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 موجز
 

 علم الأخذ باسبببببتعرا  و ، 2018بعد املائة اليت ُعقدت يف مايو/أيار  السببببببعنيف دورهتا  ،جلنة املالية قامت
 بببد وطلببببت إىل األمببا ببة  2025-2020للفرتة اختيبببار املراجع اخلببارجي وتعيينبببه اخلببا ببببببببببببببببة ببببالرتتيببببات بببب

 االختيار.  عملية
  استعرا  وإعداد حتليل مقارن و  هاقد اُستكملت خمتلف مراحل االختيار من إرسال االقرتاحات إىل تلقيو

 العرو  وإعداد قائمة خمتصرة هبا.
  إىل  ةالقائمة املختصببببببببببببر  ىعل نااملدرج نالعرضبببببببببببب ا، ُدعي مقدمطار الزمين إلجناز هذه الرتتيباتطبقاً لإلو

اليت  بعد املائة سبببببعنوالامسببببة دورهتا اخل يف املاليةجلنة أمام  كل واحد منهما  قرتاحشببببفهي ال عر تقدمي 
 . 2019آذار /سمار ستعقد يف 

 
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية 
 

   املدرجن على القائمة املرشبببب ن من املقدمن العر  الشببببفهي و قرتاح االجلنة املالية مدعو ة إىل دراسببببة  إن
 تو بببية ا لت بتعين املراجع اخلارجي ملدة سبببت ،يف ضبببو  هذه الدراسبببة ،املختصبببرة. ويتعن  على اللجنة

 . 2020اعتباراً من بد  مراجعة حسابات السنة التقوميية  سنوات
 

 مسودة المشورة
 
 :اللجنة إن  

 عل  ما اتُفق عليه خالل  ، بناء  عقدىقد مجموعة عمل تضااااع  أعضاااااء لجنة المالية  أشااااارى إل  أن
جتماعا  الساااااااتعراا االقتراااى الواردة بشااااااا ن تقديع خدماى ا، للجنة بعد المائةسااااااابعين ال ةدور ال

إل  تقديع  ايعدُ اثنين  مرشاااااااا ينلمنظمة وأعد ى قائمة مختصاااااااارة مؤلفة من إل  االمراجعة الخارجية 
 بعد المائة للجنة المالية. سبعين والالخامسة الدورة أمام عرا شفهي 

  ،عل  القائمة من المرشااااا ين المدرجين المقدمين االقتراح والعرا الشااااافهي بعد دراساااااة ووافقت
 لكي ينظر فيه. -----بل باالقتراح المقدم من ق  توصية رفع إل  المجلس أن تالمختصرة، عل  

  الساانواى الساات   فترةالخارجي لجل تعيين المراجع أمن توصااية إل  المجلس بالقرار التالي  رفعتو
2020-2025. 

 
  161القرار .../

 تعيين المراجع الخارجي 
 

 إن  المجلس 
 

 أن  جلنة املالية تو ي بتعين ............................ كمراجع خارجي للمنظمة؛ إذ يالاظ
 
 باحلاجة إىل وظيفة املراجع اخلارجي وبأمهيتها من أجل مراجعة حسابات املنظمة واملصادقة عليها؛ إذ يقر  و 
 

 .2020تعين ................ كمراجع خارجي للمنظمة لفرتة ست  سنوات اعتباراً من سنة  يقرر
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اسبببببتكمال مراجعة مع احلسبببببابات يف ةهورية الفلبن، هيئة مراجعة وهو  ،والية املراجع اخلارجي احلايل تنتهيسببببب -1
تعقد خالل فصل سبليت هتا ا دور يف املراجع اخلارجي على جلنة املاليةبعر  تقرير و  2019عام لمنظمة لالسبنوية لسبابات احل

 .2020اخلريف من عام 
 
اخلارجي ملدة سببت  سببنوات، غ  وكا ت جلنة املالية وا لت قد أكدا سببابقاً السببياسببة اليت تقضببي بتعين املراجع  -2

. وعليه، جيدر باملنظمة أن تعن  قبل هناية 1قابلة للتجديد، على أن يُفتح بعدها باب تقدمي العرو  لتعين مراجع خارجي
 .2020املراجع اخلارجي لفرتة الست  سنوات اليت تبدأ اعتباراً من السنة التقوميية  2019سنة 

 
الرتتيبات باسبببتعرا  وأخذ العلم ب ،2018ار يف مايو/أياملعقودة بعد املائة  السببببعنيف دورهتا  ،جلنة املاليةقامت و  -3

عملية االختيار من خالل الدعوة بد  وطلبت إىل األما ة  2025-2020املراجع اخلارجي وتعيينه للفرتة  املقرتحة الختيار
 . نظمةعضا  املألإىل تقدمي اقرتاحات من قبل املراجعن العامن املؤهلن 

 
 مبا يف ذلك ةيعالدعوات، بتوجيه  ،2012يف أغسببببببببببببطت/آب طبقاً لإلجرا ات املتفق عليها، بادرت املنظمة، و  -4
وقد مت  تلقي . إىل األعضبببببببببببا  كافة طالبة منهم تقدمي اقرتاحات لتوف  خدمات املراجعة اخلارجية ،ذات الصبببببببببببلة علوماتامل

 (.اهلندو  فر سا،، و باكستانو  إيطاليا،)من  عرو  أربعة
 
وةهورية مصببببر العربية والصببببن وغينيا  والربازيل أسببببرتاليا وأملا ياجمموعة عمل مؤلفة من أعضببببا  جلنة املالية )قامت و  -5

اجتماع يف  عقدببعد املائة للجنة، سببببببببببببببعن على ما اتُفق عليه يف الدورة ال بنا ً ، االسبببببببببببببتوائية والواليات املت دة األمريكية(
ل مفص  إجرا  استعرا  وبعد ما ورد من عرو  وإعداد قائمة خمتصرة بأفضلها.  الستعرا  2018كا ون األول / وفمرب 19

، خُلصبت جمموعة العمل إىل أ  ه ينبيي 2بعد املائةسببعن عليها جلنة املالية يف دورهتا ال تتفقاليت ااملعاي  على ضبو  للعرو  
 جلنة املالية.أمام ر  من أجل تقدمي عرة على القائمة املختصفر سا واهلند من  ناملقدم نبشكل عام إدراج العرض

 
على القائمة املختصببرة إىل تقدمي عر  شببفهي ان املدرج نالعرضبب اوعماًل باإلجرا ات املتفق عليها، ُدعي مقدم -6

 . 2019بعد املائة اليت سُتعقد يف مارس/آذار والسبعن اخلامسة أمام جلنة املالية خالل دورهتا  اعن اقرتاحهم
 
على جن  املدر ناملرشبببببببببب  من انقدمامل نالشببببببببببفهي نالعرضبببببببببباالقرتاحن و ويتعن  اآلن على جلنة املالية النظر يف  -7

وسببيتعن  . سببائدةالقائمة املختصببرة واحلصببول على أي معلومات إضببافية أو تأكيد للوقائع اليت تراها مناسبببة يف الظرو  ال
قدرات التقنية للمرشبببببببب ن، فضببببببببالً عن لوا مكا اتإللإيال  عناية خا ببببببببة  ،أثنا  اضببببببببطالعهم بعملهم ،على األعضببببببببا 

النسببببببببببببة إىل توزيع العمل بن املراجعة املالية ومراجعة القيمة مقابل املقدم ب الصبببببببببببلة ومدى مال مة االقرتاحات التكاليف ذ
تو ية ا لت بتعين املراجع اخلارجي ملدة ست  سنوات اعتباراً من بد   ،يف ضو  هذه الدراسة ،املال. ويتعن  على اللجنة

 . 2020مراجعة حسابات السنة التقوميية 
 
طبقاً لإلجرا ات اليت تتبعها جمموعة العمل، سبببببببتكون االقرتاحات األ بببببببلية الواردة من خمتلف مقدمي العرو  و  -8

سببببتكون متاحة و بعد املائة، والسبببببعن اخلامسببببة املهتمن متاحة لألعضببببا  يف جلنة املالية لالطالع عليها قبل ا عقاد الدورة 
 ن جدول األعمال.هذا البند مالنظر يف يف قاعة االجتماع لدى أيضا 
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