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 موجز تنفيذي

   ونظامه   للبرنامجمن النظام المالي، يضع المدير التنفيذي الالئحة المالية، وفقا للنظام األساسي    2- 2عمال بأحكام المادة  

في اإلنفاق. ويتولى المدير التنفيذي تعميم هذه الالئحة المالية للعلم على    واالقتصاد  المالي، لضمان اإلدارة المالية الفعالة

لج وعلى  التنفيذي  األغذية  المجلس  منظمة  في  المالية  ولجنة  والميزانية،  اإلدارة  لشؤون  االستشارية  المتحدة  األمم  نة 

 والزراعة لألمم المتحدة )لجنة المالية(.  

   سبتمبر/أيلول    1وأجرى المدير التنفيذي تعديالت على الالئحة المالية وأصدر الئحة مالية منقحة يبدأ سريانها اعتبارا من

2021  . 

 ألسباب الرئيسية لتعديل الالئحة المالية:  وفيما يلي ا 

   بما في ذلك التعديالت على النظام   نتيجة لتنفيذ خارطة الطريق المتكاملة،  البرنامجمراعاة التغييرات في عمليات

 األساسي والنظام المالي؛  

   زيادة تعزيز الحوكمة المالية؛ 

  توحيد وتوسيع الالئحة المالية بشأن اإلعفاءات لتشمل جميع أنواع المشتريات؛ 

  من الالئحة المالية   35-112من الالئحة المالية )القاعدة   23- 112إدراج التعديالت السابقة التي أُدخلت على القاعدة

 .2014بر/كانون األول  ديسم 2المؤرخ  OED2014/019المنقحة( التي أُجريت بموجب تعميم المدير التنفيذي 

 

 التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية 

  تقرها لتقديمها إلى المجلس   " وأنللبرنامج الالئحة المالية المنقحة المعنونة "تحيط علما بالوثيقة يرجى من لجنة المالية أن

 .علمالتنفيذي لل

 مشروع المشورة 

   تشير لجنة المالية في منظمة األغذية والزراعة    لبرنامج األغذية العالمي،وفقا للمادة الرابعة عشرة من النظام األساسي

 . "الالئحة المالية المنقحة للبرنامج"الوثيقة يحيط علما ب على المجلس التنفيذي للبرنامج بأن 

 

 



 

 

 الستفساراتكم بشأن الوثيقة: 

 M. Junejaالسيد  

 رئيس الشؤون المالية

 دارة تسيير الموارد إلالمدير التنفيذي  مساعد و

 2885-066513 هاتف: 

 R. van der Zeeالسيد 

 مدير 

   المالية المؤسسية  شعبة

 2544-066513هاتف: 

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy  

World Food Programme

Programme Alimentaire Mondial

Programa Mundial de Alimentos

ب  ا   ا    ة ال ال  

 ال جلس التنفي ي  

 الدورة العادية الثانية 

 2021نوفمبر/تشرين الثاني  18-15روما، 

 التوزيع: عام 

 2021أكتوبر/تشرين األول   4التاريخ: 

 اللغة األصلية: اإلنكليزية 

 من جدول األعمال  5البند 
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 والميزانية مسائل الموارد والمالية 

 للعلم 

 .(https://executiveboard.wfp.org)على اإلنترنت   الب  ا  على موقع   مجلس التنفيذيتتاح وثائق ال

 الالئحة ال الية ال نقحة للب  ا   

المالي،   ونظامه  للب  ا   ي لنظام األساسل  وفقا من النظام المالي، يضع المدير التنفيذي الالئحة المالية،  2-2بأحكام المادة  عمال -1

على المجلس التنفيذي  للعلم  . ويتولى المدير التنفيذي تعميم هذه الالئحة المالية  في اإلنفاق  واالقتصاد  لضمان اإلدارة المالية الفعالة

مم المتحدة )لجنة  وعلى لجنة األمم المتحدة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية، ولجنة المالية في منظمة األغذية والزراعة لأل

 المالية(.  

 .  2021سبتمبر/أيلول    1من    اية وأصدر الئحة مالية منقحة يبدأ سريانها اعتبار وأجرى المدير التنفيذي تعديالت على الالئحة المال -2

 وفيما يلي األسباب الرئيسية لتعديل الالئحة المالية:   -3

   بما في ذلك التعديالت على النظام    (1) ،الطريق المتكاملةنتيجة لتنفيذ خارطة    الب  ا  مراعاة التغييرات في عمليات

 األساسي والنظام المالي؛  

   زيادة تعزيز الحوكمة المالية؛ 

   توحيد وتوسيع الالئحة المالية بشأن اإلعفاءات لتشمل جميع أنواع المشتريات؛ 

   الئحة المالية  ال   من  35-112القاعدة  من الالئحة المالية )  23-112إدراج التعديالت السابقة التي أُدخلت على القاعدة

 . 2014ديسمبر/كانون األول  2المؤرخ  OED2014/019المنقحة( التي أُجريت بموجب تعميم المدير التنفيذي 

 . الب  ا  وأُدخلت تغييرات على الالئحة المالية من خالل التشاور بين المكاتب المعنية في  -4

 
سياسة الخطط االستراتيجية  و  ( 2021-2017الخطة االستراتيجية ) ، وتشمل  2016وافق المجلس التنفيذي على خارطة الطريق المتكاملة في نوفمبر/تشرين الثاني    (1)

 . إطار النتائج المؤسسية، واستعراض اإلطار المالي، وميزانية الحوافظ القطرية كحصيلة ناشئة عن القطرية

https://executiveboard.wfp.org/
https://newgo.wfp.org/documents/strategic-plan
https://newgo.wfp.org/documents/policy-on-country-strategic-plans-csp
https://newgo.wfp.org/documents/policy-on-country-strategic-plans-csp
https://newgo.wfp.org/documents/policy-on-country-strategic-plans-csp
https://newgo.wfp.org/documents/policy-on-country-strategic-plans-csp
https://newgo.wfp.org/documents/financial-framework-review
https://newgo.wfp.org/documents/corporate-results-framework-crf
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تعديالت على الترقيم   اصياغة أو الشكل. وأُدخلت أيض ق والوضوح ولتحسين ال تعديالت تحريرية لتعزيز االتسا اوأُجريت أيض  -5

 بما يُعبّر عن التعديالت التي أُجريت.  

 وترد الالئحة المالية المنقحة في الملحق ألف بهذه الوثيقة.  -6
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 ال لحق ألف 

 الالئحة ال الية  النظام ال ال  

 أوال: ت ار ف  أوال: ت ار ف 

هذ 1-1ال ادة   ألغراض  النظام،  :  بها  والالئحة ا  تطبق  الصادرة   ،

 التعاريف التالية. 

هي اللجنة االستشارية لألمم المتحدة لشؤون اإلدارة    اللجنة االستشار ة:

 والميزانية. 

واإليرادات  الحساب  والخصوم  باألصول  الرسمي  السجل  هو   :

قياس   بوحدة  أو  بالنقد  المعامالت  آثار  إلى  يشير  الذي  والمصروفات 

 أخرى. 

لتفويض المالي الذي يصدره المدير التنفيذي لموظف  : هو اصخصيالت

للدخول في التزامات ألغراض محددة، في حدود معّينة لميزانية معتمدة  

 خالل فترة بعينها. 

هو المبلغ الذي يعتمده المجلس ألغراض محددة في ميزانية    االعت اد:

ت  في التزامادعم البرامج واإلدارة لفترة مالية بعينها، ويمكن الدخول  

 في حدود المبلغ المعتمد لألغراض المحددة.  على أساسه

االعت اد البرامج واإلدارة  بند  ميزانية دعم  من  أكبر قسم فرعي  : هو 

ول المدير التنفيذي في حدوده إجراء تحويالت دون موافقة مسبقة   ويخَّ

 من المجلس. 

المادة  قا ألحكام  : هو وثيقة، أيا كانت تسميتها، تنفذ وفاتفاق ال ساعدة

 الحادية عشرة من النظام األساسي. 

الثنائية توجيهها  ال ساه ة  المانحة  الجهة  التي تطلب  المساهمة  : هي 

 . الب  ا   لدعم نشاط معين ال يبادر به 

 التي سبقته.  الرئاسية  واألجهزة    للب  ا   : هو المجلس التنفيذي  ال جلس

ردا أو باالشتراك مع برامج  نف م  الب  ا   : هو نداء يوجهه  النداء ال وسّع

أو صناديق أو وكاالت أخرى من أجل مشروع إقليمي، أو من أجل عدد  

 من البرامج أو المشروعات أو األنشطة المنفصلة. 

غذائية،  ال ساه ة غير  وبنود  مالئمة،  غذائية  بسلع  ع  التبرُّ هي   :

.  ام نظأو أموال نقدية وفقا لإلجراءات الواردة في هذا ال  مقبولة وخدمات  

متعددة   موجهَّة  أو  األطراف،  متعددة  المساهمة  تكون  أن  ويمكن 

 األطراف، أو ثنائية. 

 ي. المعن البرنامج : هي ميزانية  يزا ية الحافظة القط  ة

هي مساهمة، بخالف االستجابة    ال ساه ة ال ت ددة ا ط اف ال وجهة:

ال  الب  ا   لنداء من   الجهة  مانحة  للقيام بعملية طوارئ محدَّدة، تطلب 

من    الب  ا   من   بمبادرة  محددة  أنشطة  أو  محدد  نشاط  إلى  توجيهها 

 ، أو تطلب توجيهها إلى برنامج محدد أو برامج محددة.  الب  ا   

: هي تكلفة تقابل النفقات على المستوى القطري  تكاليف الدعم ال باش ة

  ككل ولكن ال يمكن عزوها إلى   البرنامج بتنفيذ    المرتبطة ارتباطا مباشرا

 . البرنامج نشاط معين في إطار ذلك 

التنفي ي أو  ال د    العالمي،  األغذية  لبرنامج  التنفيذي  المدير  هو   :

الموظف الذي يوكل إليه المدير التنفيذي السلطة والمسؤولية في مسألة  

 معينة. 

ام قانوني ولكن االلتزام  : هي المبلغ الذي يدفع دون وجود التز اإلك ا ية

 مستصوبا.  األخالقي يجعله أمرا 

التعاريف الواردة في  :  1-101القاعدة   القواعد، تطبق  ألغراض هذه 

 من الالئحة المالية.  1-1المادة 

 هذه الالئحة المالية. قواعد تعني  القواعد  : 2-101القاعدة  
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 الالئحة ال الية  النظام ال ال  

 : هي منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة. ال نظ ة

 هي لجنة المالية في منظمة األغذية والزراعة.  لجنة ال الية:

 : هي سنة تقويمية واحدة تبدأ من أول يناير/كانون الثاني. الفت ة ال الية

من النظام    2-2: هي القواعد الموضوعة بموجب المادة الالئحة ال الية

 . المالي

: هي العرض الرسمي للمعلومات المالية الذي يوضح  الكشوف ال الية

نهاية   في  والخصوم  واألصول  معينة،  لفترة  والمصروفات  اإليرادات 

تلك الفترة، بما في ذلك المذكرات التي تشكل جزءا ال يتجزأ من الكشوف  

 المالية. 

ممولة  : هو استرداد جميع تكاليف األنشطة ال  داد الكا ل للتكاليفاالست

 ير تقديم خدمات. عن طريق مساهمات أو مدفوعات نظ

ن من مجموعة حسابات منفصلة ذاتية    :الصندوق هو كيان محاسبي يتكوَّ

المالية وغير   الموارد  النقدية وغيرها من  الموازنة تسجل فيه األموال 

المتبقية ذات الصلة   المالية، إلى جانب الخصوم واألرصدة أو المبالغ 

ي تطرأ عليها. ويدار كل حساب في شكل كيان منفصل  والتغييرات الت

أنشطة   وقيود  إلنجاز  أنظمة  بموجب  معينة  أهداف  لبلوغ  أو  محددة، 

 وحدود خاصة. 

ال ام تحت  الحساب  فيه،  ليسجل  يُنشأ  الذي  المحاسبي  الكيان  هو   :

المباشرة،   غير  الدعم  تكاليف  استرداد  حساب  منفصلة،  حسابات 

المتنوعة،   التشغيليحتياواالواإليرادات  والمساهمات  طي  المستلمة  ، 

فئة   غير لحساب  أو  المخصصة  البرامج  فئات  من  صندوق  معينة 

 أو حساب خاص.  استئماني 

: هو النظام األساسي لبرنامج األغذية العالمي بالصيغة  النظام ا ساس  

التي اعتمدته بها الجمعية العامة لألمم المتحدة ومؤتمر منظمة األغذية  

 والزراعة. 

ال ا ةلا باالئحة  العالمي  لبرنامج األغذية  العامة  لصيغة  : هي الالئحة 

 بها المجلس التنفيذي.  التي اعتمدها 

 : هو االحتياطي الدولي من أغذية الطوارئ. االحتياط  الدول 

: هي تكلفة تقابل النفقات المرتبطة ارتباطا مباشرا بأنشطة  تكاليف التنفي 

 ف التحويل.  بخالف تكالي البرنامج محددة داخل 

ربطها مباشرة بتنفيذ  : هي تكلفة ال يمكن  تكاليف الدعم  ي  ال باش ة

 برنامج أو نشاط. 

ال اجلة  االستجابة  التابع  حساب  العاجلة  االستجابة  حساب  هو   :

 لالحتياطي الدولي من أغذية الطوارئ. 

: هي خطة العمل الشاملة لفترة الثالث سنوات التي يقرها  خطة اإلدارة

ك المقررة  المجلس  الحصائل  ذلك  في  بما  متجدد،  أساس  سنة على  ل 

 السنوية.  الب  ا   اإلنجاز، إلى جانب ميزانية   ومؤشرات

أو    البرامج   الب  ا     يحدد: هي مساهمة  ال ساه ة ال ت ددة ا ط اف

هذه المساهمة وكيفية استخدامها،  فيها  ستخدم  تس  التي   الب  ا   أنشطة  

، في نطاق ذلك  الب  ا   موسع يحدد    أو مساهمة مقدمة استجابة لنداء

فيها   التي   الب  ا   ة  أنشطأو    البرامجالنداء،   المساهمة    ستستخدم  هذه 

وكيفية استخدامها، وتعتبر الجهة المانحة التقارير المقدمة إلى المجلس  

 كافية لتلبية متطلباتها. 
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 الالئحة ال الية  النظام ال ال  

هو  االلتزام مكتوبا:  نقدية    التزاما  مقابل    مسؤوليةعنه    تنشأبأموال 

 . اعتماد يص  تخص

ببرنامج    متعلقة وتكاليف التنفيذ ال : هي تكاليف التحويل  تكاليف التشغيل 

 معين.  

: هو األموال النقدية المودعة في حساب في إطار  االحتياط  التشغيل 

"الحساب العام" لتستعمل لضمان استمرارية العمليات في حال حدوث  

 نقص مؤقت في الموارد. 

ال الب  ا    لل: هو برنامج تصدر  السادسةموافقة عليه وفقا    )ج( 2-مادة 

 م األساسي. من النظا

الب ا    أنشطة  فئات  فئات  هي  الالئحة    الب  ا   :  بموجب  المحددة 

 العامة.  

: هي الكيانات المحاسبية التي ينشئها المجلس لقيد  حسابات فئات الب ا   

والمصروفات   واإليرادات  فئات  المتعلقة  المساهمات  من  فئة  بكل 

   البرامج.

  الب  ا   : هي ذلك الجزء من ميزانية  واإلدارة  الب  ا    يزا ية دعم  

 المخصص للدعم غير المباشر ألنشطته. 

 : نشاط محدد ومنفصل ينفَذ ضمن إحدى فئات البرامج.  ال ش وع 

: هو تقديم خدمات إلى طرف آخر نظير مدفوعات وفقا  تقد م الخد ات

 وسياساته وأنشطته.  الب  ا   لمقاصد 

ينشئه  الخاص  الحساب  الذي  الحساب  هو  لمساهمة  :  التنفيذي  المدير 

خاصة، أو ألموال مخصَّصة ألنشطة محددة، ويجوز ترحيل الرصيد  

 المتبقي منها إلى الفترة المالية التالية. 

: هي تكاليف الدعم غير المباشرة وتكاليف الدعم المباشرة  تكاليف الدعم 

 لبرنامج معين.  

التحو ل تكلفة تكاليف  هي  الق  :  للمواد  تقابل  النقدية  أو  يمة  النقود  أو 

 الخدمات المقدمة، إضافة إلى تكاليف التسليم ذات الصلة.  

: هو بند فرعي محدد في حساب  ]حساب ا  ا ة[  الصندوق االستئ ا  

الجهة    الب  ا    مع  متفق  خاصة  مساهمة  لقيد  التنفيذي  المدير  ينشئه 

 بالغ عنها.  المانحة على غرضها ومجالها وإجراءات اإل

خطة  الب  ا    يزا ية   في  السنوية  بالميزانية  المتعلق  المكون  هي   :

اإلدارة التي يعتمدها المجلس كل سنة، وتبين الموارد والنفقات التقديرية  

 ل ميزانية لدعم البرامج واإلدارة.  للبرامج واألنشطة وتشم

نشأ  : هو الحساب الخاص ببرنامج األغذية العالمي المالب  ا   حساب  

، ويتألف من الحساب  األساسيمن النظام    1-وفقا للمادة الرابعة عشرة

البرامج،   فئات  وحسابات  االستئمانيالعام،  والحسابات  ةوالصناديق   ،

 الخاصة. 

 اال طباقثا يا:  اال طباقثا يا: 

الرابعة    :1-2ال ادة   المادة  بموجب  المعتمد  المالي  النظام  هذا  يحكم 

. ويجوز  الب  ا   من النظام األساسي، اإلدارة المالية لحساب  5-عشرة

هذا   أحكام  من  إعفاءات  منح  االستثنائية  الظروف  في  النظام  للمجلس 

 ي. المال 

 لم تصدر أي قواعد. 
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النظام  مع  : يضع المدير التنفيذي الالئحة المالية، التي تتسق  2-2ال ادة 

األساسي وهذا النظام المالي، لضمان اإلدارة المالية الفعالة واالقتصاد  

المجلس   على  الالئحة  هذه  تعميم  التنفيذي  المدير  ويتولى  اإلنفاق.  في 

 . ؤون اإلدارة والميزانية ولجنة المالية للعلم واللجنة االستشارية لش

يضع المدير التنفيذي هذه الالئحة المالية وفقا ألحكام    : 1-102القاعدة  

من النظام المالي    2-2النظام المالي وبموجب التفويض الوارد في المادة  

 . الب  ا   لضمان اإلدارة المالية الفعالة واالقتصاد في اإلنفاق في 

استثناءات موثقة من هذه  يجوز للمدير التنفيذي منح  :  2-102القاعدة  

الالئحة. ويُتاح للمراجع الخارجي سجل بهذه االستثناءات طبقا لما تنص  

القاعدة   مكتب  8-113عليه  بالمثل  ويخطر  المالية.  الالئحة  من  )ج( 

 المراجعة الداخلية بتلك االستثناءات. 

راه من صكوك أو تعليمات  يُصدر المدير التنفيذي ما ي :  3-102القاعدة  

ة ويضع ما يراه ضروريا من إجراءات اإلدارة السليمة والمفصلة  ري إدا

 لهذه الالئحة. 

 ثالثا: ال ساءلة  ثالثا: ال ساءلة 

يكون المدير التنفيذي مسؤوال ومساءال بصورة كاملة أمام   : 1-3ال ادة 

 . الب  ا   المجلس عن اإلدارة المالية ألنشطة 

المدير    الب  ا   يكون جميع موظفي    :1-103القاعدة   أمام  مساءلين 

التنفيذي عن سالمة ما يتخذونه من إجراءات عند تأدية مهامهم الرسمية.  

مع   يتعارض  إجراء  أي  يتخذ  موظف  هذه  وأي  مع  أو  المالي  النظام 

الالئحة   أو هذه  المالي  للنظام  وفقا  الصادرة  التعليمات  أو مع  الالئحة، 

 شخصية ومالية عن تبعات هذا اإلجراء. يكون مسؤوال مسؤولية 

 راب ا: ال وارد راب ا: ال وارد

 من اآلتي:  الب  ا   تتكون موارد  :1-4ال ادة 

النظام   ( أ من  عشرة  الثالثة  للمادة  وفقا  المقدمة  المساهمات 

 األساسي؛  

 اإليرادات المتنوعة، بما فيها العائد على االستثمارات؛   ( ب

ما تنص عليه    حسب ألمانة  المساهمات المستلمة على سبيل ا ( ج

 المادة الخامسة من النظام المالي؛  

  8-4المادة  المدفوعات المستلمة نظير تقديم خدمات بموجب   (د

 من النظام المالي. 

 لم تصدر أي قواعد. 

في أحد الحسابات   الب  ا   تقيّد المساهمات لدعم أغراض  : 2-4ال ادة 

 التالية: 

 حسابات فئات البرامج؛ ( أ

 الحساب العام؛   ( ب

 ؛  الصناديق االستئمانية ( ج

 ة. الحسابات الخاص (د

تُقيد المساهمات النقدية التي ترد بعمالت أخرى غير    : 1-104القاعدة 

دوالرات الواليات المتحدة بما يعادلها بدوالرات الواليات المتحدة على  

تلقي   المتحدة وقت  األمم  به في  المعمول  السائد  الصرف  أساس سعر 

ينشأ عن فروق محتملة بين سعر الصرف   المساهمة المؤكدة. وأي مبلغ 

المؤكدة وسعر الصرف المستخدم وقت  المستخدم عند تقييد   المساهمة 

مع   المؤكدة  المساهمة  لمواءمة  المساهمة  مقابل  يُقيد  المساهمة،  تلقي 

ل. ستلم المبلغ الم  بالفعل والمحوَّ

يحدد المجلس مستوى مستهدفا لحساب االستجابة العاجلة    : 3-4ال ادة  

ف بتجديد  هدي كل فترة مالية. وينبغي الحفاظ على هذا المستوى المستف

موارده سنويا من خالل مساهمات من الجهات المانحة وكذلك، إن أمكن،  

 بتسديد السلف المقدمة للعمليات أو األنشطة المؤهلة. 

 لم تصدر أي قواعد. 

  تكون الجهات المانحة مسؤولة عن كل تكاليف مساهماتها :  4-4ال ادة  

على   مجانا  لتسليم  من السلع وعن مساهماتها من سلع غير غذائية شاملة ا

على عربات السكك الحديدية،  مجانا   ظهر السفينة في ميناء التصدير، أو  

 عند االقتضاء، في نقطة خروج معروفة في البلد المعني. 

 لم تصدر أي قواعد. 

الفقرة  5-4دة  ال ا في  الواردة  الحاالت  باستثناء  الثالثة  لا من    4:  مادة 

التي   المانحة  الجهات  من  جهة  كل  تتحمل  العامة،  الالئحة  من  عشرة 

 لم تصدر أي قواعد. 
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النقل   تكاليف  مسؤولية  غذائية  غير  بأصناف  أو  غذائية  بسلع  تتبرع 

المرتبطة بذلك، وكذلك جميع تكاليف التشغيل والدعم ذات الصلة. كما  

وكل ما  الجهة المانحة مسؤولية تكاليف التفريغ والنقل الداخلي وتتحمل 

التشغي تكاليف  وجميع  وإداري،  تقني  إشراف  من  ذات  يلزم  والدعم  ل 

الصلة، في الحاالت التي يمنح فيها المدير التنفيذي لحكومة البلد المتلقي  

عشرة الثانية  المادة  بمقتضى  التكاليف  هذه  من  النظام    3-إعفاء  من 

 ي. األساس

التنفيذي، بم  :6-4ال ادة   التوجيهيللمدير  المبادئ  ة التي يضعها  وجب 

المجلس، وبالتشاور مع الجهة المانحة والبلد المتلقي، أن يوافق على بيع  

سلع نظير أموال نقدية، إذا رأى أن تلك األموال النقدية تساهم بفعالية  

أكبر في تحقيق أهداف البرامج أو المشروعات أو األنشطة المعنية. وتقع  

المال المتحققمسؤولية عن إدارة  السلع  وارد المالية  ة على الجهة مالكة 

بالمسؤولية عن   الحاالت  التنفيذي في كل  المدير  بيعها. ويحتفظ  وقت 

متابعة إدارة الموارد المالية المتحققة بهذه الطريقة عن طريق مراجعة  

ن  مالحسابات أو بغيرها من التدابير. وعندما يقرر المدير التنفيذي أن  

البرنامج يدير  المشأو    مصلحة  أن  النشاط  أو  الموارد    الب  ا   روع 

يدخل   المتلقية،  للحكومة  العائدة  المتحققة  ترتيبات    الب  ا   المالية  في 

مع الحكومة المعنية بشأن إدارة تلك األموال. وتتفق حدود مسؤوليات  

من   تلك    الب  ا   كل  إدارة  في  المتلقية  والحكومة  المانحة  والجهة 

 لمجلس. توجيهية التي يضعها األموال مع المبادئ الا

 لم تصدر أي قواعد. 

على حكومات البلدان المتلقية أن تساهم، عينا ونقدا، بجزء    :7-4ال ادة  

القطرية. ويُحدّد حجم هذه المساهمة    الب  ا   كبير من تكاليف مكاتب  

بين   تعقد  اتفاقية  بناء على    الب  ا   في  وللمجلس،  المعنية.  والحكومة 

 بلدانا معينة من أحكام هذه المادة.  ر التنفيذي، أن يعفي توصية من المدي

 لم تصدر أي قواعد. 

لتقديم    :8-4ال ادة   أنشطة  على  يوافق  أن  التنفيذي  للمدير  يجوز 

الكامل للتكاليف،  الخدمات. و الخدمات على أساس االسترداد  تُقدَّم هذه 

 ي. ما يقرره المدير التنفيذ حسب

 لم تصدر أي قواعد. 

 الخاصة  والحسابات  الصناد ق االستئ ا يةخا سا:  الخاصة  والحسابات  اد ق االستئ ا يةصنالسا: خا 

وحسابات    صناديق استئمانية: يجوز للمدير التنفيذي إنشاء  1-5ال ادة  

خاصة لتمويل نفقات األنشطة التي تخضع إلشراف مباشر من المقر أو  

أن   شريطة  اإلقليمية،  متماشيةالمكاتب  مقاصد   تكون    الب  ا     مع 

المدير التنفيذي المجلس بجميع     الصناديق االستئمانية وسياساته. ويبلغ 

 صة هذه. أو الحسابات الخا 

 لم تصدر أي قواعد. 

وحساب   صندوق استئمانييحدد بوضوح الغرض من كل   :2-5ال ادة 

للتكاليف،   الكامل  االسترداد  أساس  على  تمويله  ويقدم  وحدوده  خاص 

 لتنفيذي. ما يقرره المدير ا حسب

 لم تصدر أي قواعد. 
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 سادسا: ال وافقة على الب ا    سادسا: ال وافقة على الب ا   

  الب  ا   لضمان االستمرارية في برمجة وتنفيذ مساعدات    :1-6ال ادة  

االستخدام   الموافقات ألغراض  تبقى  والمشروعات،  القطرية  للبرامج 

ب يتعلق  فيما  التزامات  في  والدخول  للموارد  سارية  المقترح  األنشطة 

 طوال مدة كل برنامج. 

 لم تصدر أي قواعد. 

 ساب ا: الخطة االست اتيجية  ساب ا: الخطة االست اتيجية 

اللجنة  :  1-7ال ادة   إلى  االستراتيجية  الخطة  التنفيذي  المدير  يقدم 

ثم   المالية الستعراضها،  والميزانية ولجنة  االستشارية لشؤون اإلدارة 

 يانه بشأنها من تعليقات وتوصيات يرفع إلى المجلس ما تبد

 لم تصدر أي قواعد. 

 الب ا   ثا نا:  ثا نا: الب ا   

يُمثِّّل إقرار ما لبرنامج في العادة تفويضا للمدير التنفيذي    :1-8ال ادة  

على   الموارد  وإنفاق  التزامات،  في  والدخول  مخصصات،  برصد 

تفاق مساعدة. غير  وفقا لميزانية الحافظة القطرية رهنا بتوقيع ا  البرنامج 

ال التنفيذي  للمدير  المأنه يجوز  وإنفاق  التزامات،  أثناء  دخول في  وارد 

األغذية  البرنامجإعداد   إمدادات  خطوط  ملء  أجل  من  اللزوم،  عند   ،

ربع   يتجاوز  ال  وبما  األولى،  الثالثة  األشهر  المذكور خالل  للبرنامج 

 .مجموع متطلبات التمويل

حافظة قطرية تغطي كامل  امج ميزانية  يشمل كل برن  : 1- 108القاعدة  

 مدة البرنامج، وتُحدد: 

من   ( أ البرنامج  لذلك  المتوقعة  العينية  أو  النقدية  المساهمات 

ومن   األخرى  ب  ا   لاالحكومة،  المانحة  الجهات  ومن   ،

 االقتضاء؛  حسب

االقتضاء   (ب إنفاق مرحلية مقسمة عند  السنوات    حسب خطة 

 التقويمية. 

ي:  2-108القاعدة   بفيما  القطرية،  تعلق  للحوافظ  المعتمدة  الميزانيات 

الذين   الموظفين  تحدد  التي  التخصيصات  التنفيذي  المدير  يُصدر 

الدخول في   التنفيذي، عن  المدير  مسؤولين، بموجب سلطة  سيكونون 

 التزامات والتفويض بالنفقات.  

  باستثناء ما يتفق عليه بصورة محددة مع الجهات المانحة   :2-8ال ادة  

ل من حسابات  ظا النلهذ  تخضع  ام المالي اإلدارة المالية لألنشطة التي تُموَّ

 . صناديق استئمانية خاصة أو  

 لم تصدر أي قواعد. 

 تاس ا: خطة اإلدارة تاس ا: خطة اإلدارة

  للب  ا   يعدّ المدير التنفيذي خطة لإلدارة، تشمل ميزانية   :1-9ال ادة 

ا  إلى  ويقدمها  التالية،  المالية  اإلدارة  للفترة  لشؤون  االستشارية  للجنة 

 . للب  ا   نية وإلى لجنة المالية طبقا للنظام األساسي والميزا

 لم تصدر أي قواعد. 

لعادية األخيرة  يقدم المدير التنفيذي للمجلس، خالل دورته ا  :2-9ال ادة  

اللجنة   تقارير  وكذلك  المقترحة،  اإلدارة  خطة  تقويمية،  سنة  كل  في 

ا لشؤون  وتُوّزع  االستشارية  بشأنها.  المالية  ولجنة  والميزانية  إلدارة 

اد الدورة بثالثين  خطة اإلدارة المقترحة على أعضاء المجلس قبل انعق 

 يوما على األقل. 

 لم تصدر أي قواعد. 

التقديرية  تشم  :3-9ال ادة   المقترحة الموارد والنفقات  ل خطة اإلدارة 

ال  البرامج وتعرض االعتمادات  بخدمات دعم  علقة  تملكل فئة من فئات 

البرامج واإلدارة في بنود اعتماد رئيسية منفصلة على النحو الذي يقرره  

 المجلس. 

 لم تصدر أي قواعد. 

 تشمل خطة اإلدارة المقترحة ما يلي:  :4-9ال ادة 

 الحصائل المقررة ومؤشرات اإلنجاز؛   ( أ

جداول مقارنة تبين التقديرات المقترحة للفترة المالية التالية،   ( ب

المعتمدة للفترة المالية الجارية، وميزانية    الب  ا   انية  وميز

 لم تصدر أي قواعد. 
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في    الب  ا    تعديلها  بعد  الجارية  المالية  للفترة  المعتمدة 

 ات والنفقات الفعلية؛ ضوء إليراد 

التفسيرية،   ( ج والبيانات  والمعلومات  اإلحصائية،  البيانات 

الثانية   المتعلقة بالسنتين  الموظفين بما في ذلك تلك  وقوائم 

الثة من فترة خطة اإلدارة، مما قد يطلبه المجلس أو يراه  والث

 المدير التنفيذي مالئما. 

تقريري    : 5-9ال ادة   وفي  المقترحة  اإلدارة  خطة  في  المجلس  ينظر 

بشأنها،   المالية  ولجنة  والميزانية  اإلدارة  لشؤون  االستشارية  اللجنة 

، قبل بداية الفترة المالية  الب  ا   ة ويعتمد خطة اإلدارة، بما فيها ميزاني

 .الب  ا   التي تغطيها ميزانية 

 لم تصدر أي قواعد. 

 د المجلس لخطة اإلدارة، بما فيها الميزانية: يمثل اعتما :6-9ال ادة 

للفترة المالية الالحقة وتفويضا    الب  ا   قبوال لبرنامج عمل   ( أ

 للمدير التنفيذي بالمضي في تنفيذ برنامج العمل؛

وإصدار  فت (ب األموال  بتخصيص  التنفيذي  للمدير  ويضا 

اعتمادات المخصصات، والدخول في التزامات، ودفع مبالغ  

التي   المبالغ  لألغراض  حدود  في  لها  االعتمادات  أقرت 

 المعتمدة. 

، يُصدر المدير  الب  ا   بعد اعتماد المجلس لميزانية    : 1- 109القاعدة  

دخول في التزامات ودفع مبالغ  التنفيذي تفويضات للموظفين المعينين لل

 ذي. ويجوز أن تأخذ هذه التفويضات شكل: بموجب سلطة المدير التنفي

معتمدة   ( أ ومستوياتها  جداول  الوظائف  عدد  تبين  للموظفين 

 بالنسبة للوحدة أو الوحدات التنظيمية المعنية؛ أو 

مخصصات من الموارد المالية لعدد محدد من أبواب اإلنفاق   ( ب

لموظف المعين أو الموظفون المعينون لهذا  يتولى مراقبتها ا 

 الغرض؛ أو 

أي تفويض آخر لاللتزام بموارد مالية لغرض محدد أو لمدة   ( ج

 محددة. 

 

يكون الموظف أو الموظفون الذين يصدر لهم تفويض    : 2-109القاعدة  

القاعدة   مسؤولين عن    2-108والقاعدة    1-109أو تخصيص بموجب 

والنف االلتزامات  خروج  عدم  أو  ضمان  التخصيص  حدود  عن  قات 

المستوى   يتجاوز  إنفاق  أو  التزام  أي  ويتطلب  الصلة.  ذي  التفويض 

 صا مسبقا من المدير التنفيذي. المرخص به يتطلب ترخي

في    :3-109القاعدة   الدخول  استثنائية  بصفة  التنفيذي  للمدير  يجوز 

ن  التزامات على أساس موارد متوقعة لفترات مالية مقبلة إذا رأي أن م

الدخول من مثل هذه االلتزامات، والتي تقتصر عادة    الب  ا   مصلحة  

آليات مضمونة   إلى  تستند  أو  مستمرة  ذات طبيعة  متطلبات  على دعم 

 أخرى اعتمدها المجلس. 

للمدير التنفيذي أن يجري عمليات تحويل داخل كل بند من  :  7-9 ادة  ال

البرامج  الرئيسية في ميزانية دعم  المعتمدة.    بنود االعتمادات  واإلدارة 

ويجوز أيضا للمدير التنفيذي أن يجري عمليات تحويل بين بنود االعتماد  

 ي يقررها المجلس. في الحدود الت

 لم تصدر أي قواعد. 

للمدير التنفيذي اقتراح إدخال تعديالت على خطة    :8-9ال ادة   يجوز 

تت بصورة  المالية  للفترة  تكميلية  ميزانية  ذلك  في  بما  مع  اإلدارة،  سق 

 خطة اإلدارة. 

 لم تصدر أي قواعد. 

البرامج    :9-9ال ادة   دعم  لخدمات  المخصصة  االعتمادات  تبقى 

شهرا عقب نهاية الفترة المالية التي تتعلق بها    12واإلدارة متاحة لمدة  

تلك االعتمادات، للوفاء بااللتزامات القانونية المتبقية. وعند انتهاء فترة  

إلى الحساب  االثني عشرا شهرا، يعاد   الرصيد المتبقي من أي اعتماد 

غى أي التزامات غير مصفاة في ذلك الوقت أو تحّول، إذا ظلت  العام. وتل 

 سارية، إلى التزام مقابل االعتمادات الجارية. 

 لم تصدر أي قواعد. 
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 عاش ا: حساب ب  ا   ا    ة ال ال   عاش ا: حساب ب  ا   ا    ة ال ال  

حسينقس:  1-10ال ادة   وحسابات    الب  ا   اب  م  العام،  الحساب  إلى: 

و البرامج،  االستئمانيةفئات  ينشئها  الصناديق  أخرى  حسابات  وأي   ،

داخل   هذه الحسابات  التنفيذي  المدير  من حين آلخر. وينشئ  المجلس 

 عند االقتضاء عمال بأحكام هذا النظام.  الب  ا   حساب 

 لم تصدر أي قواعد. 

في حساب فئة    الب  ا   تي يتلقاها  الموارد ال  تقيّد جميع  :2-10ال ادة  

، أو في الحساب العام،  الصندوق االستئمانيالبرامج ذات الصلة، أو في  

 أو الحساب الخاص وتحمل جميع المصروفات على الحساب ذي الصلة. 

 لم تصدر أي قواعد. 

متعددة    : 3-10ال ادة   كمساهمات  إما  المساهمات  جميع  تصنف 

ددة األطراف، أو مساهمات ثنائية.  ت موجهة متع، أو مساهما األطراف

تكون   أن  الثنائية شريطة  المساهمات  يقبل  أن  التنفيذي  للمدير  ويجوز 

.  "الب  ا   بيان رسالة "مخصصة ألنشطة تتسق مع أهداف وسياسات 

ويجوز للمدير التنفيذي تلقي مدفوعات نظير أنشطة تقديم الخدمات وفقا  

المالي من    8-4للمادة   المدير النظام  وعلى  المجلس    .  إبالغ  التنفيذي 

 بجميع الموارد المستلمة. 

 لم تصدر أي قواعد. 

التنفيذي  :  4-10ال ادة   المدير  استئمانيينشئ  مساهمة    صندوق  لكل 

من هذا النظام المالي وتتعلق بأنشطة    3-10ثنائية مقبولة بموجب المادة  

 ب اإلقليمية. خاضعة إلشراف مباشر من المقر أو المكات

 لم تصدر أي قواعد. 

تشغيل :  5-10ال ادة   باحتياطي  العام،  الحساب  داخل  عند    ييُحتفظ 

المدير   توصية  على  بناء  آلخر،  وقت  من  المجلس،  يحدده  مستوى 

التنفيذي بعد إيالء االعتبار لمشورة اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة  

ويهدف   المالية.  ولجنة  التشغيلي والميزانية  ض  االحتياطي  مان  إلى 

العمليات في حالة حدوث نقص مؤقت في الموارد. ويحدد  اس تمرارية 

 . االحتياطي التشغيلي بادئ التوجيهية الستخدام المجلس الم

 لم تصدر أي قواعد. 

، بأسرع  االحتياطي التشغيليتسدد األموال المسحوبة من    : 6-10ال ادة  

تلك  أجله  من  الذي سحبت  للغرض  المقدمة  المساهمات  من  يمكن    ما 

المساهمات  مالية  فترة  كل  نهاية  في  التنفيذي  المدير  ويحدد    األموال. 

،  تم تكبد نفقات مقابلهاوالمؤكدة غير القابلة للتحصيل أو التي    المتوقعة

من    االحتياطي التشغيليويطلب من المجلس الموافقة على تجديد موارد  

الجزء غير المخصص من الحساب العام. ويقدم هذا الطلب عند عرض  

 لحسابات السنوية المراجعة. ا

 لم تصدر أي قواعد. 

مقتضى    حسب : للمجلس أن يحتفظ بأموال احتياطية أخرى  7-10ال ادة  

 الحال. 

 لم تصدر أي قواعد. 

حساب  :  8-10ال ادة   موارد  استخدام  تغطية    الب  ا   يقتصر  على 

في  التشغيل  ونفقات  الدعم  يمكن  الب  ا     نفقات  ذلك،  وعالوة على   .

حساب    استخدام العامل    الب  ا   موارد  المال  رأس  سلف  لتقديم 

عليه  للمشروع يوافق  أقصى  بحد  المتوقعة  المساهمات  على  بناء  ات 

 المجلس ويستعرضه دوريا. 

 لم تصدر أي قواعد. 

المساهمات    : 9-10ال ادة   باستثناء  اإليرادات  جميع  المستلمة  تُقيّد 

د اإليرادات المتنوعة  والمدفوعات المستلمة نظير تقديم خدمات، تحت بن

 النظام المالي أدناه. من    3- 11رهنا بأحكام المادة 

 لم تصدر أي قواعد. 
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 حادي عش : إدارة ال وارد ال الية  حادي عش : إدارة ال وارد ال الية 

يعين المدير التنفيذي المصرف أو المصارف التي تودع   :1-11ال ادة 

 . الب  ا   فيها أموال حساب 

المصرفية    :1-111القاعدة   الحسابات  جميع  التنفيذي  المدير  يُنشئ 

ما لم يؤذن    للب  ا  ،الرسمية على النحو المطلوب لألغراض التشغيلية  

المدير   القواعد لمسؤولين آخرين بالقيام بذلك. ويعيِّّن  صراحة في هذه 

التنفيذي الموظفين المفوضين بتعيين أو تعديل قوائم األشخاص المعتمدة  

ض المسؤولون المعيّنون صالحية تحديد معايير أهلية  وّ توقيعاتهم، ويف

الصالحيات   وتكون  المصارف.  لدى  توقيعاتهم  المعتمدة  األشخاص 

المعتمدة توقيعاتهم لدى المصارف والمسؤوليات   الممنوحة لألشخاص 

 المعهود بها إليهم شخصية وال يمكن إسنادها إلى أحد سواهم. 

 الب  ا   لمكتب خارج مقر    إذا كان من الضروري  : 2-111القاعدة  

فتح حساب مصرفي في غضون مهلة قصيرة ال تسمح باتخاذ الترتيبات  

لرئيس   يجوز  المالية،  الالئحة  هذه  قواعد  في  الموضحة  الضرورية 

 المكتب فتح الحساب رهنا بما يلي: 

من   ( أ لمصرف  فرعا  أمكن،  حيثما  المصرف،  يكون 

  المالي؛ من النظام   1-11مادة المصارف المعينة بموجب ال 

حساب رسمي   ( ب هو  الحساب  بأن  المصرف  ، للب  ا   يُبلغ 

بأي   التنفيذي  المدير  يزود  بأن  مخول  المصرف  وأن 

 معلومات يطلبها المدير التنفيذي بشأن هذا الحساب؛

يُقدم تقرير فوري إلى المدير التنفيذي بالبريد اإللكتروني أو   ( ج

 الفاكس عن فتح الحساب. 

ات المصرفية بانتظام مع الكشوف  يع الحسابتطابق جم  : 3-111القاعدة  

 المقدمة من المصارف. 

يجوز للمدير التنفيذي أن يستثمر األموال التي تكون غير    :2-11ال ادة  

 مطلوبة فورا، على أن تراعى دواعي األمان والسيولة والربحية.  

بم  : 4-111القاعدة   المالية  الموارد  استثمار  المادة  ألغراض  وجب 

النظ  11-2 الماليمن  آخر  ام  إلى  وقت  من  التنفيذي  المدير  يُصدر   ،

سياسة االستثمار وأي صكوك سياسات أخرى، ويجوز  بشأن  تعميمات  

 االستعانة بخبرة مالئمة من الخارج. 

ذي    :3-11ال ادة   الخاص  الحساب  في  االستثمارات،  عائدات  تودع 

ب  الصلة، حيثما ينطبق ذلك، وفي كل الحاالت األخرى تودع في الحسا

العام تحت بند اإليرادات المتنوعة. وتُقيَّد جميع الفوائد المحققة من أموال  

  الصناديق االستئمانية من خالل    الب  ا   الجهات المانحة التي يديرها  

همات الثنائية في حساب االستجابة العاجلة ما لم تحدد  ألغراض المسا

 ك. الجهة المانحة غير ذل

 لم تصدر أي قواعد. 



WFP/EB.2/2021/5-D/1 12 

 

 الالئحة ال الية  النظام ال ال  

 ثا   عش : ال قابة الداخلية خليةل قابة الداثا   عش : ا

ذلك  :  1-12ال ادة   في  بما  داخلية،  ضوابط  التنفيذي  المدير  يضع 

الداخلية والتحقيق، لضمان استخدام موارد   بفعالية    الب  ا   المراجعة 

وكفاءة، والحفاظ على أصوله المادية. وتراعي هذه الضوابط الداخلية  

اإلدارة الحكومية والتجارية، وتضمن من  أفضل الممارسات المتبعة في  

 بين أشياء أخرى:  

ء جميع المدفوعات بموجب القسائم المؤيدّة أو غير ذلك  أدا ( أ

من المستندات التي تبين أداء الخدمات أو تسلم البضائع وأنه  

 لم يسبق الصرف مقابلها؛ 

وإيداعها في    الب  ا   سالمة إجراءات تسلم جميع موارد   ( ب

 ا؛  والتخلص منه  عهدته

عمليات   ( ج أو  باالعتمادات  وااللتزامات  النفقات  مطابقة 

من   المعتمدة  التفويضات  من  ذلك  غير  أو  التخصيص 

 مقتضى الحال.   حسبالمجلس أو المدير التنفيذي 

يجب التصديق على جميع االلتزامات بصورة سليمة،  :  1-112القاعدة  

  ويجب اعتماد النفقات بصورة سليمة: 

االلت  ( أ على  التصديق  التصديق  زام  يعني  موظف  يشهد  أن 

األصول أن االلتزام المتعهد به يمكن تسجيله   حسبالُمعين  

أو   الصلة  ذي  البرنامج  مخصصات  مقابل  سليمة  بصورة 

على أساس تفويض آخر، وأن الموارد المالية متاحة في هذه  

 المخصصات أو التفويض اآلخر للوفاء بهذا االلتزام. 

االع ( ب موظف  أن  الدفع  اعتماد    حسب الُمعين    تماد يعني 

السلع   بأن  الداعمة،  المستندات  على  بناء  مقتنع،  األصول 

والخدمات المطلوب سداد مدفوعاتها، استلمت أو قُدمت وفقا  

لم تسدد   المدفوعات  المعني؛ وأن  العقد أو االلتزام  لشروط 

من قبل؛ وأنه ال توجد أي معلومات أخرى يمكن أن تحول  

 دون سداد المدفوعات. 

 لتنفيذي موظفي التصديق وموظفي االعتماد. ير ايعين المد ( ج

ال يجوز لموظف التصديق ممارسة مهام موظف االعتماد   (د

 إذا تعذر ذلك من الناحية المادية في حالة  في نفس الوقت إاّل 

 مراكز العمل الميدانية الصغيرة. 

وموظفي   ( ه التصديق  موظفي  ومسؤوليات  سلطة  تُسند 

 ضها للغير. وي تفاالعتماد على أساس شخصي وال يجوز 

 الج د ال ادي وإدارة ا صول 

التي تقع في    للب  ا   تخضع األصول المملوكة  :  2-112القاعدة   أو 

عهدته لجرد مادي بالوتيرة الالزمة لضمان ممارسة الرقابة الكافية على  

تلك األصول سنويا على األقل. وتطابق قوائم الجرد المادي بسجالت  

 األصول ذات الصلة. 

يستلمها  :  3-112دة  القاع التي  األصول  فورا جميع   الب  ا   نُفحص 

في عقود الشراء والتأكد من أنها  لضمان مطابقتها للمواصفات المحددة  

باستالم   األصناف، تحرر مذكرة  أحد  في حالة مرضية. وعند استالم 

السلعة وتقيّد تفاصيلها في السجالت ذات الصلة. وال تُحرر أي مذكرات  

 استالم قبل استالم السلعة ذات الصلة. 

أو    للمسؤولين إاّل  للب  ا   ال تُسلم األصول المملوكة :  4-112القاعدة 

 األطراف المصرح لهم بذلك. 

التي تُسلم لألفراد    للب  ا   تُسجل األصول المملوكة  :  5-112القاعدة  

المحمولة،   والهواتف  الشخصية،  الحواسيب  مثل  الرسمي،  لالستخدام 

والحواسيب اللوحية، واآلالت الحاسبة أو األدوات، وغيرها من األجهزة  

باعتبار األصول  سجالت  في  لذلك  اإللكترونية،  مخصصة  أصوال  ها 

  الشخص. ويكون الشخص ذو الصلة مسؤوال ومساءال بصفته الشخصية 

االستعمال  ب  البليعن إعادة هذه األصول في حالتها األصلية باستثناء  

العادي. وتقع المسؤولية عن عدم إعادة األصول المعنية عند إجراء جرد  

ي غضون مدة  مادي أو عند انتهاء الخدمة أو بعد تقديم إشعار خطي ف 

إما نقدا   الب  ا   زمنية معقولة، على الشخص، وينبغي ردها فورا إلى 

 و عينا. أ
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ينشئ المدير التنفيذي مجالس لحصر الممتلكات، في  :  6-112القاعدة  

إلى   خطية  توصيات  وتقدّم  المقر،  خارج  الواقعة  المكاتب  وفي  المقر 

األصول المملوكة    السلطة المفوضة بشأن جميع المسائل المتعلقة بإدارة 

تخطيط للب  ا    بشأن  وتشغيلية  استراتيجية  توصيات  ذلك  في  بما   ،

والمسائل   واستخدامها،  وحفظها،  عليها،  والحصول  األصول،  شراء 

 البيئية، واإلبالغ واإلشراف، والتخلص منها أو فقدانها. 

 : المطلوب التخلص منها  عمليات استعراض األصول : 7-112القاعدة  

س حصر الممتلكات المشكّل بموجب القاعدة  يستعرض مجل ( أ

التخلص  112-6 المطلوب  األصول  تشمل  أمور  جملة   ،

 منها، ويشمل ذلك ما يلي:  

في   (1 والتلف  والفائض  النقص  حاالت  استعراض 

التحقق منها من خالل   التي يكون قد جرى  األصول 

 الجرد أو بأي وسيلة أخرى؛ 

دام  لحة لالستختحديد األصول الفائضة أو غير الصا  (2

 العادي؛    البلي باالستعمالبسبب التقادم أو 

استعراض وتحليل سبب كل حالة من حاالت النقص   (3

واإلجراءات   األصول،  في  التلف  أو  الفائض  أو 

 الموصى باتخاذها حيال ذلك؛  

التي   (4 األصول  من  التخلص  بشأن  توصيات  إصدار 

تصبح فائضة أو غير صالحة لالستخدام بسبب التقادم  

 العادي.   ستعمالالبلي باالأو 

حال  (ب كل  في  االستعراضات  تلك  على  تحدد  يقع  ما  مدى  ة 

أو   النقص  ذلك  عن  وجدت،  إن  مسؤولية،  من  الموظف 

 الفائض أو التلف. 

لحصر  :  8-112القاعدة   يعلن مجلس  التي  التخلص من األصول  يتم 

غير   أو  فائضة  أصبحت  أنها  الواجب  النحو  على  مشكل  الممتلكات 

 إذا رأى مجلس حصر  خالل عطاءات تنافسية، إاّل   صالحة لالستخدام من

 الممتلكات ما يلي: 

العليا أن من   ( أ بأخرى    لب  ا   ل  المصلحة  استبدال األصول 

 بديلة مقابل ثمنها بالكامل أو جزء منه؛  

الفائضة أو غير الصالحة للخدمة يعود   (ب أن تدمير األصول 

يعة  بفائدة اقتصادية أكبر، أو يقتضيه القانون، أو تتطلبه طب

 هذه األصول؛ 

التخلص من هذه األصول    للب  ا   المصلحة العليا  من أن   ( ج

أو    لحكومة  رمزية عن طريق التبرع بها أو بيعها بأسعار  

 غير ربحية.  لمنظمة أخرى 

ويجب توثيق أي استثناء من هذه القاعدة بقرار يوقعه المجلس المعين  

 األصول لحصر الممتلكات.  حسب

إاّل   تسلم ال    : 9- 112القاعدة   التخلص منها  المراد  تأكيد  األصول  بعد   

   .للب  ا   استالم البديل وأنه متاح 

: تُقيّد حصيلة بيع األصول باعتبارها إيرادات متنوعة،  10-112القاعدة  

 تُضاف إلى مصدر األموال التي يُنفق منها على شراء تلك األصول. 

 ش اف الداخلية واإلبيان ال قابة 
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بيانا عن    : 11-112القاعدة   للعلم،  المجلس،  إلى  التنفيذي  المدير  يُقدم 

في   الداخلية  السنوية  الب  ا   الرقابة  الدورة  أثناء  البيان  ذلك  ويُقدّم   .

 للمجلس. 

واستعراضات    : 12-112القاعدة   مستقلة،  داخلية  مراجعات  تُجرى 

ذلك وغير  وتحقيق  تفتيش  وعمليات  للنزاهة،  الخدمات    استباقية  من 

االستشارية المقدمة من مكتب المفتش العام، وفقا لميثاق مكتب المفتش  

 العام. 

ال تحّمل أي التزامات، بصرف النظر عن مصدر األموال    : 2-12ال ادة  

إاّل   بعد رصد المخصصات والحصص المتصلة بها  أو الغرض منها، 

 من جانب المدير التنفيذي أو تحت سلطته.  كتابة 

تسجل جميع النفقات المقترحة أوال باعتبارها التزاما    : 13- 112القاعدة  

 . عندما ينشأ االلتزام من الناحية القانونية

جميع    : 14- 112القاعدة   على  التصديق  سلطة  التنفيذي  للمدير  تكون 

 .الب  ا   حسابات 

بتحويالت  :  15-112القاعدة   أو  بشيكات  المدفوعات  جميع  تسدد 

الحاال باستثناء  بسداد  مصرفية  التنفيذي  المدير  فيها  يأذن  التي  ت 

األصول    حسبالمدفوعات نقدا أو بواسطة موظف مفوض بالنيابة عنه 

في المكاتب الواقعة خارج المقر. ويُوقع على جميع الشيكات أو تعليمات  

ين. ويتم الحصول على إيصاالت عن  السداد اثنان من الموقعين المفوض

 جميع المدفوعات. 

المد جميع  أو  تسدد  العقود  في  عليهم  المنصوص  للمستفيدين  فوعات 

 أوامر الشراء أو الوثائق الُملزمة األخرى ذات صلة. 

 ة لتأكيد استالم المستفيدين جميع المدفوعات النقدية. رقابة  توضع آلي

المدفوعات في الحسابات في تاريخ إصدار  تسجل  :  16- 112القاعدة  

خيص بالدفع اإللكتروني،  الشيك، أو طلب التحويل المصرفي، أو التر

 أو صرف المبالغ النقدية. 

، الب  ا   فيما يتعلق بالموارد المالية التي يتسلمها    : 17-112القاعدة  

مفوض   موظف  رقما    حسب يصدر  يحمل  رسميا  إيصاال  األصول 

من تاريخ استالم الموارد المالية. وتسجل في الحسابات  متسلسال اعتبارا  

ستلمة اعتبارا من تاريخ استالمها. وتُودع جميع  جميع الموارد المالية الم

الموارد المالية المستلمة في حساب مصرفي رسمي في موعد ال يتجاوز  

 يوم العمل التالي لتاريخ تسلمها. 

ن  : 18-112القاعدة   مصروفات  سلف  إصدار  لموظفين  يجوز  ثرية 

يتوافق    يعينهم المدير التنفيذي، ويكون مبلغ السلفة عند الحد األدنى الذي 

 مع متطلبات العمل. 

سُلف    : 19-112القاعدة   لهم  تصدر  الذين  الموظفون  يستخدم  ال 

السلف إاّل   لألغراض المرخص بها. ويتحملون  مصروفات نثرية هذه 

والتبعية   الشخصية  السُلف  المسؤولية  السليمة لهذه  اإلدارة  المالية عن 

لقابلة للتداول  وعن صونها. ويحفظون جميع المبالغ النقدية والصكوك ا

 في مكان مأمون. 

يجوز للمكاتب خارج المقر الحصول على أموال من    :20-112القاعدة  

خالل تحويالت مالية من المقر على مستوى يحدده المدير التنفيذي لكل  

 مكتب. 
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يجوز للمدير التنفيذي أن يدفع على سبيل اإلكراميات ما    : 3-12ال ادة  

ويبلّغ المدير التنفيذي المجلس بجميع   .الب  ا   يراه ضروريا لمصلحة 

 عات مع الكشوف المالية. هذه المدفو

يضع المدير التنفيذي معايير للحاالت التي تصرف    : 21-112القاعدة  

 فيها إكراميات، بما في ذلك تحديد مصدر تمويل تلك اإلكراميات. 

يجوز للمدير التنفيذي، بعد إجراء تحقيق كامل، أن يأذن    : 4-12ال ادة  

بشطب الخسائر النقدية وخسائر السلع واألصول األخرى، شريطة تقديم  

الكشوف   مع  الخارجي  المراجع  إلى  المشطوبة  المبالغ  بجميع  بيان 

 المالية. 

يجوز للمدير التنفيذي، بعد إجراء تحقيق كامل، أن    : 22-112القاعدة  

لخسائر النقدية وخسائر السلع واألصول األخرى التي يرى  يأذن بشطب ا

ن من غير الممكن استردادها. وال تُشكل التحقيقات التي تجري بموجب  أ

 . 12- 112هذه القاعدة أي إخالل بالمادة 

جوز مطالبة األطراف التي تُعتبر مسؤولة عن أي  ت  : 23- 112القاعدة  

 . للب  ا   خسائر متكبدة تسديد جميع التكاليف أو جزء منها 

بالسلع  متعلقة  قصات التنافسية ال يعلن عن الدعوة إلى المنا:  5-12ال ادة  

والنقل والمعدات واإلمدادات واالحتياجات األخرى من خالل العطاءات  

إاّل الرسمية   العروض،  تقديم  طلبات  أو  المدير  واإلعالنات  رأى  إذا   

النظام   من  المادة  بهذه  التقيّد  عدم  ضرورة  مبررة،  ألسباب  التنفيذي 

 المالي.  

  شت  اتالقواعد ال شت كة بين ج يع ال

يعين المدير التنفيذي سلطة شراء لجميع إجراءات    :24-112القاعدة  

اإلذن   إليه سلطة  تفوض  الذي  الموظف  الشراء  الشراء. وتعني سلطة 

المشتريات، والدخول نيابة عن   مع أطراف ثالثة في    الب  ا   بإجراء 

ماليا   ملزمة  تعاقدية  على  للب  ا   ترتيبات  ذلك  بعد  والموافقة   ،

 فوعات ذات الصلة. المد

في الحاالت التي تلزم فيها مشورة لجنة استعراض  :  25-112ة القاعد

المشتريات، وتقرر فيها سلطة الشراء عدم األخذ بمشورة اللجنة ذات  

 الصلة، تلتزم سلطة الشراء بتسجيل أسباب تلك القرارات وتوثيقها. 

النظام المالي    من  5- 12باستثناء ما تنص عليه المادة  :  26-112القاعدة  

المشتريات   لمبادئ  وفقا  الشراء  إجراءات  جميع  تتخذ  الالئحة،  وهذه 

واإلنصاف،   والمنافسة،  المال،  مقابل  قيمة  أفضل  في  المتمثلة  العامة 

 . الب  ا   والشفافية، ومصلحة 

أو    يُسجل:  27-112القاعدة   قرار  كل  السليم  النحو  يتخذه  على  حكم 

للقواعد من   أدناه ويكون مستندا    39-112إلى    33-112مسؤول وفقا 

 إلى االستنتاجات المكتوبة التي يتوصل إليها ذلك المسؤول. 

للمادة  : 28-112القاعدة   للمدير    5- 12  وفقا  من النظام المالي، يجوز 

القواعد   بموجب  الشراء  عملية  متطلبات  من  إعفاء  إصدار  التنفيذي 

المالي في ظ   36-112،  34-112، و 112-23 روف معيّنة  من النظام 

الشراء   سلطة  على  ويجب  التنفيذي.  المدير  يحدده  الذي  النحو  على 

التنفيذي   المدير  يحددها  التي  المعيّنة  الظروف  تطبيق  على  الموافقة 

لإلعفاء،   عل  حسب كأساس  حالة  الشراء.    ى كل  عملية  بدء  قبل  حدة، 

ي قرار  أو  حكم  كل  الشراء  ويُسّجل  عملية  من  باإلعفاء  مسؤول  تخذه 

التي  التنا المكتوبة  بالنتائج  مدعوما  ويكون  المالئم،  النحو  على  فسية 

 يتوصل إليها ذلك المسؤول.  

التنفيذي أن يفوض باستخدام اتفاقات    يجوز :  29- 112القاعدة   للمدير 

طويلة األجل أو غيرها من طرائق الشراء عندما يكون ذلك في مصلحة  

وموّرد يُعقد    الب  ا   ن  . ويُقصد باالتفاق الطويل األجل عقد بي ا   الب 

لفترة زمنية محددة لسلع و/أو خدمات بسعر محدد أو وفق آلية تسعير  

أي التزام قانوني بطلب أي    الب  ا   محددة مسبقا، ودون أن يقع على  

حد أدنى أو أي حد أقصى للكمية. وال يمكن لالتفاقات الطويلة األجل أن  

 حصرية في الشراء. أي  الب  ا   تمنح الموّرد الذي يتعاقد معه 

الشراء،    :30-112القاعدة   أوامر  أو  الشراء  عقود    حسب تُستخدم 

 االقتضاء، لكل عملية شراء. 
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باستثناء ما يجري به العرف التجاري المعتاد أو ما    : 31- 112القاعدة  

مصلحة   دفعات  الب  ا   تقتضيه  على  أو  مقدما  مبالغ  دفع  يجوز  ال   ،

دمات المتعاقد عليها. غير أنه يجوز للمدير  نظير تسليم السلع أو أداء الخ

التنفيذي أن يأذن بالدفع مقدما أو على دفعات، وفي هذه الحالة، تُسجل  

المدير التنفيذي معايير تحدد حاالت  األسب إلى ذلك. ويضع  اب الداعية 

التفويض بسلطة منح سلف استثنائية واألشخاص الذين تفوض إليهم تلك  

 السلطة.  

يجوز للمدير التنفيذي أن يتعاون مع منظمات أخرى  :  32-112القاعدة  

ة  ، شريطالب  ا   في منظومة األمم المتحدة للوفاء بمتطلبات مشتريات  

أن تكون األنظمة والقواعد المعمول بها في هذه المنظمات متسقة مع ما  

االقتضاء،    حسب . ويجوز للمدير التنفيذي،  الب  ا   يجري به العمل في  

اتف التعاون  الدخول في  هذا  مثل  الغرض. ويجوز أن يشمل  لهذا  اقات 

د  القيام معا بعمليات شراء مشتركة، أو اعتماد عقود أو إبرام عقود تعتم

على قرار عملية الشراء أو طلب عروض من منظمة أخرى من األمم  

استعراض   لجان  تتخذها  التي  اإلجراءات  قبول  ذلك  في  بما  المتحدة، 

لمنظمات أخ التابعة  األمم  العقود  التي تستخدم عقود منظمات  رى، أو 

المتحدة األخرى، أو المشاركة في لجان مشتركة الستعراض العقود، أو  

منظمة  شراء    مطالبة  بأنشطة  باالضطالع  المتحدة  لألمم  تابعة  أخرى 

 .الب  ا   نيابة عن 

 

 ذات الصلة  التغليف  واد ش اء السلع الغ ائية و

  التغليف مواد في شراء السلع الغذائية و يُتبع ما يلي  :  33-112القاعدة  

 ذات الصلة: 

الغذائية   ( أ السلع  إما    التغليف  ومواديمكن شراء  الصلة  ذات 

أو   اإلقليمية  أو  الدولية  التنافسية  العطاءات  أساس  على 

المدير   يقرره  الذي  النحو  على  بينها،  الجمع  أو  المحلية، 

نقلها وسرعة  وسهولة  المتاحة،  للكميات  تبعا  ،  التنفيذي، 

 وغير ذلك من العوامل األخرى ذات الصلة؛

القاعدة   ( ب في  عليها  المنصوص  الحاالت  باستثناء 

أو  112-33 عطاءات  ثالثة  على  الحصول  يُشترط  )د(، 

عروض أسعار على األقل من موردين مشهود لهم بالسمعة  

 الحسنة في توريد السلع المطلوبة؛

ث  عند طرح العطاءات التنافسية، يُحدد أفضل عرض من حي ( ج

القيمة، مع مراعاة عوامل من قبيل السعر، والمواصفات،  

الوقت   في  والتسليم  النقل،  ،  والتغليفالمناسب،  وتكاليف 

والدرجات أو المعايير الرسمية أو الدولية الواجبة التطبيق  

 ؛والمقبولة في التجارة، وغير ذلك من المتطلبات

و (د األسعار  فيها  تخضع  التي  الحاالت  من  أو  / في  غيرها 

رقابية،  شر هيئات  أو  لتشريعات وطنية  السلع  مبيعات  وط 

 أقل سعر؛يُطلب من الوكالة الحكومية المعنية عرض 

المدير   ( ه يتأكد  حكومية،  وكالة  من  الشراء  إجراء  حال  في 

مراعاة   مع  تنافسي،  المعروض  السعر  أن  من  التنفيذي 

النقل من مصادر   تكاليف  ذلك  بما في  مؤشرات األسعار، 

 ع مماثلة من حيث النوع والدرجة؛ توريد بديلة لسل 

للشراء   ( و تُعطى األفضلية  العروض،  تساوي جميع  في حال 

 ؛ دان الناميةمن البل
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شراء األغذية  مؤلفا من لجان ل هيكاليشكل المدير التنفيذي  ( ز

مع   تتولى  المقر  خارج  الموجودة  والمكاتب  المقر  في 

المستلمة  المفّوضة  سلطاتها   العروض  جميع  وتحليل  تقييم 

الغذائية  لشرا السلع  الصلةء  ذات  التغليف  وإسداء  ومواد   ،

 . المختصة  المشورة إلى سلطة الشراء

 ش اء خد ات النقل والتأ ين

 الب  ا   ينطبق ما يلي على نقل السلع التي يرتبها    :34-112القاعدة  

 وخدمات التأمين واإلشراف ذات الصلة: 

رس ( أ تكون  المنتظمة،  المالحية  الخطوط  سفن  حالة  وم  في 

تنافسية   عملية  خالل  من  المحددة  الرسوم  هي  الشحن 

الشحن أو خطوط الشحن المعنية، أو  ومفاوضات مع وكيل 

بها   المعمول  التجارية  التعريفات  تحدده  الذي  النحو  على 

وفي   الشحن.  أثناء  السارية  المتغيِّّرة  اإلضافية  والرسوم 

أمور   بين  من  الناقل،  اختيار  قرار  يُراعي  الحاالت  جميع 

المالحية  أ الخطوط  شركة  وسمعة  الشحن،  أسعار  خرى، 

 ة المقدمة؛ المنتظمة، وجودة الخدم

من   ( ب تنافسية  عروض  تُلتمس  المستأجرة،  السفن  حالة  في 

المدير   يعينه  الدوليين  السفن  وسطاء  من  فريق  خالل 

التنفيذي. ويستند اختيار العروض إلى األسعار المعروضة،  

بما التنقية،  العوامل  ال    والعديد من  المثال  فيها على سبيل 

السفينة من  الحصر، مالءمة السفينة وعمرها، وسمعة مالك  

لمالك   السابق  واألداء  مالي/تقني،  فحص  عملية  خالل 

مفاوضات   أي  عنها  تُسفر  التي  والنتائج  السفينة/السفينة، 

 الحقة بشأن األسعار؛ 

 :في حالة النقل البري  ( ج

 :لةالبري والخدمات اللوجستية ذات الص النقل (1

على   • تزيد  التي  الكبيرة  الشحنات  حالة  في 

إل   2 000 الدعوة  توجه  يقل عن  طن،  ى ما ال 

ثالث شركات مسجلة محليا في بلدان العبور أو  

لتقديم عروض أسعار النقل، بما   المتلقية البلدان 

في ذلك، عند االقتضاء، تكاليف خدمات التعبئة  

وخدمات المناولة وفقا لشروط التسليم    أكياس في  

الصلة.   ذات  األخرى  والشروط  بها  المعمول 

السعر   تشمل  أمور  جملة  إلى  االختيار  ويستند 

المعروض، والقدرة، وااللتزام بشروط التسليم،  

عند   وكذلك،  العقد،  شروط  من  ذلك  وغير 

 االقتضاء، الخبرة السابقة.  

األ النقل (2 اللوجستية  والخدمات  ذات  الداخلي  خرى 

 :الصلة

لداخلي على أساس تنافسي  تُتخذ ترتيبات النقل ا  •

من خالل طلب عروض أسعار من ثالث على  

يتمتعون بسمعة طيبة.   الذين  الناقلين  األقل من 

يستند أن  األسعار  اختيار   وينبغي  إلى    عرض 

جملة أمور تشمل األسعار المعروضة، والقدرة،  
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في   المحددة  التسليم  بمواعيد  العقد،  وااللتزام 

 ابقة.  وكذلك، حيثما أمكن، الخبرة الس

 يشكل المدير القطري لجنة للنقل المحلي تتولى  •

الصالحة   العروض  جميع  وتحليل  تقييم 

 المستلمة، وتُقدّم مشورتها إلى سلطة الشراء. 

التنفيذي أو  النقل  يتطلب   (د الجوي تفويضا خاصا من المدير 

المسؤول الذي تفّوض له هذه السلطة. وتُلت  مس، حيثما  من 

مالكي الطائرات أو مشغليها  أمكن، العروض التنافسية من  

المالئمين، ومن واحد أو أكثر من وسطاء الشحن الجوي  

في   المفاوضات  إجراء  بعد  االختيار  ويُحدّد  بهم.  الموثوق 

 ضوء ما يلي: 

الطائرات   (1 نشر  وتكاليف  المعروضة،  الشحن  أسعار 

الثابتة، الحد األدنى للغطاء  وسحبها، والرسوم اليومية  

و للمسؤولية،  أخطار  التأميني  ضد  التأمين  أقساط 

 الحرب، إن وجدت، والنفقات األخرى ذات الصلة؛ 

 صالحية الطائرة وسمعة مالكها أو مشغلها؛ (2

 .إمكانية الحصول على الطائرة فورا  (3

تُراجع ترتيبات التأمين المتعلقة بالنقل وسائر األنشطة دوريا   ( ه

ال خالل  مختلف  من  من  لألسعار  مؤشرات  على  حصول 

أ لمختلف  يحصل  األسواق  أن  لضمان  التغطية،  نواع 

التكلفة    الب  ا    ضوء  في  متاحة  تغطية  أنسب  على 

على   التغطية  وتُستخدم  األخرى.  الصلة  ذات  والعوامل 

إلى تقييم عروض األسعار المقدمة   فترات منتظمة استنادا 

من شركات أو وسطاء التأمين ذوي السمعة الطبية. ويجوز  

لبات التأمين أو التنازل  للمدير التنفيذي أن يأذن بشطب مطا

 ت، في رأيه، غير قابلة لالسترداد؛ عنها إذا كان

االقتضاء، ترتيبات المناولة والتخزين    حسب،  الب  ا   يُبرم   ( و

وإعادة تهيئة البضائع التالفة، وترتيبات التأمين الخاصة لكل  

واإلمدادات   الخدمات  من  ذلك  وغير  حدة،  على  حالة 

يتطلبه أن  يمكن  التي  ضوء    الب  ا   ا  اإلضافية  في 

 ة وأسعار الخدمة المقدمة وجودتها؛ احتياجاته التشغيلي

والمشرفون،   ( ز البري  الشحن  ومتعهدو  الشحن  وكالء  يُعيّن 

النقل، وسائل  تأجير  استعراض   ووسطاء  بعد  أمكن،  كلما 

مختارة   شركات  إلى  توجه  التي  الدعوات  أو  االستبيانات 

مقابالت.  من  ذلك  يعقب  وما  عروضها  ويستند    لتقديم 

الواضحة الكفاءة  إلى  الخدمات   االختيار  المقدمة.   وجودة 

العملية   الناحية  وفي حال تعذر تطبيق تلك اإلجراءات من 

النطاق   أو  المتاحين،  المرشحين  من  المحدود  العدد  بسبب 

التعيين   للعملية، أو بسبب حالة االستعجال، يستند  المحدود 

المعلومات المتاحة لدى المدير   التنفيذي. ويتخذ  إلى أفضل 

بات إلجراء تقييم دوري ألداء الوكالء  المدير التنفيذي ترتي

ومتعهدي الشحن والمشرفين والوسطاء المشار إليهم في هذه  

 الفقرة الفرعية. 

التأخير أو االحتجاز   ( ح المتلقية غرامات  الحكومة  تُخصم من 

رسو   سرعة  المتلقية  الحكومة  ضمان  عدم  عن  الناشئة 

الناتجالسفينة وتفريغها ة  ، وتسجل لحسابها عالوة التعجيل 
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عن عدم اإلبطاء في تفريغ السفينة وإعادة تحميلها. غير أنه  

فيها   يتخذ  التي  الحاالت  تشغيلية،  الب  ا   في  لدواع   ،

ترتيبات خاصة يتحمل بموجبها مسؤولية غرامات التأخير  

أو االحتجاز من الحكومة المستفيدة، ال تُخصم الغرامات من  

 لحسابها.   ة المتلقية، وال تُقيّد عالوة التعجيلالحكوم

جميع   (ط تتولى  التي  الشراء  سلطة  التنفيذي  المدير  يُعين 

ترتيبات النقل والتأمين والخدمات ذات الصلة. وتبت سلطة  

الشراء في العرض الذي يقع عليه االختيار بناء على مشورة  

جميع   وتقييم  بتحليل  يقومون  الذين  المختصين  المسؤولين 

 سعار أو العروض المقدمة. األ

يشكل المدير التنفيذي هيئة واحدة أو أكثر من هيئة  :  35-112القاعدة  

لإلشراف على السلع ووظائف النقل والتأمين. وتستعرض هذه الهيئات  

القاعدتين   في  المحددة  الترتيبات  كفاية  مدى    33- 112بانتظام 

التي استُ 34-112و خدمت في  ، وتُحدّد على وجه الخصوص الطريقة 

تيار ذات الصلة، وتُقدّم توصياتها بهذا الشأن إلى  تطبيق إجراءات االخ

بأثر   انتقائيا  استعراضا  الصلة  ذات  الهيئات  وتُجري  التنفيذي.  المدير 

 رجعي يتناول ما يلي:  

 العقود المبرمة لشراء سلع غذائية وتعبئتها؛  ( أ

 العقود المبرمة للنقل البحري أو البري أو الجوي؛ ( ب

 ت األسعار العامة؛ اتفاقا ( ج

 لتأمين؛ترتيبات ا (د

تعيين الوكالء، ومتعهدي الشحن، والمشرفين، والوسطاء،   ( ه

 ؛)ز( 34-112بمقتضى القاعدة 

 اتفاقات المناولة والتخزين والخدمات المعاونة.  ( و

إلى   توصيات  الصلة  ذات  الهيئات  تقدم  االستعراض،  هذا  على  وبناء 

 المدير التنفيذي بشأن ما يلي: 

بإل  (1 من  اقتراح  التعويض  والتنازل عن  غاء طلبات  التأمين، 

والتي   المستفيدة،  الحكومة  ضد  التأخير  وغرامات  طلبات 

 دوالر أمريكي.  25 000تقدر قيمتها بأكثر من 

والنقل،    ،التغليفو   ،مسائل السياسات المتعلقة بشراء السلع (2

تؤثر    التي يمكن أن   األخرى ذات الصلةخدمات  ال، ووالتأمين

 . ب  ا   العلى عمليات 

 خد ات السلع وال ش اء 

)بما    :36-112القاعدة   والخدمات  السلع  تجرى جميع عمليات شراء 

تلك   بخالف  الرئيسية(،  إصالحاتها  أو  األساسية  البنية  إقامة  فيها 

، على أساس تنافسي، وتنفذ  33-112و  34-112المشمولة بالقاعدتين  

إما في الدخول في مناقصات  إلى  تدعو  وثائق  شكل دعوات    بإصدار 

طاءات، أو طلبات لتقديم عروض أو أسعار أو اقتراحات، على  لطرح ع

أن تسلم على األقل لثالثة موردين مشهود لهم بالسمعة الحسنة في توريد  

 السلع والخدمات ذات الصلة. 

يعلن عن الدعوة إلى تقديم العطاءات أو طلبات تقديم    :37-112القاعدة  

 فيذي. حددها المدير التنعروض وفقا لإلجراءات التي ي
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يشكل المدير التنفيذي لجنة لمشتريات وعقود السلع    : 38- 112القاعدة  

وفي المكاتب الواقعة خارج المقر، تتولى    الب  ا   والخدمات في مقر  

المقدمة،   والعروض  واألسعار  العطاءات  جميع  وفحص  استعراض 

بالشراء بشأن شراء   المعنية  السلطة  إلى  المشورة  و/أو  وإسداء  السلع 

 : 36-112الخدمات التالية بموجب القاعدة 

جميع عمليات الشراء )بالطرق التنافسية أو بالتنازل( التي   ( أ

ى التزامات، إما عن طلب واحد أو سلسلة طلبات  تنطوي عل

دوالر أمريكي    500  000ذات صلة، وتبلغ قيمتها اإلجمالية  

ر في  دوالر أمريكي أو أكث  100  000أو أكثر في المقر، أو  

 المكاتب الواقعة خارج المقر؛

ذلك   ( ب في  بما  األجل،  الطويلة  العقود  أو  االتفاقات  جميع 

أو   القائم  تعديالتهاتجديداتها  الخيار  ممارسة  بخالف   ،

 بالتمديد بنفس الشروط واألحكام؛

األجل    ( ج اتفاقات طويلة  إلى  استنادا  المقترحة  الشراء  أوامر 

 ؛ )أ(38- 112لقاعدة بقيمة تتجاوز المستويات المحددة في ا

جميع حاالت التجديد أو التعديل لالتفاقات أو العقود الطويلة    (د

والتي  القائمة،  على    األجل  إضافية  تكاليف  إلى  تؤدي 

في المائة أو أكثر، من مجموع تكاليف    10بنسبة    الب  ا   

 االلتزام األصلي بعد إضافة التعديالت ذات الصلة؛ 

  100  000التي تبلغ قيمتها    أوامر الشراء أو العقود المقترحة  ( ه

وتوضيح   ذلك،  بعد  أُلغيت  والتي  أكثر،  أو  أمريكي  دوالر 

 ء؛ أسباب ومبررات اإللغا

جميع عمليات الشراء التي يوصى بإجرائها، والتي ال تلتزم    ( و

 بسياسة المشتريات واإلجراءات المتبعة؛ 

مسائل السياسات وإجراءات المشتريات األخرى الناشئة عن   ( ز

ود والمشتريات، التي قد ترى اللجنة أن من  استعراض العق

 المالئم عرضها على سلطة الشراء أو المدير التنفيذي. 

ع العقود أو أوامر الشراء المقترحة التي تقل قيمتها عن المبالغ  وال تخض

)أ( لالستعراض من جانب لجنة مشتريات  38- 112المحددة في القاعدة 

السلع والخدمات، بشرط وجود تقييم   مسجل لعروض األسعار  وعقود 

التنافسية والمستوفية للشروط، من إعداد الموظف المسؤول عن الشراء.  

المو ظف جميع االستثناءات الستعراضها من جانب سلطة  ويوثق هذا 

لجنة   ومشورة  االستعراض  إجراء  تطلب  قد  التي  المختصة  الشراء 

 مشتريات وعقود السلع والخدمات. 

المدير التنفيذي مستوى لل  مشتريات الصغيرة القيمة )على نطاق  يحدد 

 جزئي صغير(، ويتخذ إجراءات مبسطة إلتمام شراء هذه األصناف. 

تُمنح عقود جميع عمليات شراء السلع والخدمات،  :  39-112دة  القاع

، على  34- 112و  33-112بخالف تلك المنصوص عليها في القاعدتين  

 أساس ما يلي: 

لتقديم عطاءات و ( أ طلبات عروض  في حال إصدار دعوات 

أو   موّرد  ألفضل  الشراء  أوامر  أو  العقود  تُمنح  األسعار، 

مقاول مؤهل يُقدم العطاء األقل سعرا واألفضل تقنيا، على  

أنه يجوز رفض أيٍ من هذه العطاءات أو جميعها إذا اقتضت  

تُسجل    الب  ا   مصلحة   األخيرة،  الحالة  هذه  وفي  ذلك. 
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ديم عطاءات تنافسية  سباب الرفض، ويُبت في الدعوة إلى تقأ

 ؛ جديدة أو التفاوض على عقود

في حال طلب تقديم عروض، تُمنح العقود أو أوامر الشراء   ( ب

للمورد أو المقاول المؤهل الذي يتفق عطاؤه إلى حد كبير  

طرح   طلب  وثائق  في  عليها  المنصوص  المتطلبات  مع 

)التقني والمالي( هو األفضل  العطاءات والذي يُعتبر عرضه  

 .الب  ا   ألكثر استجابة الحتياجات قيمة وا

 ثالث عش : الكشوف ال الية ثالث عش : الكشوف ال الية

حساب    : 1-13ال ادة   عن  سنوية  مالية  كشوفا  التنفيذي  المدير  يقدم 

، بما يشمل أمواله وحساباته، للموافقة عليها. وتُعدّ هذه الكشوف  الب  ا   

 للقطاع العام. المالية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية  

ينشئ المدير التنفيذي سجالت ونظما وإجراءات مالية  :  1-113القاعدة  

اإلدارة   ألغراض  وسريعة  دقيقة  معلومات  لتوفير  عليها  ويحافظ 

المتعلقة بحساب   المالية  الكشوف  لتقديمها  الب  ا   الداخلية، وإلعداد   ،

الخا المراجع  المجلس وإلى اللجنة االسإلى  إلى  تشارية  رجي وإبالغها 

 لشؤون اإلدارة والميزانية، وإلى لجنة المالية. 

 تتألف الكشوف المالية الرئيسية من اآلتي: : 2-113القاعدة   

 كشف المركز المالي؛   ( أ

 ؛ كشف األداء المالي ( ب

 كشف التغيّرات في األصول الصافية؛  ( ج

 كشف التدفقات النقدية؛ (د

 المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية. كشف   ( ه

بنظام  :  3-113القاعدة   المحاسبة  أساس  على  المالية  الكشوف  تُعد 

لجميع   الموّحد  المالي  المركز  الفترة  نهاية  في  تبين  وهي  الصناديق، 

المعامالت  الب  ا   حسابات   جميع  تُصنف  ذلك،  إلى  وباإلضافة   .

 وتعرض في واحدة من ثالث شرائح كما يلي:  

 حسابات فئات البرامج؛ ( أ

 سابات الخاصة؛الحساب العام والح ( ب

 . لصناديق االستئمانية ا ( ج

فئات  :  4-113القاعدة   لحسابات  منفصلة  مفصلة  بحسابات  يحتفظ 

البرامج، والحساب العام والحسابات الخاصة، والصناديق االستئمانية،  

 وهي تتألف من: 

األستاذ  ( أ دفتر  اإليرادات    العام   حسابات  جميع  تبين  التي 

ا  فيها  والنفقات واألصول والخصوم واألصول  بما  لصافية 

 االحتياطيات، باإلضافة إلى:  

 حسابات فئات البرامج، وحسابات البرامج التي تبين ما يلي:  (ب

 األرقام الدالة على البرامج؛  (1

 المخصصات المعتمدة لميزانيات الحوافظ القطرية؛ (2

وااللتزامات   (3 المسددةالمصروفات  )تكاليف    غير 

 شرة(؛التشغيل، وتكاليف الدعم المباشرة وغير المبا

األرصدة الحرة غير المنفقة من مخصصات ميزانيات   (4

 الحوافظ القطرية 

بالسجالت  :  5- 113القاعدة   االحتفاظ  سياسة  التنفيذي  المدير  يضع 

وجميع المستندات الداعمة والتصرف فيها لتحديد  والتخلص منها  المالية  

المعلقة المراجعة  بمسائل  المتعلقة  تلك  باستثناء  الضرورية،  ،  الفترات 
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والتي ينبغي أن يُتفق عليها مع المراجع الخارجي، ويجوز تدميرها بعد  

 . ولية المدير التنفيذي هذه المدة على مسؤ

المتحدة.    : 2-13ال ادة   الواليات  بدوالرات  المالية  الكشوف  تعرض 

التي   األخرى  بالعمالت  المحاسبية  بالسجالت  االحتفاظ  أيضا  ويمكن 

 يراها المدير التنفيذي ضرورية. 

للمعايير  :  6-113القاعدة   وفقا  أخرى  عمالت  إلى  السجالت  تحّول 

يتحمل    المحاسبية الدولية للقطاع العام. وفيما يتعلق بحسابات البرامج، 

حساب البرنامج المعني أي خسائر وتُقيّد له أي أرباح ناشئة عن سعر  

الصرف إن أمكن. وعندما يكون ذلك غير ممكن لحسابات دعم البرامج  

الخسائر أو تُقيّد األرباح على بند اإليرادات المتنوعة  واإلدار ة، تُحّمل 

وبالنسبة   العام.  االستئمانية للحساب  ال  للصناديق  خاصة،  والحسابات 

أو الحساب الخاص ذي الصلة أي خسائر    الصندوق االستئماني يتحمل  

 أو تقيّد لحسابه أي أرباح. 

الية ويقدمها، في موعد  يعتمد المدير التنفيذي الكشوف الم   :3-13ال ادة  

يتجاوز   المراجع    31ال  إلى  مالية،  فترة  كل  نهاية  بعد  مارس/آذار 

 ا. الخارجي لفحصها وإبداء رأيه بشأنه

يشهد المدير التنفيذي بأن جميع المعامالت قد سجلت،  :  7-113القاعدة  

سجالت المحاسبية وأن  في حدود علمه ومعلوماته، على نحو سليم في ال

المعامالت المالي  هذه  المركز  تعرض  المالية،  الكشوف  جانب  إلى   ،

 بصورة نزيهة.  للب  ا   

التنفيذي  :  8-113القاعدة   المدير  المالية، يُقدم  الكشوف  إلى  باإلضافة 

إلى المراجع الخارجي موجزا يُلخص السياسات المحاسبية ذات األهمية  

 المتعلقة بما يلي: والمعلومات  

 اإلكراميات؛  ( أ

 طب المبالغ النقدية واألصول األخرى؛ الخسائر وحاالت ش ( ب

 االستثناءات من هذه القواعد؛  ( ج

 المعلومات األخرى التي قد يحتاج إليها المراجع الخارجي.  (د

 رابع عش : ال  اج ة الخارجية رابع عش : ال  اج ة الخارجية

حسابات    :1-14ال ادة   لمراجعة  خارجيا  مراجعا  المجلس  يُعين 

الالب  ا    المراجع  المسؤول  . ويكون  )أو  العام  المراجع  خارجي هو 

الذي يتولى وظيفة مماثلة( في إحدى الدول األعضاء في األمم المتحدة  

 أو في منظمة األغذية والزراعة. 

 لم تصدر أي قواعد. 

يُعين المراجع الخارجي من خالل عملية اختيار تنافسية    : 2-14ال ادة  

وز تعيينه مرة أخرى  لوالية مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد. ويج

 بعد فترة توقف لمدة والية واحدة على األقل. 

 لم تصدر أي قواعد. 

تكون مراجعة الحسابات وفقا للمعايير الموحدة لمراجعة  : 3-14ال ادة 

ا  لفريق  المتحدة،  الحسابات  األمم  لحسابات  الخارجيين  لمراجعين 

ووف الذرية،  للطاقة  الدولية  والوكالة  المتخصصة    قا والوكاالت 

 الوارد في ملحق هذا النظام. لالختصاصات اإلضافية 

 لم تصدر أي قواعد. 

يجوز للمراجع الخارجي أن يبدي مالحظات بشأن كفاءة   : 4-14ال ادة 

الم والنظام  المالية،  الداخلية،    حاسبي،اإلجراءات  المالية  والضوابط 

 .الب  ا   وبصفة عامة، بشأن كل ما يتصل باإلدارة والتسيير في 

 تصدر أي قواعد. لم 

تماما ومسؤوال وحده    :5-14ال ادة   الخارجي مستقال  المراجع  يكون 

 عن سير أعمال مراجعة الحسابات.  

 لم تصدر أي قواعد. 

الخارجي إجراء  6-14ال ادة   المراجع  : يجوز للمجلس أن يطلب من 

 فحوص محددة وتقديم تقارير منفصلة عنها. 

 لم تصدر أي قواعد. 

جع الخارجي ما يحتاج إليه  دم المدير التنفيذي إلى المرايق  :7-14ال ادة  

 من تسهيالت إلجراء المراجعة أو أي فحص محدد يطلبه المجلس. 

 لم تصدر أي قواعد. 
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  يصدر المراجع الخارجي تقريرا عن مراجعة الكشوف   :8-14ال ادة  

المتعلقة بحسابات الفترة المالية، على أن  ذات الصلة    والجداول  المالية 

المشار إليها  يتض للمسائل  التي يراها ضرورية  المعلومات  من تقريره 

 من النظام المالي وبيان الصالحيات اإلضافية.  4-14في المادة  

 لم تصدر أي قواعد. 

المراجع    :9-14ال ادة   سوى  الخارجية  المراجعة  عمليات  يجري  ال 

يعينه   الذي  الخارجي، ألغراض  الخارجي  للمراجع  ويجوز  المجلس، 

المراجعة، أن يستعين    إجراء  فحص محلي أو خاص أو لخفض تكلفة 

بخدمات شخص يكون مراجعا عاما وطنيا للحسابات )أو بشخص يؤدي  

بالسمعة   لهم  مشهود  تجاريين  حسابات  بمراجعي  أو  مماثلة(  وظيفة 

 ا. لون تقنيالطيبة أو بأي شخص آخر أو شركة أخرى يرى أنهم مؤه

 لم تصدر أي قواعد. 
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