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 وجز امل

   يسّر( األملاين  الفيدرايل  احملاسبة  ديوان  مراجع    (Bundesrechnungshofرئيس  عمل  "خطة  يقدم  أن 
 . احلساابت اخلارجي"

 

 املاليةالتوجيهات املطلوبة من جلنة 

   يرجى من جلنة املالية أن حتيط علما ابلوثيقة املعنونة "خطة عمل مراجع احلساابت اخلارجي" وأن تقرها لتقدميها
 .إىل اجمللس التنفيذي للعلم

 مسودة املشورة 

  ،تشري جلنة املالية يف منظمة األغذية  وفقا للمادة الرابعة عشرة من النظام األساسي لربانمج األغذية العاملي
 والزراعة على اجمللس التنفيذي للربانمج أبن حييط علما ابلوثيقة "خطة عمل مراجع احلساابت اخلارجي". 

 



 

 الستفساراتكم بشأن الوثيقة:

 L. Hoffmann دالسي

 المراجعة الخارجية  مدير 

 extauditor.lhoffmann@wfp.orgبريد إلكتروني: 

 

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

World Food Programme

Programme Alimentaire Mondial

Programa Mundial de Alimentos
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 الدورة العادية الثانية 

 2022نوفمبر/تشرين الثاني  17- 14روما، 

 التوزيع: عام 

 2022سبتمبر/أيلول 30 التاريخ: 

 اإلنكليزية اللغة األصلية: 

 من جدول األعمال  5البند 
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 ت هيد  -أوال

،  2021نوفمبر/تشرين الثاني    16، المؤرخ  EB.2/4/2021(، بموجب قراره  الب  ا  عيّن المجلس التنفيذ لبرنامج األغذية العالمي ) 

الفيدرالي األلماني )رئيس   لمدة ست    الب  ا    للقيام بمراجعة حسابات( مراجعا خارجيا  Bundesrechnungshofديوان المحاسبة 

 . للب  ا  من النظام المالي  1-14للمادة  اوفق  2028يونيو/حزيران  30إلى  2022يوليو/تموز  1للفترة من سنوات 

التي   2023يونيو/حزيران    30إلى    2022يوليو/تموز    1هذه الوثيقة خطة عملنا السنوية لمراجعة الحسابات للدورة من    ونعرض في

 إلى المجلس التنفيذي للعلم.  ستقدم

 الوال ة وال سؤوليات  - ثا يا

اختصاصات مراجع الحسابات  وملحقه. وتشمل    للب  ا  ترد والية مراجع الحسابات الخارجي في المادة الرابعة عشرة من النظام المالي  

 صَّل.  وال سيما العرض التقني المف - الخارجي الدعوة إلى تقديم الطلبات، إلى جانب عرض خدمات مراجع الحسابات الخارجي  

رجيين لحسابات  للمعايير الموحدة لفريق المراجعين الخا  اوتتمثل مسؤوليات مراجع الحسابات الخارجي في إجراء مراجعة للحسابات وفق

الذرية للطاقة  الدولية  والوكالة  المتخصصة  والوكاالت  المتحدة  المالي    اووفق  ،األمم  النظام  المبّينة في ملحق  لالختصاصات اإلضافية 

ظام  . ويجوز لمراجع الحسابات الخارجي إبداء مالحظاته بشأن كفاءة اإلجراءات المالية والن (من النظام المالي  3- 14)المادة    للب  ا  

 من النظام المالي(.  4- 14وتسييره بصفة عامة )المادة  الب  ا  المحاسبي، والضوابط المالية الداخلية، وإدارة 

ويخضع لمساءلته    الب  ا  مسؤول مسؤولية كاملة أمام المجلس التنفيذي فيما يتعلق باإلدارة المالية ألنشطة    للب  ا  والمدير التنفيذي  

، بما في ذلك صناديقه الب  ا  أموال    بشأنسنوية    ةمالي   امن النظام المالي(. ويُقدم المدير التنفيذي إلى المجلس التنفيذي كشوف  1- 3)المادة  

  31. ويُصدق المدير التنفيذي على الكشوف المالية ويقدمها، في موعد أقصاه  للموافقة عليها  (الماليمن النظام    1- 13وحساباته )المادة  

من النظام المالي(.    3- 13مارس/آذار التالي لنهاية كل فترة مالية، إلى مراجع الحسابات الخارجي لفحصها وإبداء الرأي بشأنها )المادة  

من النظام المالي(. وتقع على المدير التنفيذي    1- 13للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام )المادة   اوفق  للب  ا  وتُعد الكشوف المالية  

وبكفاءة، وحماية  بفعالية    الب  ا  المسؤولية عن وضع ضوابط داخلية، بما في ذلك المراجعة الداخلية والتحقيق، لكفالة استخدام موارد  

 أصوله. 

والعاملين معه حرية االطالع، في    لمراجع الحسابات الخارجي، يتعيّن على المدير التنفيذي أن يكفل  للب  ا  نظام المالي  لملحق ال  اووفق

ضرورية    يرى مراجع الحسابات الخارجي أنهااألخرى التي    والوثائق   دفاتر الحسابات والسجالتجميع  جميع األوقات المناسبة، على  

 للقيام بالمراجعة. 

 هدف ال  اج ة و طاقها  - ثالثا

 ال  اج ة ال الية

ديسمبر/كانون    31في    للب  ا  تُعّبِّر بأمانة عن المركز المالي   للب  ا  من خالل مراجعتنا المالية، سنُقّيِّم ما إذا كانت الكشوف المالية 

للمبادئ التوجيهية والسياسات المحاسبية    اعدت وفقللمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وما إذا كانت أُ   اوفق  2022األول من عام  

 في الفترة المالية السابقة.  اذات الصلة المطبقة على النحو الذي يتسق مع ما كان مطبق

. ونُطبق المعايير الدولية لمراجعة الحسابات  اللمعايير المقبولة دولي   اوفق  وتقديم تقرير عنهامراجعتنا  وإجراء  ونحن نقوم بتخطيط وإعداد  

 وإطار التصريحات المهنية الخاص بالمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات.  
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الكشوف المالية خالية من وتُلزمنا المعايير الدولية لمراجعة الحسابات باالمتثال للمتطلبات األخالقية والحصول على تأكيدات معقولة بأن  

 .2. ونمتثل للمتطلبات األخالقية المحددة في المعايير الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات 1ماديا  بيانات غير صحيحةأي 

الرئيس المسؤولية  المكلفين  ي وتقع  التدليس وكشفه على عاتق  منع  المكلفون  وتسييرهالكيان    بإدارةة عن  يُجريها  التي  الرقابة  وتشمل   .

في  النظر في إمكانية تجاوز الضوابط أو أي تأثير غير مالئم آخر على عملية اإلبالغ المالي. وبالنظر إلى القيود المتأصلة    باإلدارة

في الكشوف    الماديةالبيانات غير الصحيحة  في احتمال عدم الكشف عن بعض    يمكن تجنبهال    الذي  خطرال  يكمنمراجعة الحسابات،  

 . 3للمعايير المحاسبية لمراجعة الحسابات االسليم وفق الوجهعلى  خططت ونُفذّتالمالية، حتى وإن كانت المراجعة قد 

  الب  ا   . ونأخذ في الحسبان تقييم سلفنا الذي رأى فيه أن بيئة الرقابة الداخلية في  4على أساس المخاطر في المراجعة    اونُطبق نهج

قدر  تنطوي عمليات  على  طبيعة  بسبب  المتأصلة  المخاطر  من  من    الب  ا    كبير  كبير  بقدر  المتسم  وهيكله  ومواقعها،  الرئيسية 

 االستقالل الذاتي.  من اكبير االالمركزية، مما يعطي للمسؤولين على المستوى القطري قدر

. وستُساعدنا نتائج هذا  جوهرية  ءلتحديد احتماالت حدوث أخطا  للب  ا  وسنُقّيِّم مواطن القوة والضعف في الضوابط في النُظم المالية  

التقييم للمخاطر على تحديد مستوى أدلة المراجعة الالزمة لدعم رأي مراجع الحسابات، وتركيز الجهود على معالجة المجاالت التي  

 تنطوي على مخاطر كبيرة، وتحسين فعالية اختبار المراجعة من حيث التكلفة.  

   اج ة ا داء 

على االقتصاد والكفاءة والفعالية بما يتماشى مع   هاتان المراجعتانوتسييره. وستُركز    الب  ا  رة  سنُجري مراجعتين ألداء جوانب إدا 

 .5المعايير الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات 

 تقار   ال  اج ة والجدول الز ن   - راب ا

، بما 2022لعام  للب  ا  عن مراجعة الكشوف المالية  اتقرير  2023إلى المجلس التنفيذي في دورته السنوية في يونيو/حزيران سنُقدم 

 وتقريرين عن مراجعة األداء.  ،في ذلك رأي مراجع الحسابات

 مرتين في إطار المراجعة الشاملة للكشوف المالية:  الب  ا  وسنقوم بزيارة مقر 

 ،  2022أكتوبر/تشرين األول  21إلى  10من  •

 . 2023مارس/آذار  4فبراير/شباط إلى  14من  •

 من المراجعة المالية.  ا الزيارات إلى المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية جزء اوستُشكل أيض

ف    3- 13وفيما يتعلق بالمادة   المدير التنفيذي بأنه بداية مراجعة الكشوف المالية وتكوين رأي، فإننا    تصديق من النظام المالي التي تُعّرِّ

 .  ةمتين  أسسضرورية لممارسة حكمنا المهني لتكوين رأينا على   تنواصل المراجعة المالية بعد تاريخ التصديق ما دام

 وستستكمالن. 2023وفبراير/شباط    2022فيما بين أكتوبر/تشرين األول    الب  ا  في مقر    اجعة األداء أساسوسيتم إجراء عمليتي مرا

 بزيارات إلى المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية. 

 
 للمعايير الدولية لمراجعة الحسابات".  المراجعة الحسابات "الهدف العام لمراجع الحسابات المستقل، وإجراء مراجعة الحسابات وفقمن المعايير الدولية    200المعيار    1

 .إدارة الجودة للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات 140 والمعيار من المعايير الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات 130المعيار   2

 من المعايير الدولية لمراجعة الحسابات "مسؤولية مراجع الحسابات المتعلقة بالتدليس في مراجعة الكشوف المالية".  240المعيار   3

 المادية من خالل فهم الكيان وبيئته".   البيانات غير الصحيحةمن المعايير الدولية لمراجعة الحسابات "تحديد وتقييم مخاطر  315المعيار   4

   "معيار مراجعة األداء".  3000للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات "مبادئ مراجعة األداء" والمعيار   الدوليةمن المعايير  300المعيار   5
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  جاالت ال  اج ة  -خا سا

 ال  اج ة ال الية

كبير من   تنطوي على قدر   الب  ا   . ويبين التحليل أن بيئة الرقابة الداخلية في  الب  ا  لبيئة الرقابة الداخلية في    اأولي   أجرينا تحليال

في جميع أنحاء العالم، مما يؤدي إلى هيكل يتسم بقدر كبير من الالمركزية يمنح المديرين    الب  ا  بسبب عمليات    ة المتأصل  المخاطر 

 بيرة من االستقالل الذاتي.على المستوى القطري درجة ك

 على مجاالت المراجعة التالية:  نزمع التركيزلى تقييمنا األّولي للمخاطر، إ اواستناد

 التحويالت القائمة على النقد الموّزعة؛ •

 إدارة الشركاء المتعاونين؛ •

 قوائم الجرد وتوزيع السلع الغذائية؛ •

 استحقاقات الموظفين؛ •

 الطوعية. إثبات المساهمات  •

ارات للضوابط. وبصرف النظر عن مجاالت التركيز، ستُراجع جميع البنود ب وفي هذه المجاالت، سنُجري اختبارات موضوعية واخت 

 المادية. 

( بأهميته الكبيرة في حفظ السجالت  2على نُظم المعلومات. ويتسم نظام تخطيط الموارد المؤسسية )ونجز    اكبير  ااعتماد  الب  ا  ويعتمد  

 لمحاسبية وإعداد الكشوف المالية. ا

.  2022وفي نهاية عام  2022للسنة المالية إجراءات المراجعة والتأكيدات المطلوبة بشأن فئات المعامالت وأرصدة الحسابات  وسنحدد

أدلة مراجعة كافية مناسبة   الحصول على  العملي  أو من غير  الممكن  بأن من غير  نحكم  قد  المخاطر،  ببعض  يتعلق    خالل   منوفيما 

وسنقوم ببلورة فهمنا لتلك على هذه المخاطر بمراجعة الحسابات،    الب  ا  اإلجراءات الموضوعية فقط. وترتبط الضوابط التي يفرضها  

 الضوابط. 

تقديراته المحاسبية، وال سيما في مجال االلتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفين المستندة إلى  الب  ا  يضع بها  وسنفهم الطريقة التي

 بشأنها.  ر االكتواري بي واصل مع الخت افتراضات اكتوارية. وسنُركز على هذه االلتزامات وسن 

   اج ة ا داء 

الدعم اإلداري واألخرى بشأن إدارة الوقود. ويعرض الملحق  األداء، إحداهما بشأن خدمات  أعاله، سنُجري عمليتين لمراجعة  أشرنا    كما

 . 2021و 2016ما بين عامي جاالت مراجعات األداء السابقة في قائمة بم  األول

 خدمات الدعم اإلداري 

هذه المراجعة  . وتشمل خدمات الدعم اإلداري في  للب  ا  في األنشطة التنظيمية والتشغيلية    ارئيسي   ا خدمات الدعم اإلداري دورتؤدي  

المشتركة والخدمات  اإلدارية  أيضالخدمات  تغطي  وهي  المشتريات.  وخدمات  والتكنولوجيا،  المعلومات  إدارة  مثل  الموارد    ا،  إدارة 

في البلدان التي يعمل فيها. والهدف من هذه المراجعة هو تقييم ما إذا كانت خدمات    الب  ا  البشرية التي تتسم بأهميتها الكبيرة لعمل  

 والكفاءة. كفيلة بتحقيق الفعالية واالقتصاد    الب  ا  لدعم اإلداري التي يقدمها ا

 وفيما يلي أسئلة المراجعة الرئيسية: 
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 لمطبقة على خدمات الدعم اإلداري؟ ما هي القواعد ا •

 لهذه القواعد؟   اهل تُنفذ خدمات الدعم اإلداري وفق •

 الخدمات؟ هل نُظم تكنولوجيا المعلومات مناسبة لدعم هذه  •

 الخدمات التي تحتاج إليها المكاتب القطرية؟  الب  ا  هل يُقدم مقر  •

 هل تدعم المكاتب اإلقليمية المكاتب القطرية بحسب ما تقتضيه الحاجة؟  •

 في مجال خدمات الدعم اإلداري؟ القطرية  للمكاتب السلطات المفوضة الب  ا  كيف يرصد مقر  •

 إدارة الوقود 

إلى    ،المكاتب القطرية على توافر الوقود. وفي ضوء التحديات الراهنة، من الضروري تنفيذ عملية فعالة إلدارة الوقودتعتمد عمليات  

 جانب القواعد المناسبة والتوجيه والدعم من خالل نُظم تكنولوجيا المعلومات. 

 وفيما يلي أسئلة المراجعة الرئيسية:  

 االستراتيجية والقواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية إلدارة الوقود. اإلطار التنظيمي: ما هي السياسات  •

الوقود:   • يضمن  إمدادات  المناسبة  الب  ا  كيف  الوقود  التي   ؟ إمدادات  العقود  نوع  الوقود؟ وما  اختيار موردي  يتم  وكيف 

 ة واالستدامة البيئية؟المقبولة من الجود  يات؟ وهل توفِّّر العقود المعايير الدنيا والمستوالب  ا  يستخدمها 

استهالك الوقود؟ وكيف تُدار مخزونات الوقود؟ وهل نُظم تكنولوجيات المعلومات    الب  ا  الرصد والضوابط: كيف يرصد   •

 مخاطر أسعار الوقود؟  الب  ا  حدوث مخالفات؟ وكيف يدير  الب  ا  مناسبة إلدارة الوقود؟ وكيف يمنع 

 الز ارات ال يدا ية

في المائة من موظفي    87من خالل تقديم المساعدة الغذائية واالستجابة لألزمات. ويعمل أكثر من   الب  ا   تُنفذ المكاتب القطرية والية  

في المكاتب القطرية. ولذلك فإن الزيارات إلى المكاتب القطرية حاسمة األهمية لمراجعتنا للحسابات. ومعاييرنا لزيارة المكاتب    الب  ا  

 ووقت آخر زيارة أجراها مراجع الحسابات الخارجي.  ،األّولي للمخاطر المالية، وحجم الميزانية تقييمنارية هي القط

البلدانفي    الب  ا  ويعمل   األمنية مستقرة.    كثير من  األوضاع  فيها  تكون  بسببال  ذلك  كوفيد  ويتفاقم  . وفي ضوء هذه  19- جائحة 

 المقررة بالفعل. يارات المخاطر، قد يكون من المستصوب إلغاء الز

 قائمة بالمكاتب القطرية التي نعتزم زيارتها في دورة المراجعة الحالية.   الثانيوترد في المحلق 
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 ا ولال لحق  

 و لخص  واضيع ال  اج ة ال ختارة للسنوات السابقة  2022للسنة ال الية ال ختارة  واضيع   اج ات ا داء 

2016-2021 2022 

 الالمركزية استعراض  •

 التغييرات في الموارد البشرية  •

 الخسائر المتصلة باإلمدادات الغذائية  •

زيادة الموارد أثناء عمليات االستجابة لحاالت   •

 الطوارئ 

 ميزانيات الحوافظ القطرية  •

 والمعاقبة عليه  همنع التدليس وكشف •

 خدمات النقل الجوي  •

 حافظة العقارات  •

 المبادرات المؤسسية الحاسمة  •

 إدارة المعلومات المتعلقة بالمستفيدين •

 الرقابة اإلدارية   •

 الشركاء المتعاونون •

 خدمات الدعم اإلداري  •

 إدارة الوقود  •
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 الثا   ال لحق  

 2022ال  اج ات للسنة ال الية      اضال كاتب اإلقلي ية وال كاتب القط  ة الت  ستج ي ز ارتها 

 القاهرة • اإلقلي    ال كتب

 جوهانسبرغ   • 

 مصر • القط  ة ال كاتب

 األردن  • 

 لبنان • 

 مالوي  • 

 موزامبيق  • 

 تنزانيا  • 

 زمبابوي  • 
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