعني العامني األمانة تدعوس – الدعوة 
 ها االقتراحات تلقي احلالية  إلجراءاتل وفقا االقرتاحات يفض  سااااااو  العام املفتش مكتب يتلقىساااااا – وفضتتتتتّ

 االقرتاحات مجيع ذلك عدب العام املفتش مكتب يحيلسو  وفض ها. االقرتاحات لتلقي املنظمة يف هبا املعمول
 التقيي  معايري تطبيق إىل استنادا   اهل مقارنا   حتليال   عد  يُ الذي س املالية الشؤو  قس  إىل الشروط هبذه يتف اليت

 املالية؛ جلنة جانب من لدراستها متهيدا   املرج ح
 وجمموعة األمانة تض  عمل جمموعةمن قبل  وضع قائمة قصرية بأفضل االقرتاحاتست - االقتراحات تقييم 

 يف إدراجها ينبغي اليت االقرتاحات عدد حتديد العمل جملموعة وينبغي اللجنة أعضاااااااااااااااء أقالي  تلفخمُ  لث  متُ 
 أدناه ردتو  .2املالية جلنة أمام شااااافوي عرض تقدمي إىل املناقصاااااات مقدمي دعوة ينبغيكما   القصااااارية القائمة
 مجيع مراعاة مع اجمللس إىل هتااوتوصااااااي تقريرها املالية جلنة رتفعسااااااو  .النساااااابية املرجحة واحلجج التقيي  معايري

 .القصرية القائمة يف الواردة االقرتاحات حول املتوافرة املعلومات
 املرفوعني والتوصية التقيي  ىلإ استنادا   للحسابات اخلارجي املراجع تعيني بشأ  قرارا   اجمللس يتخذ – التعيين 

 املالية. جلنة إىل
 

                                                      
لذلك العضااااااااااو أ  يتغي ب لية، ينبغي عضااااااااااوا يف جلنة املا أيضااااااااااا  ممثله بلد كا  مقدم مناقصااااااااااة مدرة يف القائمة القصاااااااااارية من يف حال كا  مالحظة:   2

 .لتقيي ا عن
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 االقتراحات اتساق لضمان التوجيهية لخطوطمحتوى ا
 

 طبيعة حيث منبطريقة متسااااااقة  القرتاحاتإعداد ا ملقدمي املناقصااااااات املؤهلني لضااااااما خطوط التوجيهية تتاح  -11
شااااااكل ب التوجيهية اخلطوطهذه  تتبع. و املقد مة املناقصااااااات بني املقارنة لتسااااااهيلنتيجة لذلك و  ،ونطاقهااملقدمة  املعلومات

 . مهنية خدمات لتوفري مناقصاتتقدمي ل الدعوات توجيه عند املنظمةعتمدها ت اليت املعتادة اإلجراءات عام
 

 لتالية:سائل اامل حال أية يف تتضمن أ  التوجيهية لخطوطل يينبغ -12
 

  وشروطها؛ املناقصة إجراءات عن واضح بيا 
 املطلوبة الصيغة ابات،للحس اخلارجي املراجع اختصاصات فيها مبا) بالدعوة املرفقة للمستندات واضح شرح 

 العمل برنامج من نسااااااخة فيها، رأي إبداء رُ جيدُ  اليت احلسااااااابات مجيع من نساااااا  احلسااااااابات، مراجع لرأي
 ؛(وغريها مفيدة معلومات من ذلك وغري وامليزانية

 املفصاالة الذاتية الساارية لكذ يف مبا) االقرتاح من كجزء  ترفق اليت املذكورة املسااتندات مللء واضااحة إرشااادات 
 أجهزة من وغريه  صااانياملخت الفنيني من األعضااااء املراجعة، عمليات يف سااايشااااركو  الذين املوظفني جلميع

 املقرتح املراجعة سااااااالوبأ حاليا ، املوجود املهين التثقيف برنامج عن تفاصااااااايل احلساااااااابات، احملاسااااااابة/مراجعة
 احلاالت؛ من ةحال كل  يف إعطاؤها ينبغي اليت املعلومات لطبيعة مفص ل حوشر  (وغريها للحسابات،

 ا؛فيهنظر ال يت  كيل مكتملة املقد مة االقرتاحات تكو  أ  شرط إىل بوضوح اإلشارة 
 االقرتاح؛ يف إليها املشار األتعاب رسوم عملة عن معلومات 
 زمنية؛ مهلة وآخر املستندات تقدمي شروط 
 إضافية. ماتمعلو  أي على للحصول احملددة االتصال ونقاط األمانة مع االتصاالت بشأ  توجيهات 

 
 االختيار معايير

 
 :كاآليت  هي االختيار معايري -13
 

 املهام تأدية يف واملوضاااااااوعية والنزاهة أخرى حكومية مؤساااااااساااااااات عن االساااااااتقاللية إثبات – االستتتتتتتقاللية 
 ؛احلسابات مراجعة نطاق حتديد على الذاتية والقدرة واملسؤوليات

 املراجعني فريق لدى املتبعة احلساااااااااااابات مراجعة مواصااااااااااافات حرتاما – فينوالموظّ  المستتتتتتتتتؤولين مؤهالت 
 القوة وحج  املهاااااراتو  املهنيااااة املؤهالت عمله ؛ حتك  اليت املهنااااة وآداب املتحاااادة األم  يف اخلااااارجيني

 ملؤساااااااااساااااااااات الدولية ظمةاملن غرار على ،دوليا   هبا معرت  مراجعة أو حماسااااااااابة أجهزة يف العضاااااااااوية ؛العاملة
 إحاادى األقاال   وعلى نكليزيااةاإل اللغااة وإتقااا  ؛ذلااك وغري احملاااساااااااااااااابااة، خلرباء الاادويل واالحتاااد العليااا املراجعااة
 نظمة؛امل يف األخرى الرمسية اللغات

 حسااااااااااااابات مراجعة جمال يف اخلربةو  للموظفني؛املسااااااااااااتمر  هينامل تعلي لل برنامج وجود – والخبرة التدريب 
مراجعااة واخلربة يف  الاادوليااة؛ أو الوطنيااة احلكوميااة غري املنظمااات من غريهااا يف أو املتحاادة األم  منظمااات
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 لموظفنيل الوايف تدريبالو ؛ احملاساااابية الدولية للقطاع العام لمعايريل وفقا  اليت يت  إعدادها املالية  اتكشااااوفال
 املكتسبة واخلربة ؛املضمار هذا يف واسعة خربة وامتالكه  احلسابات مراجعة جمال يف احلديثة األساليب على
  املؤسسات. موارد ختطيط نظ  باستخدام الكبرية املنظمات يف احلسابات مراجعة من

  موارد راجعةم عند تغطية أكرب لضاااااما  متكاملة عمل خطط وضاااااع – واستتتتتراتيجيتها المراجعة أستتتتلو 
 جماالت يف املراجعة لياتعم عن فضااااااااااااال   باالمتثال، واخلاصااااااااااااة املالية املراجعة عمليات تأدية كافة؛  املنظمة

 للمراجعة ودةاحملد املوارد خدامالسااااات املنظمة يف العام املفتش مع والتعاو  األداء؛ وكفاءة ةفعاليوال االقتصااااااد
 ؛وجه أفضل على

 رسااااااااااااائل خالل من عدهامو  يف إلدارةل قدمةامل املراجعة نتائج عن اإلبالغ – الحستتتتتتتتتتابات مراجعة تقارير 
 ومتوازنة وكاملة قيقةد احلسااااابات مراجعة تقارير تكو  أ  وجيب احلسااااابات. مراجعة وتقارير واضااااحة ةيإدار 

 وبن اءة؛ وعادلة
 تنافسي ة. الرسوم أكثر – التكاليف 

 
 االقتراحات تصنيف نظام

 
 االقرتاحات حتليل يف أيضاااااا   دماساااااُتخ الذي التايل التصااااانيف نظام إىل اساااااتنادا   مقارنا   حتليال   األمانة عد  تُ  ساااااو  -14

 :2013و 2007و 2001األعوام  يف احلايل اخلارجي احلسابات مراجع اختيار سياق يف الواردة

 
 الترجيح عامل 

 للتصنيف
 80  فني

  15 االستقاللية

  15 واملوظفني املسؤولني مؤهالت

  15 واخلربة التدريب

  25 واسرتاتيجيتها املراجعة أسلوب

  10 املراجعة تقارير

 20   التكاليف
 100  المجموع

 
 امقياس مستخدمة الورقة هبذه مللحقا يف الواردة احملددة املعايري إىل استنادا   اقرتاح لكل تقيي  درجة األمانة ضعست -15
 الرتجيح عوامل من ددحم عامل معيار لكل أعطي ذلك، موازاة ويف .(األفضااااال الدرجة 5و األساااااوأ الدرجة 1) 5 إىل 1 من

 قياااااساااااااااااااااااا   قرتاحاااااتلال النساااااااااااااابيااااة اجلاااادوى أو األمهيااااة يعكس مبااااا أعاله اجلاااادول يف يظهر كمااااا  باااااملااااائااااة100 جمموعهااااا
 اإلمجالية. بالكفاءة
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 بياناته أكمل الذي ا ساااتبيالا على اإلجابات إىل اساااتنادا   5 إىل 1 من مقياس على معيار لكل درجة وضاااعوساااتُ  -16
 ومن معيار. لكل النهائية لدرجةا على للحصول الرتجيح بعامل املوضوعة الدرجات ُتضرب ث    .و املدعو   و العام   املراجعو 

 أعلى على حصااااالوا الذي ملرشاااااحنيبا قصااااارية قائمة األمانة عد  تُ ساااااو  .العام اجملموع إىل للوصاااااول النهائية الدرجات جُتمع ث
 درجاتال وضاااااااع طريقة عن مبدئية توجيهات امللحق ويتضااااااام ن للموافقة. اللجنة على القائمة هذه عرضُُ وت   الدرجات،

 املقياس. على 5 األعلى الدرجة إىل 1 األدىن الدرجة من معيار لكل
 

 يو الشف العرض
 

 من والغرض املالية. نةجل أمام يو شااااااف عرض تقدمي القصاااااارية القائمة يف أمساؤه  الواردة املرشااااااحني إىل سااااااُيطلب -17
حني القرتاحات أفضااااال فه  أو أكثر إيضااااااحات على للحصاااااول للجنة اجملال إفسااااااح هو ذلك  من التثب ت أجل نم املرشااااا 

 هل . املوضوعة اإلمجالية العالمة
 

 .كبري  حد إىل معد لة أو جديدة اقرتاحات لتقدمي فرصة يو الشف عرضوينبغي أال يكو  ال -18
 

 ي.و الشف العرض تقدمي عدب إمجالية عالمة أعلى على حيصل الذي املرش ح باختيار اجمللس املالية جلنة وصيوستُ  -19
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 امللحق
 لمعاييرا درجات لو ع التوجيهية الخطوط

 
 مالحظات:

 
عها أ  أو كم لهات أ  األمانة وباسااتطاعة بالضاارورة متكاملة وليساات فقط مبدئية التوجيهية اخلطوط هذه   إذا توساا 

 الفعلية. االقرتاحات تلقيها فور احلاجة دعت
 

 حال يف 1 ألدىنا الدرجة وضااع وميكن 5 القصااوى الدرجة وضااع ميكن بالكامل الشااروط مجيع اسااتيفاء حال يف 
 .الشروط من أي استيفاء عدم

 
 الدرجة 

 
 المعايير

 

   
 األعلى -5

 
 فني

 االستقاللية
  

 مؤساااااااااااااساااااااااااااات عن االساااااااااااااتقاللية إثبات
 أخرى حكومية

 
 السااالطة أمام ومساااؤولة مساااتقل ة مؤساااساااة احلساااابات مراجعة مؤساااساااة
 آخر. مستقل   حكومي جهاز أي أو والربملا  التشريعية

 
 أنه )أي بالكامل واليته احلسااااااااابات مراجعة مؤسااااااااسااااااااة رئيس يشااااااااغل

 (.بالكامل املدة متامإ قبل منصبه من تنحيته جيوز ال
 

 ميزانية أ    )أي بالكامل ميزانيتها يف احلسااابات مراجعة مؤسااسااة تتحك  
 آخر(. حكومي مكتب ألي أو التنفيذية للسلطة ختضع ال املؤسسة

 
  

 النزاهة
 

 تساري وأخالقية مهني ة سالوك ملدو نة احلساابات مراجعة مؤساساة ختضاع
 دوريا . حتديثها وجيري املوظفني مجيع على

 
 وموث قة واضاااااااحة تأديبية إجراءات احلساااااااابات مراجعة مؤساااااااساااااااة لدى

 حال يف احلسااااااااابات مراجعة مؤسااااااااسااااااااات موظفي مجيع على تسااااااااري
 .واألخالقي املهين السلوك مدو نة عن االحنرا 
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 على ساااانويا   التوقيع احلسااااابات مراجعة مؤسااااسااااات موظفي على يتعني  
 باملؤساااااساااااات اخلاصاااااة واألخالقية املهنية السااااالوك ملدو نة امتثال بيانات

 فيها. يعملو  اليت
 

  
 واملسؤوليات املهام تأدية يف املوضوعية

 

 
 طبقا   عملها وتؤدي توجيهات احلساااااااااااااابات مراجعة مؤساااااااااااااساااااااااااااة تتبع

 عليها. املتعار  املراجعة ملواصفات
 

  
 مراجعااة نطاااق حتااديااد على الااذاتيااة القاادرة

 احلسابات
 

 
 املؤسااااااسااااااة حتدده العمل نطاق أ    احلسااااااابات مراجعة مؤسااااااسااااااة تثبت

 غري. ال وحدها

 والموظفين المسؤولين مؤهالت
  

 لدى املعتمدة املراجعة ملواصاافات االمتثال
 األم  املتحدةاملراجعني اخلارجيني يف  فريق

 لعمله  الراعية األخالقية واملبادئ
 

 
 خبربة يتمت عو  وموظفيها مسؤوليها أ  احلسابات مراجعة مؤسسة تثبت

يف أداء عمله  طبقا  ملواصاااااااااااااافات املراجعة املعتمدة يف فريق  واسااااااااااااااعة
 حتك  اليت األخالقياااة للمباااادئ املتحااادة األم  يف اخلاااارجيني املراجعني
 عمله .

  
 ومهاااااراهتااااا العماااال لقو ة املهنيااااة املؤهالت
 وحجمها

 
 خرباء من كبريا    عددا   لديها أ    احلساااااااااااابات مراجعة مؤساااااااااااساااااااااااة تثبت

 أو هيئة من مهنية شهادات )حيملو  الفنية املؤهالت ذوي من احملاسبة
 يف خربة لديه  الذين وظفو امل فيه  نمب دوليا ( به معرت  مسااااااااااااااتوى
 واملشاااااااارتيات والعمليات املالية والشااااااااؤو  احملاساااااااابة جماالت يف املراجعة
 حاساااااااااااوبالعميل/ تطبيقات سااااااااااايما ال املعلومات، وتكنولوجيا والنقل
 والزراعة. األغذية منظمة يف املستخدمة كتلك  ةاخلدم

 
 من واملناسااب الكايف العدد لديها أ    احلسااابات مراجعة مؤسااسااة تثبت

 عن فضااال   موارد املنظمة كافةل املراجعة ةتغطي لضااما  الفنيني املوظفني
 عاتقها على أخذهتا املؤساااااااااااااساااااااااااااة تكو  قد أخرى التزامات أ    احرتام

 املنظمة. حسابات مراجعة إىل باإلضافة
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 املهاراتب يتمتعو  موظفيها أ    احلسااااااااااابات مراجعة مؤسااااااااااسااااااااااة تثبت
 األم  وكاالت من غريها حسااااااااااااابات مراجعة جمال يف الالزمة اتواخلرب 

 .وغريها الدولية، احلكومية غري واملنظمات املتحدة
 

  
 مراجعة أو حماساااااااااااابة أجهزة يف العضااااااااااااوية

 الدولية املنظمة غرار على دوليا   هبا معرت 
 الدويل واالحتاد العليا املراجعة ملؤساااااساااااات

 احملاسبة خلرباء
 

 
 احملاساابة أجهزة إحدى يف عضااو أهنا احلسااابات مراجعة مؤسااسااة تثبت
 دوليا . هبا املعرت  املراجعة أو

  
 اللغات تقا إ

 
 املوظفني من الكايف العدد لديها أ    احلساااابات مراجعة مؤساااساااة تثبت
 لغاااات من األقااال   على اثنتني يف لغوياااة مهاااارة ولاااديه  يتقنو  الاااذين
 الرمسية. املنظمة

 
 والخبرة التدريب

  
 متواصااااااااااااااااااال مهين يتثقيف برنااااااامج وجود

 للموظفني
 

 
 املشاااااااااركة املهنيني موظفيها من احلسااااااااابات مراجعة مؤسااااااااسااااااااة تطلب

 كل  ،األقل   على أسبوعني ملدة متواصلة مهني ة تثقيفية تدريبية دورات يف
 به. والتقي د الشرط هذا مراقبة كيفية  املؤسسة توضحو  ،سنتني

 
  

 احلسااااااااااابات مراجعة جمال يف خربة امتالك
 غريهاااا يف أو املتحااادة األم  منظماااات يف
 أو الوطنيااااة احلكوميااااة غري املنظمااااات من

 الدولية
 

 
 فيها واملوظفني املساااااؤولني لدى أن ه احلساااااابات مراجعة مؤساااااساااااة تثبت
 األم  منظمات يف احلسااااااااااااااابات مراجعة عمل تأدية يف واسااااااااااااااعة خربة

 الاادوليااة أو لقطريااةا احلكوميااة غري املنظمااات من غريهااا يف أو املتحاادة
 يف املستجد ة واالجتاهات القضايا يتابعو  فيها واملوظفني املسؤولني وأ   
 املنظمات. تلك وأعمال احلسابات مراجعة جمال
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  األسااااااااليب على املوظفني تدريب حسااااااان
 وامتالكه  احلساااااااااابات مراجعة يف احلديثة
 املضمار هذا يف واسعة خربة

 
 يشاركو  يهاف واملوظفني املسؤولني أ    احلسابات مراجعة مؤسسة تثبت

 عااةمراج أسااااااااااااااااليااب" "أفضااااااااااااااال عن مهنيااة ناادوات يف وبتفو ق بااانتظااام
 مراجعة وأسااليب اجتاهات على التدريب طرق من غريها أو احلساابات
 جمال يف ساااعةوا خربة فيها واملوظفني املساااؤولني من لكل وأ    مساااتجد ة
 احلسابات. مراجعة

 
  

 مراجعاااااة جماااااال يف خربة املوظفني امتالك
 نظ  باسااااااتخدام املنظمات يف احلسااااااابات

 املؤسسات موارد ختطيط
 

 
التابعني هلا  واملوظفني املساااؤولنيمتتع  احلساااابات مراجعة مؤساااساااة تثبت

 نظ  تسااتخدم كربى  منظمات يف املراجعة أعمال تأدية يف واسااعة ربةخب
 املؤسسة. موارد ختطيط

 
  

 املالية شاااااااااااااوفاتالكُ  مبراجعة املوظفني إملام
 احملاساااااااااااابية للمعايري وفقا إعدادها يت  اليت

 العام للقطاع الدولية
  

 
التابعني هلا املساااؤولني واملوظفني متتع  احلساااابات مراجعة مؤساااساااةتثبت 
 صاااااالة ذات أخرى وسااااااائل أو التدريب خالل من ةكتساااااابم نظرية مبعرفة

 الدولية احملاسبية للمعايري وفقا   إعدادها يت  اليت املالية شوفاتالكُ راجعة مب
 العام. للقطاع

 
 ستراتيجيتهااو  المراجعة أسلو 

  
 أمشل تغطية لضااما  متكاملة عمل خطط
  املنظمة موارد كافة  ملراجعة

 
ا احلسااااااااااابات مراجعة مؤسااااااااااسااااااااااة تثبت عة عمل خطط تعد   أهن   موساااااااااا 

ق ومتكاملة  لعمليات ختضااااااااع اليت املنظمة إدارة إىل وتبلغه ذلك وتنساااااااا 
 اليت املراجعة منهجية أ    احلسااااااابات مراجعة مؤسااااااسااااااة تثبت املراجعة.
 تثبت كما  احلسااااااااااابات. مراجعة أساااااااااااليب أفضاااااااااال مع متطابقة تتبعها

ا املراجعة مؤساااااساااااة  وبرامج اجلودة لضاااااما  مناسااااابة إجراءات تطب ق أهن 
 .دائما املستوى رفيعة املراجعة أعمال تكو  أ  تكفل

 
  

  واخلاصة املالية املراجعة عمليات أداء
 يف املراجعة عمليات عن فضااال   باالمتثال،
 األداء وكفاءة والكفاءة االقتصاد جماالت

 
 عمليات يف واسااااعة خربة متلك أهنا احلسااااابات مراجعة مؤسااااسااااة تثبت

 األداء. وكفاءة والكفاءة واالقتصااااااااد باالمتثال واخلاصاااااااة املالية املراجعة
 يتبع فيها املسااااااااؤوليات تنظي  أ    احلسااااااااابات مراجعة مؤسااااااااسااااااااة تثبت

 على )حرصااااااااااا   وطبيعته العمل نوع حبسااااااااااب حمددة وهيكلية تقساااااااااايما  
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 موارد ووجود املراجعة جمال يف وواساااااااااعة متخصاااااااااصاااااااااة مهارات امتالك
ة  على قدرهتا احلسااابات مراجعة مؤسااسااة تثبت املؤسااسااة(. لدى خمتصاا 
 أو واملسااااتجد ة اجلديدة القضااااايا مع بفعالية التعامل وعلى املبادرة اختاذ
 مبتكرة بصورة وذلك املنظمة وبأعمال باملراجعة تتصل معي نة قضايا مع

 اإلدارة. مع والتنسيق وبالتعاو 
 

  
 للحساااااااابات الداخلية املراجعة مع التعاو 

 احملااادودة املوارد السااااااااااااااتخااادام املنظماااة يف
 وجه أفضل على للمراجعة

 
ا احلساااابات مراجعة مؤساااساااة تثبت  على وتعتمد واساااعة خربة متلك أهن 
 كيفية  ؤسسةامل تثبت كما  للحسابات. الداخلية املراجعة وحدات عمل

 املنظمة خربة حبسااب شااكل بأفضاال للمراجعة احملدودة املوارد اسااتخدام
 مراجعة عمليات يف ذلك من سااااتسااااتفيد املؤسااااسااااة أ    وكيف اخلاصااااة

 والزراعة. األغذية منظمة يف احلسابات
 
 
 
 
 
 
 

 المراجعة تقرير
  

 نتائج عن الصاااااااااااحيح التوقيت يف اإلبالغ
 اإلدارة على املعروضاااااة احلساااااابات مراجعة
 وتقارير مساااتفيضاااة إدارية رساااائل بواساااطة
 احلسابات. مراجعة

 
 تعتمد تعد ها اليت املراجعة تقارير أ    احلساااابات مراجعة مؤساااساااة تثبت
 ؤسااسااةامل تثبت كما  واضااح. بشااكل املراجعة نتائج لنقل مناساابة صاايغة
 فع ال وبشاااااااااااكل املناساااااااااااب التوقيت يف املراجعة بنتائج اإلدارة تبل غ أهنا

 إمكانية لإلدارة وتتيح مبدئي بشااااكل اإلدارة مع املراجعة نتائج وتناقش
 النهائية الصاااااااااياغة وضاااااااااع قبل لإلدارة دخالتمُ  وتقدمي اتعليقاهت إبداء

 تقرير يف أو النهائية الرساااااااااااااالة يف وتراعي املراجعة لتقارير أو للرساااااااااااااائل
 .املقتضيات حسب اإلدارة دخالتومُ  مالحظات النهائي املراجعة

  
 دقيقة احلسابات مراجعة تقارير كو   مدى
 وبن اءة. وعادلة ومتوازنة وكاملة

 
 راجعةامل وتقارير اإلدارة رساااااائل أ    احلساااااابات مراجعة مؤساااااساااااة تثبت

 اليت والقضاااااايا لألعمال كافيا  تفهما تعكس وأهنا ساااااطحيةبال تتسااااا  ال
 وعملية مفيدة توصااااايات اإلدارة قدموت جيدا تصااااااغ وهي ،املنظمة هت   

 وبن اءة. وجمدية
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 الدرجة 
 

 المعايير
 

   
 األعلى -5

 
 التكاليف

  
 تنافسي ة األكثر األتعاب رسوم

 
 ومناسبة ،للغاية تنافسية احلسابات مراجعة مؤسسة أتعاب رسوم تكو 

 الرساااااااوم هذه أ    املؤساااااااساااااااة وتثبت ،إليها املوكل العمل مع تتناسااااااابو 
 بالفعالية املراجعة بأعمال االضااااااااااااااطالع إعاقة لدرجة متدنية ليساااااااااااااات
 مع متكااافئااة غري اعتبااارهااا لاادرجااة جاادا مرتفعااة وال املطلوبااة والكفاااءة

 إليها. املوكل العمل
 
  


