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 لجنة المالية

 بعد المائةالخمسون و الخامسة الدورة

 7102 األول/تشرين أكتوبر 72-72روما، 

 زيادة أتعاب مراجع الحسابات الخارجي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلى:يرجى توجيه أي أسئلة تقنية تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة 

 Stephen Hongray السيد

 مدير المراجعة الخارجية للحسابات

 برنامج األغذية العالمي

 +9313 3109 7937 رقم الهاتف:
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 موجز تنفيذي

 583 000األجر السنوي األصلي البالغ  علىزيادة ثانية لباقتراح  مراجع العام للهندالمراقب المالي ويتقدم ال 

 ،سنويادوالر أمريكي  400 15وتبلغ قيمة هذه الزيادة . الحسابات الخارجيدوالر أمريكي المستحق لمراجع 

ونتيجة لذلك  ، بغية تغطية الزيادة في التكاليف، على نحو ما ينص عليه العقد.4002اعتبارا من شهر أبريل/نيسان 

 .دوالر أمريكي 203 800 ليصبح إجمالي األتعاب السنوية ادديز

 

 لجنة الماليةالتوجيهات المطلوبة من 

  تنظر في الزيادة المقترحة على أتعاب المراجعة لمراجع الحسابات الخارجي وأن تقرها يرجى من لجنة المالية أن

  ليوافق عليها المجلس التنفيذي.

 

 مشروع المشورة

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

بأن يوافق على زيادة أتعاب المراجع الخارجي اعتبارا من شهر تنفيذي للبرنامج والزراعة المجلس ال

 .7102أبريل/نيسان 

 

 



 

 

A A 

 

 

 المجلس التنفيذي

 الدورة العادية الثانية
 

 01/00/4102-01روما، 

 

مسائل الموارد  
 والميزانية والمالية

 من جدول األعمال 5البند 

 

 

 

 

 

 

 

 

  للموافقة 
 الخارجي الحسابات مراجع أتعاب زيادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على وثائق اجمللس التنفيذي  االطالع يمكن. النسخ من محدود عدد في الوثيقة هذه طبعت

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

 

 

 موافقةللمقدمة للمجلس التنفيذي الوثيقة هذه 

تتعاق بمحتوى ه ه الوث قة إلى االتصاااال بمو     أسااا اة ةن ةلد هم قد تكون تدعو األمانة أعضاااال الم ال ال  ن 

 برنامج األغ  ة العالم  الم كور ن أدناه، و  ضل أن  تم ذلك قبل ابتدال دورة الم ال التن   ي ب ترة كاة ة.

 :لاحسابات مد ر المراجعة الخارج ة S. Hongray الس د  2392-066513هاتف: 

 
 (.2645-066513،  رجى االتصال بوحدة خدمات المؤتمرات )هاتف: الم ال التن   ي وثائقلالست سار عن توةر 
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 مشروع القـرار
 

 

بال   4ثان ة بواقع  واةق الم ال التن   ي عاى ز ادة  ئة من األجر الساااااانوي األبااااااا  ال ما دوالر أمر ك   585 000ة  ال

دوالر أمر ك ، وذلك ب عل الز ادة الت  طرأت  55 400ز ادة إجمال ة قدرها المستحق لمراجع الحسابات الخارج ، بما  شمل 

 بحل صاااااا إجمال  األتعاب الساااااانو ة  زادعاى بدل اإلعاشاااااااة ال وم ، وتكال ف المو   ن، وثمن ت اكر الساااااا ر. ونت  ة ل لك 

 .4054دوالر أمر ك  ابتداًل من أبر ل/ن سان  455 800

 

 

 

                                                      
  ،رجى الرجوع إلى وث قة القرارات والتوب ات الصادرة ة  نها ة الدورة.، المعتمد من الم العاى القرار النهائ   ولالطالعه ا مشروع قرار  

 



 

 

A 

 

 زيادة أتعاب 

 مراجع الحسابات الخارجي

 

 

 

 

 

 العالمي برنامج األغذية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المراقب المالي والمراجع العام للهند
 

 

عام للهند  مالي والمراجع ال قب ال المرا

ة العالمي بخدمات يزود برنامج األغذي

 مراجعة خارجية.

 

جريهدددا  ي تي  ل جعدددة ا مرا ل وتهددددل ا

مالي والمراجع قب ال عام للهند  المرا ال

إلى تزويد البرنامج بضدددددماق مسدددددتق  

وإضددددافة قيمة إلى إدارة البرنامج    

 طريق تقديم توصيات بناءة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للمزيد م  المعلومات، يرجى االتصددا  

 :يدبالس

 

 

Stephen Hongray 

 الخارجية للحساباتالمراجعة مدير 

 برنامج األغذية العالمي

Via Cesare Giulio Viola, 68/70  

00148 Rome,  

Italy 

 1119-16-65014194هاتف: 

بريد إلكتروني: 

stephen.hongray@wfp.org 
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 المقدمة

أمر ك  ة   دوالر 55 400قدره بز ادة ة  أتعاب المراجعة بما  الخارج الحساااااااابات اقتراح مراجع تعرض ه ه الوث قة  -1

 . 4054السنة اعتباراً من شهر أبر ل/ن سان 

 الخلفية

 ة منلا ترة الممتدالبرنامج مراجع العام لاهند مراجعا خارج ا لحسااااااابات ال ّن المراقب المال  وقد عالم ال التن   ي  كان -2

 دوالر أمر ك . 585 000بأجر سنوي م موعه  4052حز ران  / ون و 50إلى  4050 ول و/تموز  5

ة  المائة ة  تكال ف المراجعة ة  إطار مكونات بدل اإلعاشاااة ال وم ، وتكال ف  55وبالنظر إلى الز ادة الصااااة ة بنسااابة  -3

د م العطالات(، ساااامح الم ال التن   ي بز ادة )وقت تق 4002المو   ن، وثمن ت اكر الساااا ر، من  نوةمبر/تشاااار ن ال ان  

دوالر أمر ك  ساانو اً  55 400ة  المائة بما  صاال إلى  4أتعاب المراجعة المسااتحقة لمراجع الحسااابات الخارج  بنساابة 

 400 400. وبناًل عا ه، تبا  األتعاب السااااانو ة حال اً (WFP/EB.2/2012/5-B/1)الوث قة  4054اعتباراً من أبر ل/ن ساااااان 

 .4054دوالر أمر ك  ة  السنة اعتباراً من أبر ل/ن سان 

 االقتراح

دوالر  585 000 ة  المائة عاى أجره السااااانوي البال  4بنسااااابة أخرى مراجع العام لاهند ز ادة الاقترح المراقب المال  و -4

ة  المائة عاى األجر  8أي بز ادة إجمال ة نساااااابتها ، 4054من أبر ل/ن ساااااااان  عاى أن تدخل ح ّز التن    ابتدالً  ،أمر ك 

 :دوالر أمر ك  نظراً لما  ا  585 000السنوي األبا  البال  

  ة  المائة ة  تكال ف مراجعة الحسابات تحت  42السنوات األربع األخ رة ز ادة باة ة باغت طرأت ة  روما خالل

 ف المو   ن وثمن ت اكر السااااا ر. ومعدالت بدل اإلعاشاااااة ال وم  المساااااتعماة ه  بنود بدل اإلعاشاااااة ال وم  وتكال

معدالت األمم المتحدة الت  حددتها ل نة الخدمة المدن ة الدول ة، وتكال ف الساا ر جواً المسااتعماة تتعاق بت اكر الدرجة 

ة بدالت أعضااال ةر ق المراجعاالقتصاااد ة لشااركات الط ران األوروب ة المختا ة، وتكال ف المو   ن ه  الرواتب و

الزائر ومد ر مراجعة الحسابات الخارج  ة  روما. وترد ت اب ل نسبة الز ادة ة  مختاف بنود التكال ف ة  ال دول 

 ق ألف الز ادة ة  مختاف البنود بالدوالر األمر ك .حمن الما 4من الماحق ألف. وترد أ ضاً ة  ال دول  5

  من وث قاااة الم ال  52بااااألجر، وال قرة  المتعاقاااةالبرندددامج لمبرم مع )د( من االت اااا  ا 2تنص الماااادة

WFP/EB.A/2010/6-B/1،  وز لمراجع الحسابات الخارج  طاب ز ادات محدودة ة ما  تعاق بالخدمات عاى أنه  

ة  و المقدمة بعد انصاااااارام العام األول من مدة االت ا  وذلك نت  ة ةرو  ة  تكا ة الساااااا ر جوا، وتكال ف المو   ن

ة  المائة من م موع األجر  8الت  لن تت اوز أثنال مدة وال ته نساااااابة تراكم ة تبا   ال وم  معدالت بدل اإلعاشاااااااة

 السنوي.

  ن وث قة الم ال أ/ نبغ  بموجب العقد الت  األباااا  خارجة عن النطا ال تتعاق الز ادة بأي مهام إضااااة ة أو أعمال

 .البرنامجكون موضع نقاش مع ت

المراجعة  أتعابة  المائة ة   4بنساابة لم ال التن   ي عاى ز ادة امواةقة  ناتملضااول المسااوغات الم كورة أعاله ة  و -5

زاد    سو .4054دوالر أمر ك  اعتبارا من شهر أبر ل/ن سان  55 400قدرها لمراجع الحسابات الخارج  بما  شمل ز ادة 

  من  تقاضاااااهادوالر أمر ك  الت   400 400دوالر أمر ك  بدالً من  455 800م موع األتعاب الساااانو ة ل صاااابح ب لك 

  .4054أبر ل/ن سان 
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 ألف الملحق
 

 4119: تفاصي  زيادة التكاليف )بالنسبة المئوية( بي  نوفمبر/تشري  الثاني 0الجدو  

 4102)كما في العطاء( ومارس/آذار 

  نصر التكلفة

في مجموع  الترجيحي المعاِم 

 التكلفة

 النسبة المئوية(ب)

 الزيادة

 النسبة المئوية(ب)

الزيادة الصافية في تكلفة 

 مراجعة الحسابات 

 النسبة المئوية(ب)

 3.3 6.8 48.3 بدل اإلعاشة ال وم  ة  روما

 روما إلى ت اكر الس ر 

 )ذهابا وإ ابا(
17.9 21.7 3.9 

 20.2 60.0 33.8 تكال ف المو   ن

 27.4 الزيادة الصافية في التكاليف

 

 

 

 : تفاصي  الزيادة في التكاليف بالدوالر األمريكي4الجدو  

 بنود التكاليف

في العرض  ةمحدَّد يالتكلفة كما ه

المالي المقدَّم في نوفمبر/تشري  

 4119الثاني 

 )دوالر أمريكي(

التكلفة في مارس/آذار 

4102  

 (دوالر أمريكي)

الزيادة منذ تقديم العطاء حتى 

 4102 ام 

 (بالنسبة المئوية)

 6.8 320.34 198 693.20 185 بدل اإلعاشة ال وم 

 21.7 951.13 83 971.94 68 تكال ف الس ر

 60.0 274.67 208 171.67 130 تكال ف المو   ن

 المجموع
384 836.81 

 000 385 أو
490 546.14 27.4 
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