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ع لية اختيار وت يين
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اجع الحسابات الخارج للب ا

للفت ة ن  1وليو/ت وز  2022إلى  30و يو/حز ان 2028

ش وع الق ار*
يوافق المجلس على العملية المقترحة لختيار وتعيين مراجع الحسابات الخارجي للب ا

للفترة من  1يوليو/تموز  2022إلى

 30يونيو/حزيران .)WFP/EB.2/2020/5-B/1( 2028

*

هذا مشروع قرار ،ولالطالع على القرار النهائي المعتمد من المجلس ،يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد فيليب وارد ()P. Ward
أمين المجلس التنفيذي
شعبة أمانة المجلس التنفيذي
هاتف066513-2917 :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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الخلفية
-1
-2

تنتهي فترة ولية المراجع الخارجي ،وهو ديوان المحاسبة الفرنسي ،في  30يونيو/حزيران .2022
وتحددد هدذا الوثيقدة عمليدة اختيدار المراجع الخدارجي للب اا

للفترة من  1يوليو/تموز  2022إلى  30يونيو/حزيران .2028

واسددددتندادا إلى العمليدة التي وافق عليهدا المجلس في دورتد العداديدة الثدانيدة عدام  )1( 2014وهي عمليدة نممدت اختيدار وتعيين
المراجع الخدارجي الحدالي ،تدحدداد الوثيقدة مدا يلي )1 :اإلطدار الزمني للعمليدة  )2وليدة فريق التقييم وتكويند والترتيبدات المتعلقدة
باسدتمراريت  )3إجراءات الختيار  )4معايير التقييم باسدتخدام أوزان التقدير النسدبية .وبموجب اختصداصدات لجنة مراجعة
الحسابات )2(،فإن اللجنة ستددعى إلى "تقديم المشورة بشأن اختيار المراجع الخارجي".

ا حكام ذات الصلة ف النظام ال ال للب ا
-3

فيما يلي مواد النمام المالي للب ا


ذات الصلة بتعيين المراجع الخارجي:

عين المجلس مراجعا خارجيا للقيام بمراجعة حسدددابات الب ا  .ويكون
ال ادة ال اب ة عشا ا ة 1-ن النظام ال ال  :يد ا
المراجع الخدارجي هو المراجع العدام (أو المو ف الدذي يتولى و يفدة ممداثلدة) في إحدد الددول األعندددداء في منممدة
األمم المتحدة أو في منممة األغذية والزراعة.



عين المراجع الخارجي ،من خالل عملية اختيار تنافسدية لولية لمدة سدت
ال ادة ال اب ة عشا ة 2-ن النظام ال ال  :يد ا
()3

سنوات غير قابلة للتجديد .ويمكن تعيين مرة أخر توقف لفترة ولية على األقل.

اإلطار الز ن
-4

تبدأ فترة المراجع الخارجي الجديد في  1يوليو/تموز  2022بعد انتهاء ولية المراجع الخارجي الحالي .ومن المقرر أن يجري
تعيين المراجع الخارجي في الدورة العادية الثانية للمجلس عام  2021وتوصي هيئة المكتب باللتزام باإلطار الزمني التالي:

موافقة المجلس على عملية اختيار وتعيين مراجع الحسابات الخارجي للب ا
 1يوليو/تموز 2022إلى  30يونيو/حزيران 2028

للفترة من

الدورة العادية الثانية لعام 2020

توجي الدعوة لتقديم العروض (على أن يتم الرد في موعد أقصاا  10أسابيع)

أوائل مارس/آذار 2021

تلقي العروض

منتصف مايو/أيار 2021

وضع قائمة التصفية النهائية للعروض

منتصف يونيو/حزيران 2021

إجراء المقابالت مع المرشحين النهائيين

منتصف يوليو/تموز 2021

التقييم النهائي والتوصية

نهاية أغسطس/آب 2021

تعليقات لجنة المالية في منممة األغذية والزراعة واللجنة الستشارية لشؤون اإلدارة
والميزانية

أكتوبر/تشرين األول 2021

تعيين المجلس للمراجع الخارجي

الدورة العادية الثانية لعام 2021

(.WFP/EB.2/2014/5-C/1 )1
(.WFP/EB.2/2018/10/1 )2
( )3تنص المادة الرابعة عشرة من النمام المالي على كامل تفاصيل الترتيبات الخاصة بالمراجع الخارجي .وترد اختصاصات في ملحق النمام المالي.
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ف ق التقييم
وال ة ف ق التقييم
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سدديتولى إجراء عملية اختيار المراجع الخارجي فريق التقييم الذي سددتقع علي المسددؤولية الشدداملة عن )1 :الشددروع في عملية
الختيار التنافسدي واإلشدراع عليها  )2تقييم العروض المقدَّمة المسدتوفية للشدروط  )3موافاة المجلس بنتائج عملية الختيار
مصحوبة بتقييم وتوصيت .

تكو ن ف ق التقييم
-6

ألغراض عملية اختيار المراجع الخارجي ،سيشكال المجلس فريق التقييم من هيئة المكتب المنتخبة لعام .2021

-7

وسدوع يتولى رئيس المجلس رئاسدة فريق التقييم .وفي حال عدم تمكن رئيس المجلس من رئاسدة فريق التقييم ،سديندطلع نائب
رئيس المجلس بمهدام رئيس الفريق .وفي حدال وجود عرض من المراجع العدام (أو من مسددددؤول بمنصددددب ممداثدل) في إحدد
الدول األعناء في فريق التقييم ،فإن هذا العنو ينسحب ويستعاض عن بالعنو المناوب.

-8

وإذا لم يتمكن أحد أعند د اء فريق التقييم من أداء مهام فسدددوع يحل محل العندددو المناوب في هيئة المكتب .وسدددوع يعمل
أعناء هيئة المكتب لعام  2021وأعناؤهم المناوبون بصفتهم الشخصية.

-9

وتشكال أغلبية أعناء فريق التقييم نصابا قانونيا أثناء مداولت اجتماعات الفريق.

است ار ة ف ق التقييم
-10

وفقدا لإطار الزمني المحددَّد في الفقرة  ،4سدددديتم النتهداء من عمليدة الختيدار والتعيين بحلول تاريخ انعقداد الدورة العادية الثانية
لعام .2021

-11

على أن فريق التقييم سيواصل أداء مهام بتشكيل األصلي إلى ما بعد ذلك التاريخ إذا كان إنجاز عملية الختيار يقتني ذلك.

إج اءات االختيار
-12

ال حلة ا ولى :إعداد طلب تقد م ال وض .سددددتقوم الشددددعب التقنية المعنية في أمانة الب ا

بإعداد طلب تقديم العروض،

وسيقدم هذا الطلب عن طريق لجنة مراجعة الحسابات إلى فريق التقييم للموافقة علي .
-13

ال حلة الثا ية :الدعوة إلى تقد م ال وض .بناء على ما سددبق ،سدديقوم فريق التقييم بإرسددال طلب العروض إلى األعندداء
داعيدا المراجعين الخدارجيين المؤهلين إلى تقدديم عروض تقنيدة ومداليدة منفصددددلدة لمراجعدة الكشددددوع المداليدة للب اا

للفترة

 .2027-2022والمراجعون الخارجيون المؤهلون هم المراجعون العامون أو المو فون الذين يشددددغلون مناصددددب مماثلة في
الدول األعناء في األمم المتحدة أو منممة األغذية والزراعة.
-14

باسدددتالم

ال حلة الثالثة :اساااتام ال وض التقنية وفضااا ا وإج اء تقييم أول ل ا .تقوم شدددعبة المشدددتريات في الب ا
العروض وفندها طبقا إلجراءات تسد ملم وفض العطاءات المعمول بها في الب ا  .وسديقوم فريق تقني مؤلف من ممثلين عن
شدددعبة المالية المؤسدددسدددية ومكتب المفتش العام وخدمات الرقابة بفرز العروض التقنية وإجراء تقييم أولي يحدد في بوضدددوح
العروض التي ل تفي بالمعايير األساسية.

-15

ال حلة ال اب ة :اسااات اض لجنة

اج ة الحساااابات لل وض وتقييم ف ق التقييم ل ا .سدددتحال العروض التقنية ،والتقييم

الولي للفريق التقني مشددفوعة بما تسدددي لجنة مراجعة الحسددابات من مشددورة ،إلى فريق التقييم ،الذي يجري تقييم الخا
ويمنح مجموع الدرجات ويعد قائمة التصفية النهائية للمرشحين.
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ال حلة الخا ساة :ف

ال وض ال الية بعد موافقة فريق التقييم ،تقوم شدعبة المشدتريات في الب ا

للمرشدحين الواردة أسدماؤهم في قائمة التصدفية النهائية ،وتقدمها إلى الفريق التقني للب ا

بفض العروض المالية

لمواصدلة السدتعراض .ويحال هذا

الستعراض مشفوعا بمشورة لجنة مراجعة الحسابات إلى فريق التقييم.
-17

ال حلة الساادساة :إج اء قابات ع ال ياحين الن انيين سديجري فريق التقييم مقابالت مع المرشدحين النهائيين .وسدتسدمي
لجنة مراجعة الحسددابات أحد أعنددائها( )4لمسدداعدة فريق التقييم في هذا المهمة ،بما في ذلك المعاونة على البت في مجموعة
موحدة من المواضيع التي سيتم تناولها خالل المقابالت وصياغة األسئلة التي ستطرح.

-18

وسدديقوم فريق التقييم بإصدددار تقييم النهائي ويرفع توصدديت بالمرشددح المفنددل على أسدداس مجموع الدرجات والنتائج التي
ستسفر عنها المقابالت إلى المجلس.

-19

ال حلة السااب ة :الت ا

الت ليقات ن ا ج زة االساتشاار ة سديدعرض تقرير أعمال فريق التقييم ،بما في ذلك تقييم النهائي

وتوصديت بشدأن المرشدح ،على لجنة المالية في منممة األغذية والزراعة واللجنة السدتشدارية لشدؤون اإلدارة والميزانية إلبداء
التعليقات.
-20

ال حلة الثا نة :الت يين سدديعرض فريق التقييم على المجلس تقييم النهائي وتوصدديت بشددأن المرش دح المفنددل .كما سددتتاح
للمجلس تعليقات ومشورة األجهزة الستشارية .وسيقوم المجلس بتعيين المراجع الخارجي.

ا ي التقييم
-21

فيما يلي معايير الختيار الموصى بها لختيار المراجع الخارجي للفترة :2028-2022


النزاهة :المتثال لمدونة قواعد السددددلوم المهني واألخالقي المنطبقة على جميع المو فين والتي يتم اسددددتعراضددددها
وتحديثها مرة على األقل سدنويا .ويشدكل ذلك شدرطا أسداسديا يجب على المرشدحين اسدتيفاؤا تماما لكي يواصدل فريق
التقييم النمر في طلباتهم.



ال وضاوعية :الموضدوعية في أداء الواجبات والمسدؤوليات .ويشدكل ذلك شدرطا أسداسديا يجب على المرشدحين اسدتيفاؤا
تماما لكي يواصل فريق التقييم النمر في طلباتهم.



ؤهات ال سؤولين وال وظفين :المتثال لمعايير المراجعة المعتمدة لد فريق المراجعين الخارجيين لحسابات األمم
المتحدة واللتزام بالقواعد األخالقية التي تحكم عملهم والمؤهالت الفنية والمهارات وحجم القوة العاملة والمشددداركة
في هيئات المحاسددبين أو المراجعين المعترع بها دوليا ،مثل المنممة الدولية للمؤسددسددات العليا لمراجعة الحسددابات،
والتحاد الدولي للمحاسدددبين وإتقان اللغة اإلنكليزية والقدرة على العمل بلغات الب ا

الرسدددمية األخر حسدددب

القتناء.



التادر اب والخب ة :وجود برندامج للتثقيف الفني المسددددتمر للمو فين والخبرة في مراجعدة حسددددابدات منممدات األمم
المتحددة أو منممدات القطداع العدام الوطنيدة ،أو المنممدات غير الحكوميدة الددوليدة والخبرة بمراجعدة الكشددددوع المداليدة
ددربون تددريبدا جيددا على التجداهدات الحداليدة في
المعددة وفقدا للمعدايير المحداسددددبيدة الددوليدة للقطداع العدام والمو فون الم َّ
مراجعة الحسابات والمتمتعون بخبرة واسعة في مجال مراجعة الحسابات.



ال اج ة واسااات اتيجيت ا :خطط عمل شددداملة تكفل تغطية شددداملة من عمليات مراجعة الحسدددابات لجميع أوج
موارد الب اا

وإجراء عمليدات مراجعدة للجواندب المداليدة ،والمتثدال ،والقتصدددداد ،والكفداءة ،والسددددتخددام األمثدل

للموارد واقتراح نهج لتعيين مو في المراجعدة الخدارجيدة للب اا
والتعاون مع المراجع الداخلي للب ا

لتخفيض تكداليف المتثدال التي يتكبددهدا الب اا

لتحقيق السدددتخدام األمثل للموارد المحدودة المتاحة للمراجعة وتسدددليم نتائج

المراجعة.
)(4

قامت لجنة مراجعة الحسابات خالل العمليتين األخيرتين لختيار مراجع الحسابات الخارجي بتعيين رئيسها كممثل عنها.
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اقبة الجودة :عملية فعالة لستعراض الجودة الداخلية والستعراض الخارجي من جانب المنممة الدولية للمؤسسات
العليا لمراجعة الحسابات.



االتصااالت :اإلعالن في الوقت المناسدب عن نتائج المراجعة المعروضدة على اإلدارة من خالل رسدائل اإلدارة الشداملة
وتقارير المراجعة والجتماعات حسددب اللزوم .وينبغي تخصدديص وسددائل التصددال حسددب الجمهور .ويتعين تقديم
تقدارير المراجعدة ضددددمن المواعيدد النهدائيدة المحدددة في األمم المتحددة .نتدائج المراجعدة المعروضددددة على اإلدارة عن
طريق رسائل اإلدارة وتقارير المراجعة الشاملة حسب اللزوم



التكلفة :ستعتبر التكاليف اإلجمالية كأحد المعايير.

ظام تقد ال ا ي
-22

سدلَّم درجات من  1إلى ( 5الدرجة  1ل تفي بأي ٍ من المعايير ،والدرجة
سدتقيَّم العروض وفقا للمعايير المحددة أعالا باسدتخدام د
 5تفي تماما بالمعايير) .وسدتتحدَّد الدرجات لكل معيار بناء على ردود المراجعين الحكوميين المدعوين .وتجدر اإلشدارة إلى أن
معياري النزاهة والموضدوعية هما معياران أسداسديان ول بد من اسدتيفائهما من جانب المرشدحين :وعلى هذا فإنهما ل يشدكالن
جزءا من نمام التقدير.

-23

وسدوع يجري ترجيح العالمة المكتسدبة في ل كل معيار بما يعكس األهمية النسدبية ل على النحو المبيَّن أدناا .ويبلج مجموع
المعايير التقنية  80في المائة في حين أن المعيار المالي سيشكل  20في المائة.
الوزن النسب ()%

 -مؤهالت المو فين والعاملين

15

 -التدريب والخبرة

20

 -نهج المراجعة واستراتيجيتها

20

 -مراقبة الجودة

15

 -التصالت

10

 -التكلفة

20

ال ج وع

100

-24

ويجوز لفريق التقييم أن يقوم كذلك بتحديد معايير فرعية وأوزان ترجيحية لكل معيار من معايير الختيار عند القتناء.

-25

وسدوع تدندرب درجات معايير الختيار في الوزن المحدَّد لسدتخال

مجموع درجات كل معيار .ثم يدجمع مجموع الدرجات

لكل معيار للتوصل إلى الدرجة اإلجمالية الكلية التي يحصل عليها المرشح.
-26

وسددديقوم فريق التقييم بإعداد قائمة نهائية تندددم المرشد دحين الذين يحصدددلون على أعلى الدرجات .ويجوز لفريق التقييم ،عند
القتناء ،تعديل الدرجات بعد مقابلة المرشحين النهائيين.

-27

وسوع يرفع فريق التقييم توصية إلى المجلس بشأن المر َّ
شح الحائز على أعلى الدرجات.

-28

ويقدم الملحق  1مزيدا من التفاصيل والخطوط التوجيهية المتعلقة بتحديد درجات كل من المعايير.
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ال لحق
اختيار ال اجع الخارج لب ا

ا

ة ال ال

بادئ توجي ية لنظام تحد د درجات ال ا ي
-1

على غرار إجراءات وممارسددات المشددتريات في الب ا  ،فإن فريق التقييم سدديقيس العروض المقدمة على أسدداس المعايير
المحدددة (انمر الفقرة  )16وسدددديحدداد جددول درجدات من  1إلى ( 5الددرجدة  1ل تفي بدأي ٍ من المعدايير ،والددرجدة  5تفي تمدامدا
بالمعايير) .وسوع تحدَّد الدرجات لكل معيار بناء على ردود المراجعين الحكوميين على طلب تقديم العروض.

-2

وعلى سبيل المثال ،تمنح الدرجة القصو  ،وهي  5درجات ،في حالة استيفاء الشروط بالكامل .أما الدرجة الدنيا ،وهي الدرجة
 ،1فتمنح في حال عدم استيفاء أي ٍ من الشروط.

النزاهة (معيار أساسي)
المتثال لمدونة السدددلوم المهني

تطبق مؤسددسددة المراجعة مدونة للسددلوم المهني واألخالقي على كل المو فين وتقوم بتحديثها من

واألخالقي

حين آلخر.
تطبق مؤسددسددة المراجعة إجراءات تأديبية واضددحة وموثقة على كل المو فين في حال النحراع
عن مدونة السلوم المهني واألخالقي.
دليل على أن مؤسدسدة المراجعة تلتزم بمدونة السدلوم المهني واألخالقي المعمول بها في المؤسدسدة،
من قبيل مطالبة المو فين بتوقيع بيانات امتثال سنوية.

ال وضوعية (معيار أساسي)
الموضددددوعيدة في أداء الواجبدات
والمسؤوليات

تثبت مؤسسة المراجعة أنها توج عملها وتؤدي وفقا لمعايير المراجعة المقبولة عموما.

ؤهات ال سؤولين وال وظفين (الدرجة من  1إلى )5
المدتدثددال لدمدعددايديدر الدمدراجدعددة

تثبت مؤسدددسدددة المراجعة أن مو فيها والعاملين فيها يتمتعون بخبرة واسدددعة في أداء العمل وفقا

المعتمددة لدد فريق المراجعين

لمعدايير المراجعدة المعتمددة لدد فريق المراجعين الخدارجيين في األمم المتحددة والقواعدد األخالقيدة

الخددارجيين لحسددددددابددات األمم

التي تحكم عملهم.

الدمدتدحدددة واللدتدزام بددالدقدواعددد
األخالقية التي تحكم عملهم
المؤهالت المهنيددة ،والمهددارات،

تثبت مؤسدددسدددة المراجعة أن لديها عددا كبيرا من مو في المحاسدددبة المهنيين المؤهلين (على أن

وحجم القوة العاملة

تكون شدهادات األهلية المهنية صدادرة عن هيئة أو بموجب معيار من الهيئات والمعايير المعترع
بهدا دوليدا) ،بمدا في ذلدك مو فون من ذوي الخبرة في مراجعدة ميدادين المحداسددددبدة ،والمداليدة،
والعمليات ،والمشددتريات ،والنقل ،وتكنولوجيا المعلومات ،ول سدديما تطبيقات الزبون/المخدام مثل
التطبيقات التي يستخدمها الب ا .
وتثبت م ؤسدددسدددة المراجعة أن لديها عددا كافيا ومناسدددبا من المو فين المهنيين لندددمان تغطية
مراجعة وافية لكل موارد الب ا  ،وكذلك لمسدداندة أي التزامات أخر قد تكون للمؤسددسددة إلى
جانب مراجعة الب ا .
وتثبت مؤسددسددة المراجعة أن مو فيها يتمتعون بالمهارات والخبرة في مراجعة حسددابات وكالت
األمم المتحدة األخر  ،والمنممات الدولية غير الحكومية ،وغيرها.
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المشددددداركدة في إحدد هيئدات

تثبت مؤسسة المراجعة أنها تشارم في هيئة محاسبة أو مراجعة معترع بها دوليا.

المحاسدبة أو المراجعة المعترع
بهددا دوليددا ،من قبيددل المنممددة
الددوليدة للمؤسددددسدددددات العليدا
لمراجعة الحسددددابات أو التحاد
الدولي للمحاسبين
إتقان اللغات

تثبت مؤسدسدة المراجعة أن لديها عددا كافيا من المو فين اللذين يتحدثون ويتقنون اللغة اإلنكليزية
وأن لديها القدرة على العمل بلغات رسمية أخر حسب القتناء.

التدر ب والخب ة (الدرجة من  1إلى )5
وجود برندامج للتددريدب المهني

يشدترط للمو فين المهنيين في مؤسدسدة المراجعة أن يشداركوا في برنامج للتدريب المهني المسدتمر

المستمر للمو فين

لمدة أسبوعين على األقل كل عامين ،وتوضح المؤسسة سبل رصد هذا الشرط واللتزام ب .

الخبرة في مراجعدة حسددددابدات

تثبت مؤسددسددة المراجعة أن لد مو فيها خبرة واسددعة في أداء أعمال مراجعة حسددابات منممات

مدندمدمددات األمدم الدمدتدحدددة أو

األمم المتحددة أو منممدات القطداع العدام الوطنيدة أو المنممدات غير الحكوميدة الددوليدة ،وأن مو فيهدا

منممدات القطداع العدام الوطنيدة

يواكبون القنايا والتجاهات الناشئة في المراجعة واألعمال في تلك المنممات.

أو المنممددات غير الحكوميددة
الدولية
الخبرة في مراجعدة الكشددددوع
المداليدة للحسددددابدات المعددة وفقدا

تثبت مؤسددسددة المراجعة أن مو فيها والعاملين بها يتمتعون بخبرة مثبتة بمراجعة الكشددوع المالية
للحسابات التي يتم إعدادها وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.

للمعدايير المحداسددددبيدة الددوليدة
للقطاع العام
تمتع المو فين بتدددريددب واع

تثبت مؤسدسدة المراجعة أن مو فيها والعاملين لديها يشداركون بانتمام وكفاءة في ندوات مهنية عن

على التجدداهددات الحدداليددة في

"أفنددددل الممارسددددات" أو في الوسددددائل األخر للتدريب الوافي على التجاهات والتكنولوجيات

المراجعدة وبخبرة واسددددعدة في

الحديثة والناشئة للمراجعة ،وأن المو فين والعاملين يتمتعون كأفراد بخبرات مراجعة واسعة.

مجال المراجعة

ال اج ة واست اتيجيت ا (الدرجة من  1إلى )5
خطط عمل شداملة لكفالة التغطية

تثبت مؤسددسددة المراجعة أنها تعد خطط عمل واسددعة وشدداملة ،وأنها تنسددق هذا الخطط مع إدارة

الكافية لجميع موارد الب ا

المنممة الخاضددعة للمراجعة وتقيم اتصددالت معها بشددأنها .كما تثبت المؤسددسددة أن المنهجية التي
تسدددتخدمها في المراجعة تنسدددجم مع أفندددل الممارسدددات ،بما في ذلك مراعاة المخاطر .وتثبت
المؤسدسدة أيندا أنها تطبق إجراءات وبرامج كافية لندمان الجودة بما يكفل دوما المسدتو الرفيع
ألعمال المراجعة.

إجراء عمليدات مراجعدة للمداليدة

تثبت مؤسددسددة المراجعة أن لديها خبرة واسددعة في القيام بعمليات مراجعة تشددمل الجوانب المالية،

والمتثدال ،وكدذلدك لالقتصددددداد،

والمتثال ،والقتصداد ،والكفاءة ،والسدتخدام األمثل للموارد .كما تثبت المؤسدسدة أن هنام تقسديمات

والكفداءة ،والسددددتخددام األمثدل

وهياكل كافية في تنميم المسدددؤوليات على أسددداس نوع وطبيعة األعمال المطلوبة (ضدددمان توافر

للموارد

التخصددصددات والموارد الواسددعة من المهارات والخبرات في ميدان المراجعة للمؤسددسددة) .وتثبت
المؤسددسددة أينددا قدرتها على اتخاذ المبادرات والتعامل بكفاءة وطريقة ابتكارية في مجال التنسدديق
والتعاون مع اإلدارة ،فيما يتصددل بالقنددايا الجديدة والناشددئة أو القنددايا المعينة التي تهم جوانب
المراجعة واألعمال في الب ا .
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الدندهدج الدمدقدتدرح لدلدتدو ديدف فدي
المراجعدة الخدارجيدة لحسددددابدات
يقلدل إلى أدنى حدد من
الب اا
ا
تكدداليف المتثددال التي يتكبدددهددا

يثبت نهج مؤسددسددة المراجعة إزاء التو يف في مراجعة الحسددابات أن يتمتع بتوازن مناسددب بين
تحقيق اسدتمرارية مو في المراجعة للتقليل قدر المسدتطاع من منحنى التعلمم بين مو في المراجعة
الجدد والقد رة على السدددتفادة من مو في المراجعة اإلضدددافيين أو المهارات المتخصدددصدددة عند
القتناء.

الب ا
التعداون مع المراجع الدداخلي في

تثبت مؤسدسدة المراجعة خبرتها الواسدعة واعتمادها على عمل وحدات المراجعة الداخلية .كما تثبت

الابا ااا ا لسددددتدخدددام مدوارد

المؤسسة كيفية النهوض باستخدام موارد المراجعة المحدودة في إطار خبرة المؤسسة ذاتها ،وكيف

المراجعددة المحدددودة على النحو

ستقوم المؤسسة بتحسين هذا الستخدام عند القيام بعملية المراجعة في الب ا .

األمثل
تسليم نتائج المراجعة

تثبت مؤسسة المراجعة أن نتائج المراجعة ت دسلم في الوقت المناسب وعلى نحو مالئم.

اقبة الجودة (الدرجة من  1إلى )5
وضددددع عمليددة لسددددتعراض

تثبت مؤسدسدة المراجعة أن لديها عملية لسدتعراض الجودة الداخلية وأنها تخندع لسدتعراض من

الجودة لنمان مراقبة الجودة

األقران في المنممة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات.

االتصاالت (الدرجة من  1إلى )5
اإلعالن في الوقدت المنداسدددددب

توضدح مؤسدسدة المراجعة طريقة توجي الرسدائل إلى مختلف الو ائف ،بما في ذلك لجنة مراجعة

عن نتائج المراجعة المعروضدة

الحسابات.

على اإلدارة من خالل رسددددائل
اإلدارة الشددددددامدلددة وتدقدداريدر
المراجعة والجتماعات حسدددب
اللزوم

وتثبت مؤسددددسددددة المراجعة أن تقارير المراجعة معدة في نموذك يعتبر كافيا لنقل نتائج المراجعة
بصدورة واضدحة .كما تثبت المؤسدسدة أنها تبعت بنتائج المراجعة في الوقت المناسدب وبفعالية إلى
اإلدارة ،وأنها تناقش نتائج المراجعة بصددورة أولية مع اإلدارة ،وأنها تتيح الفرصددة لإدارة إلبداء
مالحماتها وتوفير المدخالت قبل النتهاء من وضددددع رسددددائل اإلدارة أو تقارير المراجعة ،وأنها
تراعي في رسدالة اإلدارة النهائية أو تقرير المراجعة النهائي مالحمات اإلدارة ومدخالتها ،حسدب
اللزوم.
تقديم تقارير المراجعة في غنون المواعيد النهائية المحددة في األمم المتحدة

التكاليف (تحدد الدرجة باسددتخدام معادلة حسددابية ينال فيها العرض المالي األدنى الدرجة العليا القصددو لهذا المعيار بينما تنال العروض المالية
األخر درجات تتناسب مع الفارق القائم بينها وبين العرض المالي األدنى)
أفنل األتعاب التنافسية

تكون أتعاب مؤسسة المراجعة تنافسية ،وتعتبر كافية ومتناسبة مع العمل المنفذ ،وتثبت المؤسسة أن
تلك األتعاب ليسدت منخفندة إلى درجة تعرقل فعالية وكفاءة المراجعة وليسدت مرتفعة بالقدر الذي
تعتبر ب غير متناسبة مع العمل المقرر الضطالع ب .
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