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  A68/43    

  
  
  

  تعيين مراجع الحسابات الخارجي
    
  المدير العامتقرير من 

  
  
 اً تعــين جمعيــة الصــحة مراجعــًا خارجيــًا للحســابات يكــون "مراجعــ ١،مــن الالئحــة الماليــة ١-١٤لمــادة ل اً وفقــ  -١

وتكـون حسابات (أو مسؤوًال يحمل لقبًا مماثًال أو يكون له مركز مماثل) إلحدى حكومات الدول األعضاء". للعامًا 
 ت.فترة الوالية أربع سنوات تشمل فترتي ميزانية، ويمكن تجديدها مرة واحدة لفترة إضافية تبلغ أربع سنوا

 
 ٢٠١١مــايو  أيــار/وقــد تــذكر الــدول األعضــاء أن جمعيــة الصــحة العالميــة الرابعــة والســتين المعقــودة فــي   -٢

الفلبــين مراجعــًا خارجيــًا لحســابات جمهوريــة لجنــة مراجعــة الحســابات مــن رئــيس  ٢٣-٦٤ع  ص  جعينــت فــي قرارهــا 
بـد مـن تعيـين مراجـع حسـابات وعليـه، ال. ٢٠١٥و ٢٠١٢ يعـام بـينلفترة األربع السنوات منظمة الصحة العالمية 

  .٢٠١٦يناير  كانون الثاني/ ١خارجي جديد بنفاذ التعيين اعتبارًا من 
  

ترسخت ممارسة تُقّدم بموجبها المقترحـات الخاصـة  ،من جمعية الصحة العالمية الثامنة واألربعين اعتباراً و   -٣
جمعيـة  تجـريبمنصب مراجع الحسابات الخـارجي مـن جانـب الـدول األعضـاء بنـاًء علـى دعـوة مـن المـدير العـام. و 

، بـاالقتراع السـري، النظـام الموحـد لألمـم المتحـدة مؤسسـاتسـائر فـي  مثلها مثل األجهزة الرئاسية ،الصحة اختيارها
قـد من النظـام الـداخلي لجمعيـة الصـحة العالميـة. و  ٧٩و ٧٨في أي انتخابات تجرى بموجب المادتين مثلما يحدث 

 هذه الممارسة. ونتوالس رابعةال جمعية الصحة العالميةو  الستوناتبعت جمعية الصحة العالمية 
  

والمتبعـــــة فـــــي بعـــــض مؤسســـــات منظومـــــة األمـــــم المتحـــــدة  ٣ووفقـــــًا للممارســـــة المشـــــار إليهـــــا فـــــي الفقـــــرة   -٤
 ٢٠١٥ مـارس آذار/ ٣المـؤرخ  ٢٠١٥-٦الدول األعضـاء بموجـب الخطـاب الـدوري خ. د. جميع ُدعيت  األخرى،

ــالالعالميــة ) إلــى تســمية مرشــح لتنظــر جمعيــة الصــحة ١(الملحــق  مراجــع المنصــب فــي الســتون فــي تعيينــه ة و ثامن
 ٢٠١٥ مـارس آذار/ ٢٧يـوم  . وُحـدد٢٠١٩و ٢٠١٦ يعـام بينلفترة األربع السنوات منظمة الالخارجي لحسابات 

 أسماء المرشحين. يلتلق ياً نهائ اً موعد
  

 ٢٠١٥ مــــــارس آذار/ ٢٠، بتــــــاريخ باكســــــتان ةترشــــــيحات قبــــــل الموعــــــد النهــــــائي مــــــن حكومــــــالووردت   -٥
ــــينحكومــــة و ؛ )٣(الملحــــق  ٢٠١٥٢ مــــارس آذار/ ٢٤، بتــــاريخ ســــيراليونحكومــــة و  ؛)٢ (الملحــــق ، بتــــاريخ الفلب

 أيـار/ ٦ وفـي. )٥(الملحـق  ٢٠١٥ مارس آذار/ ٢٧، بتاريخ كنداحكومة )؛ و ٤(الملحق  ٢٠١٥ مارس آذار/ ٢٦
                                                           

 ١٠٣، الصـــــفحات مـــــن ٢٠١٤الوثـــــائق األساســـــية، الطبعـــــة الثامنـــــة واألربعـــــون، جنيـــــف: منظمـــــة الصـــــحة العالميـــــة؛     ١
 .١١٤  إلى

إال أن تـــاريخ تســـلمها فـــي مكتـــب المنظمـــة القطـــري فـــي  ٢٠١٥ آذار/ مـــارس ٣١إن رســـالة حكومـــة ســـيراليون مؤرخـــة     ٢
  .٢٠١٥ آذار/ مارس ٢٤سيراليون يظهر على أنه 
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أخطرت الفلبين األمانة بأن الرئيس عين رئيسـًا جديـدًا للجنـة مراجعـة الحسـابات. واستعاضـت األمانـة ، ٢٠١٥مايو 
 ٥و ٤و ٣و ٢الملحقــات تضــمن تو عــن الســيرة الذاتيــة لــرئيس اللجنــة بالنيابــة بالســيرة الذاتيــة لــرئيس اللجنــة المعــين. 

 والرسومعدد شهور عمل مراجع الحسابات المتعلقة بالتقديرات و  مراجعة الحسابات نهجووصفًا موجزًا لالذاتية  ةالسير 
ن اسـتمارات عـُنسـخ ، تتـاح ٢٠١٥ مـارس آذار/ ٣المـؤرخ وفقـًا للمتطلبـات المبينـة فـي الخطـاب الـدوري و  المقترحة.

 هـــذه ويــرد ملخــص .الطلــب علـــى ءً بنــاالــدول األعضــاء باللغــة التـــي قــدمت بهــا هـــذه الكاملــة الــواردة مــن  اتالطلبــ
. وال يواصــل النظــر فــي هــذا ٢٠١٥ أبريــل نيســان/ ٢٤بتــاريخ وورد ترشــيح مــن زامبيــا  .٦الملحــق الترشــيحات فــي 

 تلقي بعد الموعد النهائي المحدد. إذالترشيح 
  

 اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  
، فقــد ترغــب مــن الــدول األعضــاء الخــارجي لحســاباتااقتراحــات بشــأن تعيــين مراجــع ة أربعــتلقــي إلــى نظــرًا   -٦

فــي الســنوات األخيــرة، أي  عليــه درجــت ه الــذينفســاألســلوب تتبــع  أن الســتون فــية و ثامنــالجمعيــة الصــحة العالميــة 
تقديم عرض مقتضب القتراحاتها بغية المسـاعدة علـى اتخـاذ قـرار اختيـار إلى دعوة ممثلي الدول األعضاء المعنية 

عمليــة اســتكمال بــاالقتراع الســري. وبعــد  الخــارجي لحســاباتامراجــع مراجــع الحســابات الخــارجي، ومــن ثــم اختيــار 
  مشروع القرار التالي: في النظر فيجمعية الصحة  قد ترغباالختيار، 

  
  ،الستونو  ةثامنال جمعية الصحة العالمية  

  
] مراجعًا خارجيًا لحسـابات  [ يدرج اسم الدولة العضو من]  بالضبط اللقبيدرج  ن [تعيّ أن  تقرر  -١

وأن يجـري مراجعاتـه للحسـابات  ٢٠١٩و ٢٠١٦ يعـام بـينلفترة األربـع السـنوات منظمة الصحة العالمية 
وفقًا للمبادئ المدرجة فـي المـادة الرابعـة عشـرة مـن الالئحـة الماليـة والمرفـق بهـذه الالئحـة، علـى أن يعـين، 

  في غيابه؛ نوب عنهعند االقتضاء، ممثًال ي
  
  وٕاذا كان ذلك منطبقًا ] [
  
العمــل الــذي أداه  لــىعرئيس لجنــة مراجعــة الحســابات مــن جمهوريــة الفلبــين لــشــكرها  تعــرب عــن  -٢

  .٢٠١٥و ٢٠١٢عامي  بينلفترة األربع السنوات حساباتها  ةللمنظمة في مراجع
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   ١الملحق 
  

مذكرة شفهية 
  

Ref.:  C.L.6.2015  
  ٢٠١٥-٦خ.د.   

  
  تعيين المراجع الخارجي لحسابات منظمة الصحة العالمية

  ٢٠١٩و ٢٠١٦ة بين عامي المالي في السنوات
  
  

 اسم طرح إلى األعضاء الدولدعوة ب وتتشرف األعضاء الدول إلى تحياتها العالمية الصحة منظمة تهدي
 تنظــر أن فــي ترغــب وقــد للمنظمــة الماليــة الالئحــة مــن ١-١٤ المــادة فــي المبينــة الشــروط يســتوفي الــذي مرشــحها
 ٢٠١٦ يعـــام بـــينلفتـــرة األربـــع الســـنوات  المنظمـــة لحســـابات خارجيـــاً  مراجعـــاً  تعيينـــه فـــي العالميـــة الصـــحة جمعيـــة

  .٢٠١٩و
  

 ٢٠١١أيار/مـــايو وقــد تـــذكر الــدول األعضـــاء أن جمعيــة الصـــحة العالميــة الرابعـــة والســتين المعقـــودة فــي 
مراجعة الحسـابات مـن جمهوريـة الفلبـين مراجعـًا خارجيـًا لحسـابات  رئيس لجنة ٢٣-٦٤ ع ص عينت في قرارها ج

 مـن الالئحـة الماليـة ١-١٤لمـادة ل وفقـاً و . ٢٠١٥و ٢٠١٢ يعام بينمنظمة الصحة العالمية لفترة األربع السنوات 
تبلــغ أربــع تكــون فتــرة الواليــة أربــع سـنوات تشــمل فترتــي ميزانيــة، ويمكــن تجديــدها مـرة واحــدة لفتــرة إضــافية  ،للمنظمـة
ــ ٢٠١٥مــايو  أيــار/فــي  هاعقــدالمزمــع ن و ة والســتثامنــجمعيــة الصــحة العالميــة الأن تتــولى  وســيلزمســنوات.  ن يتعي

حســابات (أو مســؤوًال يحمــل لقبــًا ممــاثًال أو يكــون لــه مركــز مماثــل) للعامــًا  اً مراجــع خــارجي للحســابات يكــون مراجعــ
  .٢٠١٩و ٢٠١٦ يعام بينلفترة األربع السنوات إلحدى الدول األعضاء 

  
 المراجعــة تحكــم التــي اإلضــافية الصــالحيات ونــص الماليــة الالئحــة مــن ١٤ للمــادة الكامــل الــنص فــقوير 
 المــراجعين بأســماء قائمــة الثــاني الملحــق ويتضــمن. األول الملحــق فــي المــذكرة بهــذه منظمــةال لحســابات الخارجيــة

ـــــذين المنظمـــــة لحســـــابات الخـــــارجيين ـــــرة خـــــالل عينـــــوا ال ـــــى ١٩٤٨ عـــــام مـــــن الفت  بينمـــــا يتضـــــمن ٢٠١٥ عـــــام إل
) ٦٧/٤٣(الوثيقـة ج ٢٠١٣لعـام  المـالي التقريرأما  .المالية المنظمة ياتعمل عن أساسية معلومات الثالث الملحق

  ./http://apps.who.int/gbعلى موقع المنظمة اإللكتروني على العنوان التالي:  متاحف
  

 موعــد فــي المرشــح باســم المنظمــة تبلــغ أن فينبغــي مرشــح اســم اقتــراح فــي عضــو دولــة أي رغبــت مــا وٕاذا
 العالميـة الصـحة جمعيـة إلـى الترشـيحات لتقـديم لإلعـداد الـالزم الوقـت إلفسـاح ٢٠١٥ مـارس آذار/ ٢٧ يوم أقصاه

  .والستين ةثامنال
  

  :يلي ما المقترح الخارجي الحسابات بمراجع يتعلق فيما يتضمن أن للترشيح وينبغي
  

 مجموعـة تبـرز التـي للمرشـح والدوليـة الوطنيـة األنشـطة وتفاصيلدون إرفاق صور  الذاتية السيرة  )أ(
  ؛)كلمة ٦٠٠ الكلمات عدد يتجاوز أال على( لمنظمةل فائدة ذات تكون قد التي المراجعة تخصصات

  
   )٣المرفقات: (

... 

... 
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 مـع المرشـح، سـيطبقها التـي اهـومعايير المراجعة  الحسابات وٕاجراءات مراجعة لنهجموجز  وصف  )ب(
 المعـــــاييرواتبـــــاع  المـــــالي ونظامهـــــا الماليـــــة والئحتهـــــا للمنظمـــــة المحاســـــبية والممارســـــات المبـــــادئ مراعـــــاة

  ؛)كلمة ٦٠٠ الكلمات عدد يتجاوز أال على( العام للقطاع الدولية المحاسبية
  
 كـلالتـي سـُتكّرس لمراجعـة الحسـابات ل حسـاباتال مراجعـي عمـل لشـهور اإلجمـالي للعـدد تقديرات  )ج(

  ؛٢٠١٩و ٢٠١٦بين عامي  الفترةفي  مالية سنة
  
 إلـى بالنسـبة(والملخصة في صـفة واحـدة)  األمريكية بالدوالرات المقترحة الحسابات مراجعة رسوم  )د(

 حســابات مراجعــة الرســوم هــذه تشــمل أن وينبغــي. )٢٠١٩و ٢٠١٦فــي الفتــرة بــين عــامي ( ماليــة ســنة كــل
 لـدى وينبغـي .العـالم أنحـاء جميـع في التي تديرها المنظمة الموحدة غير الكيانات وأنشطة المنظمة أنشطة
والتكــاليف  الســكرتارية بأعمــال الخاصــة التكــاليف درج جميــعأن تُــ الحســابات مراجعــة تكلفــة تقــديرات وضــع

  المراجعة أجور في للحسابات الخارجية المراجعة لموظفي والمعيشة السفر نفقات وجميعاألخرى  اإلضافية
 التابعة األخرى المكاتب وٕالى جنيف إلى اإلقامة بلد من الرحلة السفر تكاليف تشمل أن وينبغي. المقترحة
  .المراجعة ألغراض للحسابات الخارجي المراجع يطلبه حسبما للمنظمة

  
) ب( الفقـــرة فـــي شـــار إليـــهالم والملخـــص) أ( الفقـــرة فـــي المـــذكورة الذاتيـــة الســـيرة ترجمـــة األمانـــة وســـتتولى

 العربيـــة وهـــي( الســـت الرســـمية اللغـــات إلـــى) د( الفقـــرة فـــي والمـــذكور واحـــدة صـــفحة مـــن المكـــون الرســـوم وملخـــص
  .الصحة جمعية إلى تقديمها أجل من) واألسبانية والروسية والفرنسية واإلنكليزية والصينية

  
  .االحترام فائق عن مجدداً  األعضاء للدول لتعرب الفرصة هذه العالمية الصحة منظمة وتغتنم

  
  ٢٠١٥ مارس آذار/ ٣جنيف، 
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  C.L.6.2015  ٢٠١٥- ٦خ.د.
  ANNEX I  الملحق األول

  
  المالية الالئحة من مقتبس نص

  
  الخارجية المراجعة – عشرة الرابعة المادة

  
  

 ًا عاماً مراجع منهم كل يكون للحسابات) خارجيين مراجعين( خارجياً  مراجعاً  الصحة جمعية تعين  ١-١٤
 وتكون فترة. األعضاء الدول حكومات إلحدى) مماثل مركز له يكون أو مماثالً  لقباً  يحمل مسؤوالً  أو( حساباتلل

 هي جمعيةالو  الوالية أربع سنوات تشمل فترتي ميزانية، ويمكن تجديدها مرة واحدة لفترة إضافية تبلغ أربع سنوات.
  ).المعينين الخارجيين الحسابات مراجعي( المعين الخارجي الحسابات مراجع تنحية تملك التي وحدها

  
 من يطلب التي الحسابات مراجعات كل تجرى الصحة، جمعية تصدرها خاصة توجيهات أية مراعاة مع  ٢-١٤

 في عموماً  المقبولة العامة للمعايير وفقا بها القيام )الخارجيين لحساباتاالحسابات الخارجي (مراجعي  مراجع
  .الالئحة هذه مرفق في الواردة اإلضافية للصالحيات ووفقاً  الحسابات مراجعة

  
 اإلجراءات فعالية بصدد مالحظات إبداء )الخارجيين ساباتحلا مراجعيل( الخارجي الحسابات لمراجع  ٣-١٤

  .وتنظيمها المنظمة إدارة بشأن عام وبوجه الداخلية المالية والمراقبة المحاسبة ونظام المالية
  

 هم( الوحيد المسؤول وهو تام، باستقالل )الخارجيون لحساباتا مراجعو( الخارجي الحسابات مراجع يتمتع  ٤-١٤
أدناه بشأن إجراء أي فحص  ٧-١٤باستثناء ما تسمح به المادة  الحسابات مراجعة عن) الوحيدون المسؤولون

  .محلي أو خاص
  

 بعمليات القيام ن)يالخارجيالحسابات الحسابات الخارجي (مراجعي  مراجع من تطلب أن الصحة لجمعية  ٥-١٤
  .نتائجها عن منفصلة تقارير وتقديم معينة فحص

  
 قد التي التسهيالت جميع )الخارجيين لحساباتا لمراجعي( الخارجي الحسابات لمراجع العام المدير يقدم  ٦-١٤

  .المراجعة إجراء عند) يطلبونها( يطلبها
  

 أو خاص، أو محلي فحص إجراء سبيل في) الخارجيين لحساباتا لمراجعي( الخارجيالحسابات  لمراجع  ٧-١٤
 صفة ذي مسؤول أو( الدول إحدى في عام حسابات مراجع أي بخدمات االستعانة المراجعة، نفقات في لالقتصاد
 أو شخص أي بخدمات أو الحسنة السمعة ذوي من عموميين تجاريين حسابات مراجعي بخدمات أو) مماثلة
  .الالزمة الفنية الخبرة يملك أنه) الخارجيون لحساباتامراجعو ( الخارجي الحسابات مراجع يرى آخر مكتب

  
البيانات المالية  مراجعة عن تقريراً ) الخارجيون مراجعو الحسابات( الخارجي الحسابات مراجع يقدم  ٨-١٤

 يرى معلومات أية التقرير ويتضمنالسنوية التي يعدها المدير العام بموجب المادة الثالثة عشرة من الالئحة. 
  .اإلضافية والصالحيات ٣-١٤ للمادة وفقاً  الزمة أنها) يرون(
  

 تمت يتال ةالمالي البيانات مع) الخارجيين لحساباتا مراجعي( الخارجيالحسابات  راجعم تقرير يقدم  ٩-١٤
 سنةال لنهاية التالي مايو/ أيار ١ يتجاوز ال موعد في الصحة جمعية إلى التنفيذي المجلس طريق عن امراجعته
) تقارير( وتقريرالبيانات المالية السنوية  التنفيذي المجلس ويفحص. الختامية الحسابات بها تتعلق التي المالية
  .الزمة يراها تعليقات أية مع الصحة جمعية إلى يقدمها ثم الحسابات مراجعة
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    C.L.6.2015  ٢٠١٥٠- ٦خ.د.
  APPENDIX     مرفق

  
  مرفق
  

  الخارجية المراجعة تحكم إضافية صالحيات
  العالمية الصحة منظمة لحسابات

  
 بما العالمية، الصحة منظمة حسابات بمراجعة) نو الخارجي( الخارجي الحسابات) ومراجع( مراجع قومي  -١
  :من للتحقق ضرورياً  )يرونه( يراه الذي بالشكل الخاصة، والحسابات يةاالئتمان صناديقال جميع ذلك في
  

  وسجالتها؛ المنظمة لدفاتر مطابقة المالية البيانات أن  )أ(
  
 وغير الميزانية، وألحكام والالئحة، لألنظمة وفقاً  تمت البيانات في المبينة المالية العمليات أن  )ب(

  بها؛ المعمول التوجيهات من ذلك
  
 بمقتضى منها التثبت تم قد يدال تحت أو الغير لدى المودعة واألموال المالية األوراق أن  )ج(

  الفعلي؛ بالعد أو أموالها المنظمة هالدي تودع التي الجهات من مباشرة شهادات
  
 بالنظر بالغرض وافية الداخلية، الحسابات مراجعة ذلك في بما الداخلية، المراقبة إجراءات أن  )د(

  عليها؛ تعلق التي األهمية إلى
  
 مراجع يقبلها إلجراءات وفقاً  تم قد والعجز والفائض والخصوم األصول جميع تسجيل أن  )ه(

  ).الخارجيونالحسابات  مراجعو( الخارجي الحسابات
  
 أو الشهادات بقبول يتعلق فيما الوحيد الحكم )هم( هو) نو الخارجي( الخارجي الحسابات) ومراجع( مراجع  -٢

 وتثبت فحص عملية )اجرو ي أن ولهم(جري ي أن وله جزئيًا، أو كلياً  العامة، األمانة من المقدمة االدعاءات
 باإلمدادات الخاصة السجالت ذلك في بما المالية السجالت جميع بين من )يختارونه( يختاره لما تفصيلية
  .والمعدات

  
 وقت أي في االطالع حرية) وموظفيهم( وموظفيه) الخارجيين( الخارجي الحسابات) لمراجعي( لمراجع  -٣

 الخارجي الحسابات) ومراجع( مراجع يراها التي المستندات من ذلك وغير والسجالت الدفاتر جميع على مناسب
) طلبهم( طلبه على بناء) الخارجيين للمراجعين( الخارجي للمراجع ويسمح. المراجعة إلجراء ضرورية) نو الخارجي(

 الخارجي للمراجع الزمة أنها على العامة األمانة توافق والتي خاصة أنها على المصنفة المعلومات على باالطالع
 المراجع وعلى. سرية أنها على المصنفة المعلومات وكذلك الحسابات مراجعة ألغراض) الخارجيين للمراجعين(

 معلومات ألي والسرية الخاصة الطبيعة يحترموا أن) معهم( معه والعاملين) الخارجيين المراجعين( الخارجي
 عمليات بأداء مباشرة تتصل التي األغراض في إال يستخدموها وأال تصرفهم، تحت توضع النحو هذا على مصنفة
 إلى الصحة جمعية نظر) يسترعوا( يسترعي أن) الخارجيين( الخارجي الحسابات )لمراجعي( ولمراجع. المراجعة

 ألغراض الزمة أنها )يرون( يرى والتي خاصة أنها على المصنفة المعلومات فيها عنهم/ عنه تحجب حالة أي
  .المراجعة
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 أن له ولكن الحسابات في واردة بنود أي رفض) الخارجيين المراجعين( الخارجي المراجع سلطة من ليس  -٤
 التخاذ سالمتها، أو قانونيتها في شكوك) تخامرهم( تخامره عملية أي إلى العام المدير نظر) يوجهوا أن لهم( يوجه

 أثناء تظهر عندما فوراً  العام المدير إلى غيرها، أو العمليات هذه على المراجع، اعتراضات وتبلغ. الالزم اإلجراء
  .الحسابات فحص

  
 ويوقع للمنظمة المالية البيانات بشأن رأياً ) الخارجيون( الخارجي الحسابات )مراجعو( مراجع يبدي  -٥
  :التالية األساسية العناصر الرأي ويتضمن. عليه )يوقعون(

  مراجعتها؛ تمت التي المالية البيانات تحديد  )أ(

  ؛)الخارجيين المراجعين( الخارجي المراجع ومسؤولية الهيئة إدارة مسؤولية إلى إشارة  )ب(

  المراجعة؛ إجراء في المتبعة المعايير إلى إشارة  )ج(

  ؛المنجز العمل وصف  )د(

  :كانت إذا وما المالية البيانات بشأن الرأي إبداء  )ه(

  الفترة؛ لتلك التنفيذ ونتائج الفترة نهاية في المالي وضعال بوضوح تعرض  )١(  

  المعلنة؛ المحاسبية للسياسات وفقاً  أعدت قد  )٢(  

  السابقة؛ المالية الفترة مع متوافق أساس على مطبقة المحاسبية السياسات  )٣(  

  التشريعي؛ والسند المالية الالئحة ألحكام المالية المعامالت امتثال بشأن الرأي إبداء  )و(

  الرأي؛ إبداء تاريخ  )ز(

  ؛)وظيفتهم( ووظيفته) الخارجيين( الخارجي الحسابات )مراجعي( مراجع اسم  )ح(

  التقرير؛ على التوقيع فيه تم الذي المكان  )ط(

 الحسابات مراجعيتقارير ( الخارجي الحسابات مراجع تقرير إلى الضرورة، عند اإلشارة،  )ي(
  .المالية البيانات عن) الخارجيين

  
 بشأن الصحة جمعية إلى المقدم) الخارجيين المراجعين( الخارجي المراجع تقرير يتضمن أن يجب  -٦

  :يلي ما المالية العمليات

  ه؛نطاقو  الفحص نوع  )أ(

 اللزوم حسب التقرير يتضمن أن على دقتها، أو الحسابات اكتمال في تؤثر التي المسائل  )ب(
  :يلي ما

  ؛السليم الحسابات لتفسير الالزمة المعلومات  )١(



            A68/43                Annex 1           ١الملحق           ٦٨/٤٣ج

9 

  الحسابات؛ في تدرج ولم تحصيلها يتعين كان مبالغ أي  )٢(

  المالية؛ البيانات فيتبين  أوتدون  ولم طارئ أو قانوني التزام بشأنها يوجد مبالغ أي  )٣(

  ؛غير المثبتة على النحو الواجب المصروفات  )٤(

 طابع ذو خروج هناك كان وٕاذا على النحو الواجب؛ حساباتال دفاتر مسك مدى  )٥(
  عنه؛ الكشف فينبغيفي عرض البيانات  عامة المقبولة المحاسبة مبادئ على وملموس مستمر

  :مثل بها علماً  الصحة جمعية تحاط أن ينبغي التي األخرى المسائل  )ج(

  فترض؛مالغش ال أو غشال حاالت  )١(

 الوجوه غير في إنفاقها أو األخرى أصولها أو المنظمة أموال إنفاق في اإلسراف  )٢(
  ؛)هذه العملياتب الخاصة اتالحساب سالمةاحتمال  عن النظر صرفب( لها المخصصة

  كبيرة؛ أخرى مصاريف لتحمل المنظمة يعرض الذي اإلنفاق  )٣(

 على المفروضة الرقابة تحكم التي التفصيلية القواعد في أو العام النظام في عيب أي  )٤(
  والمعدات؛ اإلمدادات على أو والمصروفات اإليرادات

 بها المرخص النقل عمليات مراعاة مع الصحة جمعية ومقاصد يتفق ال الذي اإلنفاق  )٥(
  الميزانية؛ في

 في بها المرخص النقل بعمليات المعدلة االعتمادات قيمة يتجاوز الذي اإلنفاق  )٦(
  الميزانية؛

  بشأنه؛ الصادر الترخيص أحكام مع يتمشى ال الذي اإلنفاق  )٧(

 وفحص الجرد عمليات واقع من والمعدات، باإلمدادات الخاصة السجالت في خالفها أو الدقة  )د(
  .السجالت

  : يلي ما إلى إشارة التقرير يتضمن أن يجوز ذلك عن الً وفض

 معلومات على الحصول أمكن والتي سابقة مالية فترة حسابات ضمن وردت التي العمليات  )ه(
 جمعية تخطر أن المستصوب من يبدو والتي الحقة مالية بفترة الخاصة العمليات أو بشأنها، جديدة
  .سلفاً  بها الصحة

  
 أي العام للمدير أو الصحة لجمعية يبدوا/ يبدي أن) الخارجيين( الخارجي الحسابات) لمراجعي( لمراجع  -٧

 يرونها/ يراها المالي التقرير على تعليقات وأي الحسابات مراجعة عنها أسفرت التي النتائج بشأن مالحظات
  .مناسبة
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) لهم( له يتسن لم إذا أو) الخارجيين المراجعين( الخارجي المراجع أمام ضيقاً  المراجعة مجال كان متى  -٨
 تقريره في ذلك إلى) يشيروا( يشير أن) نيالخارجي نيالمراجع( الخارجي المراجع فعلى كافية إثباتات على الحصول

 في الواردة المالية والعمليات المالي لوضعإلى ا بالنسبة ذلك وأثر) تعليقاتهم( تعليقاته سبب توضيح مع) تقريرهم(
  .السجالت

  
 تتـــاح أن قبـــل نقـــد أي) تقريـــرهم( تقريـــره) الخـــارجيون المراجعـــون( الخـــارجي المراجـــع نضـــمِّ يُ  أن يجـــوز ال  -٩

  .المالحظة محل المسألة لشرح مالئمة فرصة أوالً  العام للمدير
  

 فـي تكـون، تقـدم فيمـا إليهـا مشـار مسـألة أي ذكـر) الخارجيين المراجعين( الخارجي المراجع على يتعين ال  -١٠
  .بال ذات غير ،)رأيهم( رأيه
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    C.L.6.2015  ٢٠١٥- ٦خ.د.
  ANNEX II  الملحق الثاني

  
  

  ٢٠١٥إلى  ١٩٤٨ المعينون في الفترة من مراجعو الحسابات الخارجيون
  

عدد   الفترة
  السنوات

  الجنسية    االسم

  سويدي    السيد أونو برونسكوغ  ١٨  ١٩٦٦-١٢-٣١إلى  ١٩٤٨-٩-١من 

  نرويجي    السيد الرس برييي  ٧  ١٩٧٣-١٢-٣١ إلى ١٩٦٧-١-١من 

  سويدي    السيد الرس ليندمارك  ٤  ١٩٧٧-١٢-٣١إلى  ١٩٧٤-١-١من 

  بريطاني    السير دوغالس هنلي  ٤  ١٩٨١-١٢-٣١إلى  ١٩٧٨-١-١من 

 المـــــالي شــــاغل منصـــــب المراقـــــب  ١٤  ١٩٩٥-١٢-٣١إلى  ١٩٨٢-١-١من 
ومراجــع الحســابات العــام للمملكــة 
المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا 

  الشمالية

  بريطاني  

شــاغل منصــب مراجــع الحســابات   ٨  ٢٠٠٣-١٢-٣١إلى  ١٩٩٦-١-١من 
  العام في جمهورية جنوب أفريقيا

  جنوب أفريقي  

المراقـــــب المـــــالي شــــاغل منصـــــب   ٨  ٢٠١١-١٢-٣١إلى  ٢٠٠٤-١-١من 
  الهندمراجع الحسابات العام في و 

  هندي  

 فيمراجعة الحسابات  رئيس لجنة  ٤  ٢٠١٥-١٢-٣١إلى  ٢٠١٢-١-١من 
  جمهورية الفلبين

  فلبيني  
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    C.L.6.2015  ٢٠١٥- ٦خ.د.
  ANNEX III  الملحق الثالث

  
  

  تعيين مراجع الحسابات الخارجي
  معلومات أساسية

  
  
  المتوقع العامة الحسابات مراجعة أسلوب  -١
  

 المعايير ألعلى وفقاً  ىتجر  وأن فعالة الحسابات مراجعة عملية تكون أن إلى العالمية الصحة منظمة تسعى
 والممارسات السياسات مجالي في المطروحة المهمة المسائل تناول إلى العملية هذه توجه أن وينبغي. التقنية
  ).المال إنفاق لقاء يتحقق ما( بالكفاءة المتسمة للمراجعات مناسبة أهمية إيالء مع المالية

  
  الحسابات مراجعة عملية طبيعة  -٢
  
 مراجعة عملية طبيعة وبالتالي العالمية، الصحة منظمة تجريها التي المالية العمليات حجم تقدير يمكن  ١-٢

 ٣١ المنتهية في سنةلل المراجعة المالية والبيانات المالي التقرير" المعنون المفصل المالي التقرير من الحسابات،
 على العالمية الصحة منظمةل اإللكتروني وقعالم على أو الطلب لدى متاحالو " ٢٠١٣ ديسمبر/ األول كانون

  :العنوان التالي
  

http://www.who.int/about/resources_planning/previous_biennium/en/ 
  

المؤرخة  ١تصويب  ٦٤/٣٥جالوثيقة و  ٢٠١١نيسان/أبريل  ٢٨المؤرخة  ٦٤/٣٥جيقة الوث فإن ،ذلك على وعالوة
 ٢٦المؤرخة  ١تصويب  ٦٠/٣٢جالوثيقة و  ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ٥المؤرخة  ٦٠/٣٢جأيار/مايو والوثيقة  ١٢

 تينفتر ال إلى بالنسبة طرحتالتي  مناقصاتال تتضمن "الخارجي "تعيين مراجع الحسابات ةالمعنون نيسان/أبريل
 منظمةل اإللكتروني وقعالم على أو الطلب لدى ةمتاح ائقالوث ذهوه. ٢٠١١-٢٠٠٨و ٢٠١٥-٢٠١٢ ضيتينالما

  :العنوانين التاليين على العالمية الصحة
  

http://apps.who.int/gb/e/e_wha64.html 
http://apps.who.int/gb/e/e_wha60.html 
 

 سويسرا،ب جنيف في ةالعالمي الصحة لمنظمة الرئيسي المقر هي المالي للنشاط الرئيسية والمراكز  ٢-٢
 أيضاً  انظر( العاصمة وواشنطن ونيودلهي ومانيال وكوبنهاغن وبرازافيل القاهرة في الواقعة الستة اإلقليمية والمكاتب

 مكتب أو ممثل طريق عن بلداً  وخمسين مائة لىع ينوف ما في حضوراً  للمنظمة أن كما. )أدناه ٨ الفقرة
  .محلياً  النفقات تكّبد فيها يجري أخرى مواقع في ومشاريع مقيمين موظفين إلى باإلضافة لالتصال،
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 اإللكترونيالوكالة الدولية لبحوث السرطان والمركز الدولي للحساب  لحسابات مستقلة مراجعة إجراء ويلزم  ٣-٢
والمرفق الدولي لشراء األدوية  األيدزوبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة  التأمين الصحي للموظفين صندوقو 

  .وهي كيانات يرد عنها مزيد من التفاصيل فيما يلي
  
  السرطان لبحوث الدولية الوكالة  -٣
  

 علــى يتعــين ،الســرطان لبحــوث الدوليــة للوكالــة الماليــة الالئحــة مــن السادســة المــادة مــن ٢-٦ لفقــرةل وفقــا  
 الوكالـة لحسـابات الخـارجي المراجـع بمهمـة أيضـاً  ضـطلعي أن العالميـة الصـحة منظمـة لحسـابات الخـارجي المراجع

 أن المنظمــة لحســابات الخــارجي المراجــع منصــب تعيينــه فــيل مقتــرحال مرشــحينبغــي لل ،وبالتــالي. بفرنســا ليــون فــي
آخـــر البيانـــات الماليـــة المراجعـــة  نعـــ نســـخة وتتـــاح. الوكالـــة حســـابات بمراجعـــة أيضـــاً  لالضـــطالع مســـتعدا يكـــون

  بناء على الطلب.الخاصة بالوكالة 
  
  اإللكتروني للحساب الدولي المركز  -٤
  

 لحسابات مستقلة مراجعة إجراء العالمية الصحة منظمة لحسابات الخارجي المراجععلى  أيضاً  يتعين  
البيانات المالية المراجعة المتاحة آخر  نع نسخة على الحصول ويمكن. اإللكتروني للحساب الدولي المركز

 .بناء على الطلب الخاصة بالمركز
 
  التأمين الصحي للموظفين صندوق  -٥
  

رد صــندوق يعتمــد علــى التمويــل الــذاتي واإلدارة الذاتيــة لضــمان التــأمين الصــحي للمــوظفين هــو  صــندوق  
من تكاليف الرعايـة  صندوقفي هذا القسم مما يتحمله الموظفون وغيرهم من األشخاص المشتركين المقبولين أكبر 

الوكالـة الدوليـة تأمين موظفي منظمة الصحة العالمية و  الصندوقوتشمل التغطية بهذا الصحية المعترف بها طبيًا. 
وبرنــامج األمــم المتحــدة اإللكترونــي ومنظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة لبحــوث الســرطان والمركــز الــدولي للحســاب 

 لحسـابات الخـارجي المراجـععلـى  يتعـين، وبنـاء علـى ذلـك .والمرفق الدولي لشـراء األدويـة األيدزالمشترك لمكافحة 
آخـــر  نعـــ نســـخةأن يضـــطلع بـــدور المراجـــع الخـــارجي لحســـابات هـــذا الصـــندوق. وتتـــاح  العالميـــة الصـــحة منظمـــة

  .صندوق بناء على الطلبالبيانات المالية المراجعة الخاصة بال
  
  األيدز لمكافحة المشترك المتحدة األمم برنامج  -٦
  

 منظمة تولي إلى األيدز لمكافحة المشترك المتحدة األمم برنامج إنشاء تحكم التي التفاهم مذكرة تشير  
 يتولى أن منظمةال لحسابات الخارجي المراجع على فإن المبدأ، لهذا ووفقاً . البرنامج إدارة مهام العالمية الصحة
 منظمة لحسابات الخارجي المراجععلى  يتعين ذلك، على وبناء. البرنامج لحسابات الخارجي المراجع مهمة

آخر البيانات المالية  نع نسخةوتتاح . البرنامجأن يضطلع بدور المراجع الخارجي لحسابات  العالمية الصحة
  .بناء على الطلب بالبرنامجالمراجعة الخاصة 
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  المرفق الدولي لشراء األدوية  -٧
  

ة بين المرفق الدولي لشراء األدوية ومنظمة الصحة العالمية، ُتدار عمليات برمعمًال بمذكرة التفاهم الم  
 المراجععلى  يتعين ذلك، على وبناء. الصحة العالمية وقواعد منظمة المرفق أمانة هذا المرفق وفقًا لدستور

عالوة على هذا المرفق. و  الخارجي لحساباتأن يضطلع بدور المراجع  العالمية الصحة منظمة لحسابات الخارجي
يطبق المرفق توجيهات داخلية إضافية للتحليل المالي، وثمة تعديالت مصرح بها على اإلجراءات ذلك، 

آخر  نع نسخةوتتاح . الخاصة لمرفقاوالممارسات اإلدارية للمنظمة أو استثناءات منها من أجل تلبية احتياجات 
على موقع المرفق اإللكتروني وبناء على والتوجيهات الداخلية اإلضافية الخاصة بالمرفق  البيانات المالية المراجعة

 الطلب.
  
  لألمريكتين اإلقليمي المكتب  -٨
  

 المكتب مهمة أيضاً  العاصمة واشنطن في مقرها يقع التي األمريكية للبلدان الصحة منظمة تتولى  
 حساباتها مراجع األمريكية للبلدان الصحة منظمة وتعّين. العالمية الصحة لمنظمة التابع لألمريكتين اإلقليمي
 بين وثيق تعاون قيام يتعين الحالة هذه وفي ،غيره أو المنظمة تعينه الذي نفسه المراجع يكون قد الذي الخارجي

  .المراجعين كال
  
  خدمات المراقبة الداخلية  -٩
  

 هم لحساباتل الداخليون نمراجعو الو  .خدمات المراقبة الداخليةل مكتب العالمية الصحة منظمة في يوجد  
 للوحدة، الرئيسية والمسؤولية. العام المدير إلى مباشرة التقارير رفعالمكتب  مدير ويتولى منظمةال من موظفي

 الداخلية المراقبة نظملجملة  استعراض هي إجراء للمنظمة، المالية الالئحة من عشرة الثانية المادة في يردحسبما 
 من مختلفة أخرى أنواع ُتجرىو . نحو فعالعلى  وفعاليتها مالءمتها مدىل ورصد هال وتقييم للمنظمة

 الجهود ازدواجية لتفادي عملهم ُينسقوا أن لحساباتل ين الداخليين والخارجيينمراجعال من وُيتوقع. االستعراضات
  .المراجعة عملية في الكفاءة وتعزيز المبذولة

  
  للحسابات الخارجية مراجعةال رسوم  -١٠

  
   للفترة العالمية الصحة منظمة لحساباتالسنوية  الخارجية المراجعة لقاء المدفوعة ةالشامل الرسومقيمة  تبلغ

 ٢٠١٥ عام إلى ٢٠١٤وللفترة من عام  أمريكي دوالر ٤٤٩ ٠٠٠ ما قدره ٢٠١٣إلى عام  ٢٠١٢من عام 
   دوالر أمريكي في السنة. ٤٥٤  ٠٠٠قدره  ما
  

   مشاريعال حسابات مراجعة  -١١
  

 مع بشأنها ُيتفق معينة مشاريع لحسابات مراجعات يجري أن لحساباتل الخارجي مراجعال من ُيطلب قد
  . إضافية رسوم على األمانة

  
تعيين مراجع إطار  لكي ُينظر فيهم في مرشحين أسماء تقديم إلى الدعوة هذه أن القول وخالصة  -١٢
 للحساب الدولي والمركز السرطان لبحوث الدولية والوكالة العالمية الصحة بمنظمة فقط تتعلق خارجيال لحساباتا

والمرفق الدولي  األيدز لمكافحة المشترك المتحدة األمم وبرنامج وصندوق التأمين الصحي للموظفين اإللكتروني
  لشراء األدوية.
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  ٢الملحق 
  
  

  كستاناب
  

  السيرة الذاتية  :أوالً 
  

(مراجع الحسـابات  العام السابع عشر لحسابات باكستانبصفته المراجع اليمين  أخطر بولند راناالسيد محمد حلف 
مؤسســــة العليــــا لمراجعــــة البموجــــب الدســــتور بوصــــفه رئــــيس  وتســــند إليــــه. ٢٠١١أغســــطس  آب/ ٢٧فــــي  العــــام)

العمليــات الماليــة للحكومــات علــى عــن إلــى الهيئــات التشــريعية رفــع التقــارير المســؤولية عــن باكســتان  فــي الحســابات
اسـتقالل تضـمن مفصـلة آليـة . ويـنص دسـتور باكسـتان علـى المستوى االتحادي وعلى صعيد المقاطعات والمنـاطق

  مراجع الحسابات العام.
  

. وهــو ١٩٧٦فبرايــر  فــي باكســتان فــي شــباط/ت وقــد انضــم الســيد رانــا إلــى دائــرة الخدمــة المدنيــة للمراجعــة والحســابا
مســاره وقــد شــارك خــالل فــي الهــور.  ببنجــاالجامعــة كليــة الحقــوق فــي مــن  وتخــرجســتير يشــهادة ماج حاصــل علــى

بالواليــات المتحــدة األمريكيــة  فــي هــارفورداإلدارة الماليــة العامــة فــي جامعــة كونكتيكــت متعلقــة بــالمهنــي فــي دورات 
لكـــة مودورات متعلقـــة بالممارســـات التجاريـــة فـــي إطـــار المحاســـبة الخاصـــة باالتصـــاالت الســـلكية والالســـلكية فـــي الم

فــــي مجــــاالت تحليــــل االســــتثمارات واإلدارة دورات تدريبيــــة مكثفــــة مشــــاركته فــــي المتحــــدة وأســــتراليا. وٕاضــــافة إلــــى 
يتمتــع بخبــرة مهنيــة فــي مجــال المراجعــة المتقدمــة لــألداء وٕادارة القطــاع  ،قــراراتاالقتصــادية وحــل المشــاكل وصــنع ال

  وهو عضو في المعهد الوطني للسياسات العامة في باكستان.العام. 
  
فضـًال  ون الماليـة فـي كيانـات رئيسـية فـي القطـاع العـامؤ والشـعمل السيد رانا بوصـفه مستشـارًا معنيـًا باالسـتثمارات و 

المؤسسة العليـا لمراجعـة الحسـابات فـي باكسـتان ويتصور السيد رانا . هيئات مراجعة الحساباتعن رئاسته مختلف 
يتسم بطابعه المهني والمتجـاوب بصـفة متزايـدة ويسـتجيب لشـواغل الجهـات صـاحبة المصـلحة المحليـة كجهاز عام 

  والدولية في مجال التصريف الجيد للشؤون.
  

  األنشطة الدولية
  

األمــين العـــام مهنيــة متعـــددة األطــراف. وهـــو  نظمـــاتمعضـــو نشــط فــي مراجــع الحســابات العـــام فــي باكســـتان هــو 
وعضـو فـي مجلـس إدارة المنظمـة ) ECOSAIمنظمة التعاون االقتصـادي (في للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات 

تمثيـــل المنظمـــة اآلســـيوية للمؤسســـات ويتمتـــع بامتيـــاز ) ASOSAIاآلســـيوية للمؤسســـات العليـــا لمراجعـــة الحســـابات (
). INTOSAIالعليـــا لمراجعـــة الحســـابات فـــي مجلـــس إدارة المنظمـــة الدوليـــة للمؤسســـات العليـــا لمراجعـــة الحســـابات (

ل المؤسســــة العليــــا لمراجعــــة الحســــابات فــــي باكســــتان فــــي ســــتة أفرقــــة عاملــــة ولجنــــة تابعــــة للمنظمــــة الدوليــــة وتمثَّــــ
اكتسـب مراجـع الحسـابات العـام قـد و  ابات وتضطلع بـدور نشـط فـي إطـار أنشـطتها.للمؤسسات العليا لمراجعة الحس

  في ظل األمم المتحدة:التالية دولية المنظمات الالخبرة في مجال مراجعة حسابات على مدى السنين في باكستان 
  

  إلى  من  المنظمة 
  ١٩٧٤  ١٩٦١  مجلس مراجعي حسابات األمم المتحدة

  ١٩٩٧  ١٩٩٣  حظر األسلحة الكيميائيةاللجنة التحضيرية لمنظمة 
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٣  منظمة حظر األسلحة الكيميائية

  ٢٠١٣  ٢٠٠٨  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
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اإلقليميــة  الهيئــات الدوليــة/تــولى مراجــع الحســابات العــام فــي باكســتان المراجعــة الخارجيــة لحســابات كمــا 
  :مختلفةمناسبات المتعددة األطراف التالية في 

  
 منظمة المؤتمر اإلسالمي في جدة. 

 رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي. 

 منظمة التنسيق االقتصادي. 

 مجموعة البلدان النامية الثمانية.  
  

  تخصصات مراجعة الحسابات
  

واالنتظام الحسابات المتصلة بالشؤون المالية إن مكتب مراجع الحسابات العام في باكستان متخصص في مراجعة 
لمنظمـة الدوليـة للمؤسسـات العليـا لمراجعـة الصـادرة عـن اواألداء حسب تعريفها بموجـب معـايير مراجعـة الحسـابات 

متواصــل، تخصصــت مؤسســة مراجــع فــي إطــار النشــاط الواســتجابة لالتجاهــات واالحتياجــات المســتجدة الحســابات. 
بمعالجـة  الخاصـةة المتصـلة بشـؤون البيئـة والمراجعـة الحسابات العام في باكستان أيضًا فـي مجـاالت مثـل المراجعـ

مسـك حسـابات الحكومـة علـى المسـتوى االتحـادي وعلـى صـعيد المقاطعـات فـي باكسـتان البيانات اإللكترونيـة. وٕاذ تُ 
تكنولوجيــــا ع هــــذه الحســــابات باالســــتعانة بــــأدوات ، تراَجــــ(لتخطــــيط المــــوارد المؤسســــية) SAP-R3 باســــتخدام نظــــام
مراجعـة الحسـابات. وتضـطلع المؤسسـة أيضـًا بمراجعـة الحسـابات المعتمـدة علـى عتمـدة علـى النظـام لالمعلومات الم

المعلومـــات اإلداريـــة تكنولوجيـــا المعلومـــات فـــي المؤسســـات التـــي تملكهـــا الدولـــة وتســـتخدم نظـــم  نظـــام المعلومـــات/
  المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات.

  
ي مؤهل من مهنموظف  ٨٠٠ال يستهان بها وتتألف من أكثر من ولدى مراجع الحسابات العام في باكستان موارد 

أجــل أداء مهمــة المراجعــة الخارجيــة لحســابات منظمــة الصــحة العالميــة التــي تتســم باتســاعها وتعقيــدها. وتتــاح لــه 
حســابات المراجعــي فضــًال عــن خــدمات  لمراجعــة والحســابات فــي باكســتانادائــرة فــي حســابات الخــدمات مراجعــي 

. وتتمتــع هــذه المجموعــة مــن المــوظفين بجميــع نطاقــات علــى مســتوى اإلدارات الكــوادر ذوي التخصصــات المختلفــة
مراجــــع الحســــابات العــــام بوصــــفه مراجعــــًا خارجيــــًا واكتســــب الخبــــرة والحنكــــة المتصــــلة بمهمــــة مراجعــــة الحســــابات. 

 منظمـة األمـم المتحـدة للتنميـة الصـناعيةو ) ٢٠٠٨و ٢٠٠٣(بين عامي  الكيميائيةمنظمة حظر األسلحة لحسابات 
  ونظمها ولوائحها وعملياتها.وظائف منظمات األمم المتحدة ) معارف متعمقة بشأن ٢٠١٤و ٢٠٠٨(بين عامي 

  
لمعـــايير اون المعنيــون بمراجعـــة الحســابات فـــي مؤسســتنا بمختلــف أطـــر المحاســبة بمـــا فيهــا مهنيـــويلــم الموظفــون ال

وهــم حاصــلون علــى التــدريب الــالزم ومتمتعــون  لمعــايير المحاســبية الدوليــة للقطــاع العــاماو الدوليــة لإلبــالغ المــالي 
فــي إطــار إجــراءات للمعــايير المحاســبية الدوليــة للقطــاع العــام بــالخبرة الضــرورية لمراجعــة حســابات وكــاالت تمتثــل 

منظمة األمـم المتحـدة خارجي لحسابات المراجع ال بوصفناوقد يسرنا العمل والهياكل والعمليات لإلدارة المالية فيها. 
القـديم القـائم  المحاسـبةتحقيـق االنتقـال مـن نظـام التنظيم في إطـار  )٢٠١٣و ٢٠٠٨(بين عامي  للتنمية الصناعية

المعـايير المحاسـبية الدوليـة للقطـاع ى المحاسـبة المعتمـدة علـى إلـ المعايير المحاسـبية لمنظومـة األمـم المتحـدةعلى 
وٕاذ تقع علـى عـاتق مكتـب مراجـع الحسـابات العـام فـي باكسـتان أيضـًا المسـؤولية عـن مراجعـة حسـابات نظـم العام. 

 فقـد اكتسـب مراجعـو الحسـابات فـي مكتبنـاعلـى نطـاق البلـد فـي باكسـتان،  SAPاإلدارة المالية المعتمـدة علـى نظـام 
  في مجال تكنولوجيا المعلومات لمراجعة حسابات نظام متكامل لإلدارة المالية.متطورة  مهارات
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  ملخص نهج مراجعة الحسابات  :ثانياً 
  

  معايير مراجعة الحسابات
  

ثابتـة لمراجعـة الحسـابات األسـس لحرصـنا علـى تـوفير خـدمات سيرسي التقيد بمعايير مراجعة الحسـابات وبمنهجيـة 
  عالية الجودة في مجال مراجعة الحسابات لمنظمة الصحة العالمية.مهنية 

  
االتحـــاد الـــدولي للمحاســـبين وســـتراجع حســـابات المنظمـــة وفقـــًا للمعـــايير الدوليـــة لمراجعـــة الحســـابات الصـــادرة عـــن 

  للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات.لمنظمة الدولية الصادرة عن اومعايير مراجعة الحسابات 
  

  الحسابات نهج مراجعة
  

مراجعة البيانـات الماليـة والعمليـات الماليـة فـي المنظمـة والمسـائل األخـرى غراض نهج مراجعة الحسابات ألسيعتمد 
على تقدير األنشطة والوظائف والمشاريع والبرامج والعمليات المضطلع بها  تهاوفعاليإدارة المنظمة المتصلة بكفاءة 
  على البارامترات العامة التالية: ءً حيث نطاقها ومستواها ومدى اتساعها وتعقيدها ويحدد بنا في المنظمة من

  
 المالية والصالحيات اإلضـافية للمنظمـة فيمـا يتصـل عن متطلبات الالئحة الناشئة النظامية  هدافاأل

 .بالمراجعة الخارجية للحسابات

  المنظمـة واإلجـراءات والسياسـات والممارسـات اإلطار التنظيمـي الناشـئ عـن كامـل مجموعـة عمليـات
  المعتمدة فيها.

  
مراجعـــة الماليـــة العمليـــات تحقيـــق تـــوازن مثــالي بـــين  علـــىراجعــة الحســـابات لماختيـــار حافظـــة التـــدخالت  عتمدوســي

التــي تعتبــر أنســب العمليــات لتحقيــق األهــداف النظاميــة فــي إطــار تنظيمــي  التصــديق واالمتثــال ممارســات ومراجعــة
عمليــات  معــين. وســعيًا إلــى تحقيــق أهــداف مراجعــة الحســابات، يقــرر مراجــع الحســابات العــام فــي باكســتان إجــراء

  لتحقق مما يلي:لمراجعة الحسابات الالزمة 
  

  وسجالتها المنظمة دفاترمطابقة ل المالية البياناتأن. 

 ذلـك وغيـر الميزانيـة، وألحكـام والالئحـة، لألنظمـة وفقـاً منجزة  البيانات في المبينة المالية العمليات أن 
 .بها المعمول التوجيهات من

 إلــى بــالنظر بــالغرض وافيــة الداخليــة، الحســابات مراجعــة ذلــك فــي بمــا الداخليــة، المراقبــة إجــراءات أن 
 .عليها تعلق التي األهمية

 مقبولة إلجراءات وفقاً  تم قد والعجز والفائض والخصوم األصول جميع تسجيل أن.  
  

مهمـــة  مالحظـــاتتمكـــين مراجـــع الحســـابات العـــام فـــي باكســـتان مـــن إبـــداء لعمليـــات مراجعـــة الحســـابات  خططوســـت
ـــة بصـــددومجديـــة  ـــة اإلجـــراءات فعالي ـــة الماليـــة والضـــوابط المحاســـبة ونظـــام المالي وأداء مراجعـــة الحســـابات  الداخلي
  .وتنظيمها المنظمة إدارة بشأن عام وبوجهالداخلية 

  
الموروثـــة، قـــد يتوصـــل مراجـــع الحســـابات العـــام فـــي باكســـتان إلـــى اســـتنتاج مؤقـــت بشـــأن واســـتنادًا إلـــى المعلومـــات 

مــن أجــل ألعمــال لترتيــب وســيكون أول فــي المنظمــة.  الداخليــة المراقبــة إجــراءاتى علــ هــاقيتعليمكــن  التــي األهميــة
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اختبـــار فعاليـــة نظـــم المنظمـــة مـــن خـــالل المؤقـــت اد التحقـــق مـــن هـــذا االســـتنتاج أن يعـــمراجعـــة حســـابات المنظمـــة 
المنبثقة عن عمليـات مراجعـة الحسـابات السـابقة. الدائمة التدقيق الشامل للمعامالت والملفات باختبارات باالستعانة 

االمتثــــال، ستســــتخدم أســــاليب  اختبــــاروباالعتمــــاد علــــى نتــــائج بــــإجراء اختبــــارات انتقائيــــة لالمتثــــال. وســــيدّعم ذلــــك 
لمخــاطر مــن أجــل الحصــول علــى ضــمان تحديــد اوسيصــمم نمــوذج ل. ساســياالختبــار األلتحديــد مســتوى إحصــائية 

  عالي المستوى من نتائج مراجعة الحسابات.
  

ق يـالمعمـول بهـا وبعمليـات مراجعـة تحقواللـوائح  لألنظمـةية بتقييم لالمتثال ل مراجعة النظم والمعامالت المالوستكمَّ 
إذا أبــدت إدارة المنظمــة رغبتهــا فــي ذلــك. وســيتمثل الهــدف الرئيســي لعمليــات  (األداء) األمــوال المنفقــةلقــاء  النتــائج

  ما يلي:لتحسين في المستقبل. وسيشمل النهج عمومًا لاقتراح أوجه المراجعة من هذا القبيل في 
  

 .اختبار صحة الضوابط والنظم والعمليات الرئيسية 

 .استعراض البيانات والوثائق الالزمة 

 نطاق المراجعة ومنهجيتها وأهدافها المؤقتة. تحديد 

  ـــــود ونظـــــم إدارة ـــــة والمشـــــتريات والعق اســـــتعراض تنظـــــيم المـــــوارد البشـــــرية ونظـــــام المعلومـــــات اإلداري
 والممارسات.األصول والسياسات  المخزونات/

 .التثبت من صحة المعلومات وٕاجراء مناقشات مع األفرقة المستهدفة 

 .تطبيق أساليب مالية وٕاحصائية مالئمة وغيرها من أساليب التقييم الكمي على البيانات المتاحة 

  وٕاجراء مناقشات مع اإلدارة وٕادراج وجهة نظر اإلدارة.إعداد نتائج مؤقتة  
  

  إدارة الجودة والتواصل
  

األدوات الخاصـــة بمهمـــة المراجعـــة تعـــد لهـــذا الغـــرض. مـــن لمجموعـــة ســـتنفذ جميـــع بـــرامج مراجعـــة الحســـابات وفقـــًا 
نتــائج جميــع عمــل األفرقــة الميدانيــة التــي تجــري المراجعــة ويضــمن جــودة وسيســتعرض فريــق معنــي بضــمان الجــودة 

مراجـــع الحســـابات العـــام فـــي  ؤمنويـــ. الموضـــوعة ومؤشـــرات األداء الرئيســـيةالمعـــايير المرجعيـــة المراجعـــة مقابـــل 
حـوار متواصـل مـع المنظمـة الخاضـعة للمراجعـة طـوال كـل مراحـل المراجعـة وشـفافية إرسـاء ب اً راسـخ إيماناً باكستان 

تبادل جميع الخطـط واألنشـطة والنتـائج. ويعتبـر الحصـول علـى رد اإلدارة بخصـوص جميـع المسـائل قبـل إبـداء أي 
  رأي من المتطلبات األساسية.

  
  رسوم مراجعة الحسابات المقترحة  :ثالثاً 

  
  ورسوم مراجعة الحسابات المقترحة التقديرات المتعلقة بعدد شهور عمل مراجع الحسابات

  
على متطلبات منظمـة الصـحة العالميـة وخبـرة  ءً بنا ٢٠١٩-٢٠١٦ُحسبت رسوم مراجعة الحسابات المقترحة للفترة 

تابعة لألمم المتحدة. في المراجعة الخارجية لحسابات هيئات أخرى  باكستانالمؤسسة العليا لمراجعة الحسابات في 
فـي المنظمـة ومكاتبهـا اإلقليميـة بمراجعة االمتثـال عنـد االقتضـاء التي تكمل مراجعة المالية الوتشمل هذه التقديرات 

 ائج لقـاء األمــوال المنفقــة/غيــر الموحــدة. ويمكننـا مراجعــة تحقيـق النتــوالقطريـة المختــارة ومراجعـة حســابات الكيانـات 
إجـراء أي مراجعـة موسـعة النطـاق إذا أبـدت المنظمـة رغبتهـا فـي مجـال محـدد أو  األداء فيما يتصـل بـأي موضـوع/

  تفق عليها على أساس متبادل.على شروط يُ  ءً بناذلك 



            A68/43          Annex 2           ٢الملحق      ٦٨/٤٣ج

19 

  ذلك:الناجمة عن تكاليف الويبين الجدوالن الواردان أدناه عدد شهور/أيام عمل مراجع الحسابات و 
  
  عدد شهور عمل مراجع الحسابات في السنة  

  ٢٠١٩و ٢٠١٨و ٢٠١٧و ٢٠١٦للسنوات 
  عدد أيام عمل
  مراجع الحسابات

منظمــــة الصــــحة العالميــــة (المقــــر الرئيســــي 
  القطرية المختارة) والمكاتب اإلقليمية/

١ ١٤٠  ٣٨  

  ٣٠٠  ١٠  الكيانات غير الموحدة
  ١ ٤٤٠  ٤٨  المجموع

  
  

  رسوم المراجعة المقترحة
  
  ٢٠١٦سنة   

  (بالدوالرات األمريكية)
  ٢٠١٧سنة 

  (بالدوالرات األمريكية)
  ٢٠١٨سنة 

  (بالدوالرات األمريكية)
   ٢٠١٩سنة 

  (بالدوالرات األمريكية)
منظمــة الصــحة العالميــة 
  *٤٨٣ ٠٠٠  *٤٨٣ ٠٠٠  ٤٦٠ ٠٠٠  ٤٦٠ ٠٠٠  والكيانات غير الموحدة

  
االرتفـاع الطفيـف فـي التكـاليف أخـذًا فـي االعتبـار  ٢٠١٩و ٢٠١٨في السـنتين  ٪٥تفسر الزيادة بنسبة    * 

  اإلجمالية.
  

دوالر  ٤٦٠ ٠٠٠ستبلغ قيمة رسوم مكتب مراجع الحسابات العـام فـي باكسـتان لتغطيـة تكـاليف مراجعـة الحسـابات 
. ٢٠١٩و ٢٠١٨دوالر أمريكــــي فــــي الســــنة للســــنتين  ٤٨٣ ٠٠٠و ٢٠١٧و ٢٠١٦أمريكــــي فــــي الســــنة للســــنتين 

بــدل تكــاليف و  الســكرتارية بأعمــال الخاصــة التكــاليفو وســتغطي هــذه الرســوم جميــع التكــاليف مثــل تكــاليف الســفر 
أجــور مــوظفي وال تشــمل الرســوم المقترحــة المصــروفات ذات الصــلة. اليــومي لمراجعــي الحســابات وســائر اإلقامــة 

لمؤسســة العليــا لمراجعــة يعملــون فــي ا يندائمـ وظفينمكتـب مراجــع الحســابات العــام فــي باكسـتان نظــرًا إلــى كــونهم مــ
  .الحسابات في باكستان

  
واآلالت الناســخة واللــوازم ومــن المفهــوم أن المنظمــة ستســمح لمراجعــي الحســابات باســتخدام المكاتــب واالتصــاالت 

  درج هذه المصروفات في الحساب.على ذلك، لم تُ  ءً المكتبية بالمجان. وبنا
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  ٣الملحق 
  

  سيراليون
  
  

  السيرة الذاتية  :أوالً 
  

هيئـة المحاسـبين القـانونيين المعتمـدين فـي المملكـة المتحـدة وعضـو فـي معهـد عضـو فـي بيـرس -السيدة الرا تيلور
  سيراليون.المحاسبين القانونيين في 

  
إذ أمضـت  ١٩٩١بيرس مسارها المهنـي فـي مجـال مراجعـة الحسـابات والمحاسـبة فـي عـام -بدأت السيدة تيلوروقد 

، KPMGوخـالل فتـرة عملهـا فـي شـركة وهي شـركة دوليـة رائـدة لمراجعـة الحسـابات.  KPMGتسع سنوات في شركة 
مســـؤول عـــن مراجعـــة حســـابات مختلـــف الكبيـــر الحســـابات اليـــت بـــالمرور بمختلـــف الرتـــب إلـــى منصـــب مراجـــع رقّ 

  في سيراليون.المؤسسات 
  
بصــفتها  ٢٠٠٠التحقــت بــإدارة المحاســب العــام فــي ســيراليون فــي عــام ســعيًا إلــى اإللمــام بعمليــات القطــاع العــام و 

بمعالجـة جميـع المعـامالت غيـر المتصـلة بالمرتبـات ورصـدها لفـت حيـث كُ تقنية متخصصة في تلـك اإلدارة  ةموظف
  لحساب حكومة سيراليون.

  
، عينـــت فـــي مناصـــب اإلدارة الماليـــة العليـــا فـــي إطـــار مشـــروعين ممـــولين مـــن البنـــك ٢٠٠٧و ٢٠٠٢وبـــين عـــامي 

وشمل دورها بوصفها المسؤولة الرئيسية عن الشؤون المالية ضمان اإلدارة الحصـيفة لألمـوال الدولي في سيراليون. 
  هذين المشروعين.تمويل من أجل  المتاحة من البنك الدولي لحكومة سيراليون

  
بيــرس إلــى دائــرة مراجعــة الحســابات فــي ســيراليون بصــفتها نائبــة مراجــع -انضــمت الســيدة تيلــور ،٢٠٠٧وفــي عــام 

مـن  العـاملين تحـت إمرتهـاالحسابات العام. وخالل شـغلها هـذا المنصـب، لـم تعمـل علـى ضـمان اسـتفادة المـوظفين 
أ مـع المؤسسـات الشـقيقة األخـرى فـي اإلقلـيم األفريقـي النـاطق باللغـة اإلنكليزيـة التدريب الالزم لجعل المؤسسة تتكاف

  .أيضاً  إدماج مسائل ضمان الجودة بوجه تام في عمليات مراجعة الحسابات كفالةفحسب بل على 
  

. ٢٠١١نـوفمبر  بيرس مراجع الحسابات العـام فـي جمهوريـة سـيراليون فـي تشـرين الثـاني/-وعينت السيدة الرا تيلور
  وتحولت المؤسسة بقيادتها إلى مؤسسة تؤدي دورها بأعلى درجة من الحنكة المهنية لفائدة مواطني سيراليون.

  
توسيع حافظة أنشطتها في مجال مراجعة الحسابات ولفتت نتيجة لذلك نظر عامـة الجمهـور وتمكنت المؤسسة من 

حصــافة اســتخدام أمــوال الحكومــة. وٕاضــافة إلــى مراجعــة حســابات جميــع الــوزارات واإلدارات والوكــاالت مــدى إلــى 
الداخلــة فــي نطــاق المؤسســة، تضــطلع المؤسســة اآلن بمراجعــة حســابات عــدة منشــآت عامــة كبــرى تشــمل الحكوميــة 

  وطنية.الاإليرادات نظام الضمان االجتماعي الوطني في البلد وسلطة 
  

بضــمان اســتفادة المــواطنين مــن تــدخل الحكومــة فــي مســائل مرتبطــة بيــرس اهتمامــًا شــديدًا -ســيدة تيلــوركمــا تهــتم ال
 خـاللجريت مراجعة لألداء بخصوص أثر التدخالت المرتبطـة بالمالريـا فـي سـيراليون أُ قد و بالصحة في سيراليون. 

اجعــة إدارة أمــوال حكومــة ســيراليون . واســتكملت دائــرة مراجعــة الحســابات فــي ســيراليون مــؤخرًا عمليــة مر ٢٠١٢عــام 
. ٢٠١٤أكتـــوبر  مـــايو وتشـــرين األول/ خـــالل الفتـــرة بـــين شـــهري أيـــار/المخصصـــة لمكافحـــة اإليبـــوال واســـتخدامها 



            A68/43             Annex 3    ٣الملحق        ٦٨/٤٣ج

21 

ســـتهل عمليـــات المراجعـــة المتصـــلة باســـتخدام األمـــوال المخصصـــة لمكافحـــة اإليبـــوال فـــي ســـيراليون فـــي الفتـــرات وستُ 
  األخيرة في وقت قريب.

  
المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات في اإلقليم بيرس حاليًا مجلس إدارة -وعلى الصعيد الدولي، ترأس السيدة تيلور

. ٢٠١٤مـــايو  . وقـــد انتخبـــت لشـــغل هـــذا المنصـــب فـــي أيـــار/(AFROSAI-E) األفريقـــي النـــاطق باللغـــة اإلنكليزيـــة
  .(AFROSAI)الهيئة الجامعة للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات في أفريقيا مجلس وتشارك أيضًا في عضوية 

  
المنظمـــة الدوليـــة فـــي عـــدة اجتماعـــات ومـــؤتمرات دوليـــة بمـــا فيهـــا جمعيـــات بيـــرس أيضـــًا -وشـــاركت الســـيدة تيلـــور

ألفريقــي للمؤسســات العليــا لمراجعــة الحســابات. وعملــت كمــدرب للمؤسســات العليــا لمراجعــة الحســابات فــي اإلقلــيم ا
النــاطق باللغــة اإلنكليزيــة. كمــا دعمــت مبــادرة التنميــة للمنظمــة الدوليــة للمؤسســات العليــا لمراجعــة الحســابات أثنــاء 

  عملها مع المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات في اإلقليم األفريقي الناطق باللغة الفرنسية.
  

للتدريب الداخلي لمدة خمسة أشـهر فـي مكتـب المحاسـبة بيرس في برنامج -، شاركت السيدة تيلور٢٠٠٩وفي عام 
  الواليات المتحدة األمريكية.في الحكومي 

  
بيـــرس بصـــفتها مراجـــع الحســـابات العـــام مشـــاركة مؤسســـتها فـــي مراجعـــة حســـابات مشـــاريع -وضـــمنت الســـيدة تيلـــور

الصـــندوق الـــدولي للتنميـــة مختلفـــة ممولـــة مـــن البنـــك الـــدولي فـــي ســـيراليون ومراجعـــة حســـابات مشـــروع ممـــول مـــن 
  صندوق األمم المتحدة للسكان في سيراليون.الزراعية ومراجعة حسابات 

  
  ملخص نهج مراجعة الحسابات :ثانياً 

  
  نهج مراجعة الحسابات

  
  ُد ســتنالمخــاطر فــي مراجعــة البيانــات الماليــة. ويفتــرض هــذا الــنهج أن ت تحديــدعتمد نهــج قــائم علــى ســي

فهـــم مالئـــم للكيـــان لـــى إ مصـــادقةال حـــاالتو عمليـــات تقيـــيم المخـــاطر علـــى مســـتوى البيانـــات الماليـــة 
وٕاذ يقـــيم االمتثـــال للسياســـات والممارســـات الماليـــة، ســـتعلق . وإلطـــاره الـــذي يشـــمل الضـــوابط الداخليـــة

 ق النتائج لقاء األموال المنفقة).يعمليات مراجعة األداء (تحقأهمية خاصة على 

  حســبسيســتخدم مراجــع الحســابات العــام اإلجــراءات والضــوابط واالختبــارات التــي يــرى أنهــا ضــرورية 
 الظروف.

 اإلقليميــة مراجعــة الحســابات المقــر الرئيســي لمنظمــة الصــحة العالميــة فــي جنيــف والمكاتــب  شــملست
وعـالوة علـى . ةالعاصـم وواشـنطن ونيـودلهي ومانيال وكوبنهاغنالتابعة للمنظمة في القاهرة وبرازافيل 

اإللكترونــي الوكالــة الدوليــة لبحــوث الســرطان والمركــز الــدولي للحســاب ذلــك، نعتــزم مراجعــة حســابات 
والمرفـق الـدولي  األيدزوبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة  وصندوق التأمين الصحي للموظفين

 منظمة الصحة للبلدان األمريكية.وسنتعاون أيضًا تعاونًا وثيقًا مع مراجعي حسابات . لشراء األدوية

  ُدرج ضمان الجودة في كل مرحلـة مـن عمليـة مراجعـة الحسـابات وفقـًا للمعـايير الدوليـة للمؤسسـات سي
  العليا لمراجعة الحسابات.

  
  إجراءات مراجعة الحسابات

  
  .الميداني والتبليغستجرى مراجعة الحسابات على ثالث مراحل أي التخطيط والعمل 
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  التخطيط
  

  سيأخذ تخطيط مراجعة الحسابات في الحسبان ما يلي:
  

  ُعليـه نهـج قـائم علـى  ءً سـتهل بنـافهم إطـار منظمـة الصـحة العالميـة وٕاطـار المراقبـة الداخليـة الـذي سي
 في االعتبار أي مخاطر محددة. آخذاً في مراجعة الحسابات المخاطر  تحديد

  أو أي نظـم للمراقبـة الداخليـة ونظـم تكنولوجيـا المعلومـات  خـدمات المراقبـة الداخليـة مكتـبتقييم عمل
 االعتماد على هذه النظم.في المنظمة ومدى احتمال 

  ألي مجـــال توصـــي بـــه أو بمســـتوى المخـــاطر  ةتصـــلالممـــنح األولويـــة لمجـــاالت مراجعـــة الحســـابات
 جمعية الصحة.

  الجهود وتعزيـز فعاليـة مراجعـة التنسيق مع عمل مراجعي الحسابات الداخليين بهدف تجنب ازدواجية
  الحسابات.

  
  العمل الميداني

  
  إبــداء رأي بشــأن مــا إذا كانــت مراجــع الحســابات العــام مــن ســتنفذ مراجعــة الحســابات أساســًا لتمكــين

 للمنظمة. المالي وضعال بوضوح تعرضالبيانات المالية 

  البيانـات الماليـة لألغـراض  مدى استخدام النفقات المكشـوف عنهـا فـيستنفذ مراجعة الحسابات لتقييم
المنشودة منها ومدى الموافقة عليها على نحو مالئم ومدى تصنيف اإليرادات والنفقـات والتبليـغ عنهـا 

 على نحو مالئم في البيانات المالية وفقًا لألحكام ذات الصلة لالئحة المالية للمنظمة.

  ـــنظم الماليـــة فـــي الستشـــمل مراجعـــة الحســـابات استعراضـــًا عامـــًا مـــدى مالئمـــة الضـــوابط للمنظمـــة و ل
 ة.ٕادارتها الفعالباقتصاد وكفاءة و موارد المنظمة  الستخدامو الداخلية 

 .سيقدم الدعم المتخصص الالزم إلى الفريق المعني بمراجعة الحسابات  
  

  التبليغ
  

إليهــا أثنــاء إجــراء مراجعــة الحســابات وفقــًا لالئحــة الماليــة للمنظمــة  ســيبلغ المــدير العــام للمنظمــة بالنتــائج المتوصــل
  .منظمةالالصالحيات اإلضافية التي تحكم المراجعة الخارجية لحسابات و 
  

  وترد فيما يلي اإلجراءات المقررة في إطار عملية التبليغ:
  

 إجـــراء استفســـارات مراجعـــي الحســـابات خـــالل للـــرد علـــى  كافيـــة فـــرص للمنظمـــة العـــام للمـــدير تتاحســـ
مثل تقديم استفسارات مراجعي الحسابات في الوقت المناسب المتفق عليه ومغادرة  مراجعة الحسابات

والتحقـــق مـــن ردود اإلدارة. وستتضـــمن هـــذه التقـــارير  ياإلدار  الخطـــاباالجتماعـــات وٕاصـــدار مســـودة 
 مالحظات وتوصيات مفصلة.

  العام جمعية الصحة العالمية عـن طريـق المجلـس التنفيـذي بعـد أن يأخـذ فـي سيبلغ مراجع الحسابات
  االعتبار رد المدير العام على نتائج المراجعة.

  



            A68/43             Annex 3    ٣الملحق        ٦٨/٤٣ج

23 

  معايير مراجعة الحسابات
  

  ســــيجري مراجــــع الحســــابات العــــام فــــي ســــيراليون مراجعــــة الحســــابات وفقــــًا لالئحــــة الماليــــة للمنظمــــة
  .منظمةالعة الخارجية لحسابات الصالحيات اإلضافية التي تحكم المراجو 

  
  ستؤخذ المعايير التالية أيضًا في االعتبار:و 
  

 المعايير الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات 

 المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام 

 المعايير الدولية لمراجعة الحسابات 

 المعايير الدولية لإلبالغ المالي  
  

  رسوم مراجعة الحسابات المقترحة  :ثالثاً 
  

   التقديرات المتعلقة بعدد شهور عمل مراجع الحسابات
  

انخفــاض عــدد شــهور عمــل  عــزىيـرد فيمــا يلــي العــدد المقــرر لشــهور عمــل مراجــع الحسـابات فــي الفتــرات المعنيــة وي
تؤدي فوائد منحنى التعلم إلى تخفيض عدد شهور عمل مراجع الحسابات على مدى توقع أن  إلىمراجع الحسابات 

  السنوات.
  

عـــــــدد شـــــــهور عمـــــــل 
  مراجع الحسابات

٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٦  
٤٩  ٥٦  ٦١  ٦٥  

  
  رسوم مراجعة الحسابات

  
. وتغطــي هــذه ٢٠١٩إلــى ســنة  ٢٠١٦تــرد فيمــا يلــي رســوم مراجعــة الحســابات المقترحــة للســنوات الماليــة مــن ســنة 

الرسوم تكاليف مراجعة حسابات أنشطة المنظمة في جميع أنحاء العالم وأنشطة الكيانات غير الموحدة التي تـديرها 
والالســـلكية واللـــوازم المكتبيـــة واآلالت الناســـخة  ويتوقـــع أن تتـــيح المنظمـــة المكاتـــب واالتصـــاالت الســـلكيةالمنظمـــة. 

  لمراجعي الحسابات بالمجان.
  
إلــى ســبق ذكــره بالنســبة إلــى عــدد شــهور عمــل مراجــع الحســابات  كمــاانخفــاض رســوم مراجعــة الحســابات  عــزىوي

  االنخفاض في منحنى التعلم.
  

  رسوم مراجعة الحسابات
٢٠١٦  

  بالدوالر األمريكي
٢٠١٧  

  األمريكيبالدوالر 
٢٠١٨  

  بالدوالر األمريكي
٢٠١٩  

  بالدوالر األمريكي
٥٢٧ ٣٩٤  ٥٣٦ ٣٢١  ٥٤٠ ٩٩٣  ٥٤٦ ٤٣٤  
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  ٤الملحق 
  

  الفلبين
  
  

  السيرة الذاتية   :أوالً 
  

. وهـو حاصـل الجيـد تصـريف الشـؤون مفهـومومحقق وأسـتاذ قـانون ومناصـر لمحام هو الرئيس مايكل ج. أغينالدو 
وقـد احتـل المرتبـة  ١٩٩٢يـو دي مـانيال فـي عـام نالشرف في القـانون مـن كليـة الحقـوق فـي جامعـة أتي دكتوراةعلى 

شـهادة وهـو حاصـل علـى  الـذي تـديره المحكمـة العليـا فـي الفلبـين. ١٩٩٢السابعة فـي امتحـان هيئـة المحـامين لعـام 
شـهادة خاصـة فـي القـانون االقتصـادي الـدولي فـي مـع في القـانون مـن جامعـة ميتشـيغان فـي آن هـاربور ستير يماج

محترفــًا لمهنــة القــانون فــي القطــاعين ســنة بوصــفه  ٢١. ويتمتــع بخبــرة قانونيــة عريقــة تغطــي أكثــر مــن ١٩٩٧عــام 
  العام والخاص.

  
نفيــذي للشــؤون القانونيــة فــي مكتــب رئــيس جمهوريــة الفلبــين قبــل منصــب نائــب األمــين الت أغينالــدووشــغل المحــامي 

ـــة مراجعـــة الحســـابات فـــي  ـــه رئيســـًا للجن بمـــا فيهـــا وضـــع وســـّير الشـــؤون القانونيـــة . ٢٠١٥مـــارس  آذار/ ٢٤تعيين
حدات السياسات والمعايير واإلجراءات التشغيلية لتقديم خدمات المساعدة القانونية والتشريعية بفعالية وكفاءة إلى الو 

  التنظيمية التابعة لمكتب الرئيس وٕالى مختلف اإلدارات والوكاالت الحكومية.
  

وشـارك بوصــفه رئــيس شـعبة التحقيــق التابعــة لمكتـب الــرئيس لمــدة أربـع ســنوات تقريبــًا فـي تــدبير الشــكاوى المرفوعــة 
  المتحدة لمكافحة الفساد.على مسؤولين حكوميين وفي تنفيذ مبادرات النزاهة بما يتسق مع اتفاقية األمم 

  
وكان شريكًا وعضوًا في اللجنة التنفيذية لمكتب المحامـاة رومولـو مابانتـا بوينـافنتورا سـايوك ودي لـوس أنجلـيس فـي 

مراجعـة الحسـابات القانونيـة ويتمتـع بخبـرة عريقـة فـي . ٢٠١١و ١٩٩٤ماكاتي سيتي بالفلبين في الفتـرة بـين عـامي 
  ات الدمج والشراء وفي مشاريع البنى التحتية واالتصاالت السلكية والالسلكية.وٕاجراء التحقق الواجب لعملي

  
لتعلـيم القـانوني المحكمـة العليـا لكليـات الحقـوق وبـرامج هيئـة التـدريس بوصـفه محاضـرًا محترفـًا فـي فـي وهو عضو 

  المتواصل اإللزامي وبرامج تدريب الشركات المتعددة الجنسيات.
  
  وطنيةالنشطة األ 
  

 المراجعة المنتظمة للحسابات  
االمتثال مراجعة مراجعة المالية و الالفلبين عمليات في  ة الحساباتلجنة مراجعالحسابات في يجري مراجعو 
ن نو يع. ويكرس مراجعو الحسابات المسنةعلى مدار الالمنفقة على نطاق البلد ال و ملقاء األ النتائجومراجعة تحقيق 

عمليات المراجعة المالية جراء ئة من وقتهم ومواردهم إلافي الم ٧٠و ٦٠ن ا بيقطاعات مراجعة الحسابات مفي 
  .المنفقة الو ملقاء األ النتائجتحقيق مراجعة التوازن في عمليات ٕارساء ومراجعة االمتثال و 

  
 لحساباتل مراجعة الخاصةال  

الحكومة  المنفقة على نطاقال و ملقاء األ النتائجتحقيق لحسابات عمليات لمراجعة الخاصة لمراجعة اليجري مكتب 
 النســبمراجعــة مثــل أخــرى عمليــات مراجعــة خاصــة المكتــب أو علــى نطــاق القطاعــات. وفضــًال عــن ذلــك، يجــري 
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فيجــــري عمليــــات حــــاالت الغـــش عــــن كشـــف لالحســــابات لواالمتيـــازات والضــــرائب واإلعانـــات. أمــــا مكتــــب مراجعـــة 
  ى الشكاوى أو االلتماسات التي يقدمها أصحاب المصلحة.باالستناد إلمراجعة للكشف عن حاالت الغش ال
  

وقـــد انضـــمت لجنـــة مراجعـــة الحســـابات إلـــى مكتـــب أمـــين المظـــالم لتشـــكيل فريـــق مشـــترك معنـــي بـــالتحقيق لضـــمان 
الفعاليــة والنجــاح فــي رفــع الــدعاوى والتحقيــق والمحاكمــة فيمــا يخــص قضــايا الكســب غيــر المشــروع والفســاد وانتهــاك 

  للموظفين والمسؤولين العموميين.لسلوك األخالقية مدونة قواعد ا
  

  األنشطة الدولية
  

منظمــة األغذيــة تضــطلع لجنــة مراجعــة الحســابات فــي الفلبــين فــي الوقــت الحــالي بــدور المراجــع الخــارجي لحســابات 
) وحسابات منظمة الصـحة العالميـة لمـدة أربـع سـنوات ٢٠١٩إلى عام  ٢٠١٤ستة سنوات (من عام  والزراعة لمدة

). وهــي عضــو نشــط فــي فريــق المــراجعين الخــارجيين لحســابات األمــم المتحــدة ٢٠١٥إلــى عــام  ٢٠١٢(مــن عــام 
  والوكاالت المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

  
ســـنة شـــملت  ١٨طـــوال مجلـــس مراجعـــي حســـابات األمـــم المتحـــدة ضـــوًا فـــي كانـــت لجنـــة مراجعـــة الحســـابات عقـــد و 

الجهـــات المســـتفيدة مـــن  ضـــمتو . ٢٠٠٨إلـــى عـــام  ١٩٩٩ومـــن عـــام  ١٩٩٣إلـــى عـــام  ١٩٨٤الفتـــرتين مـــن عـــام 
لشـــؤون الســـامية مفوضـــية األمـــم المتحـــدة و  برنـــامج األمـــم المتحـــدة للبيئـــةو خـــدماتها المقـــر الرئيســـي لألمـــم المتحـــدة 

وجامعـــة األمـــم المتحـــدة والصـــندوق المشـــترك للمعاشـــات التقاعديـــة لمـــوظفي األمـــم المتحـــدة واليونيســـيف  الالجئـــين
  وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

  
ـــ ـــة مراجعـــة الحســـابات  ؤديوت ـــامج األمـــم المتحـــدة  دةعتمـــمدور مراجـــع حســـابات المشـــاريع اللجن علـــى مســـاعدة برن

المكاتـب القطريـة التابعـة لهـذه عقود صادرة عن  على والمبنيةمم المتحدة للسكان اإلنمائي واليونيسيف وصندوق األ
 التنميــة اآلســيويالبنــك الــدولي وبنــك نفــذها يالتــي وتراجــع أيضــًا حســابات البــرامج والمشــاريع المنظمــات فــي الفلبــين. 
  .في البلد المتحدة للتنمية الدوليةووكالة الواليات  الوكالة األسترالية للتنمية الدوليةو  والمفوضية األوروبية

  
ــا لمراجعــة الحســاباتمنــذ مــدة طويلــة فــي ولجنــة مراجعــة الحســابات هــي عضــو   المنظمــة الدوليــة للمؤسســات العلي

وســعيًا إلــى مواصــلة توطيــد التعــاون فــي المنظمــة اآلســيوية للمؤسســات العليــا لمراجعــة الحســابات. وعضــو مؤســس 
وتبادل المعارف ضمن اإلقليم، انضـمت لجنـة مراجعـة الحسـابات إلـى المؤسسـات العليـا لمراجعـة الحسـابات التابعـة 

  .٢٠١١نوفمبر  لرابطة أمم جنوب شرق آسيا في تشرين الثاني/
  

  ملخص نهج مراجعة الحسابات  :ثانياً 
  

  نتائج وتحديد المخاطرالالقائم على تحقيق المتكامل  مراجعة الحساباتنهج 
  

وتشـمل ستعد خطة عمل لمراجعة الحسابات سنويًا من أجل ضمان التغطية الكافية لمراجعة جميع موارد المنظمـة. 
  الخطة ما يلي:

  
يشـــير إلـــى نطـــاق عمـــل مراجـــع الحســـابات الخـــارجي الـــذي يخضـــع  - نطـــاق مراجعـــة الحســـابات  ) أ(

الالئحــــة الماليــــة المتعلــــق  ولمرفــــقمــــن الالئحــــة الماليــــة للمنظمــــة ألحكــــام المــــادة الرابعــــة عشــــرة 
الصــــحة العالميــــة.  الصــــالحيات اإلضــــافية التــــي تحكــــم المراجعــــة الخارجيــــة لحســــابات منظمــــةب

وستخصص موارد مراجعة الحسابات لعمليات المراجعة المالية ومراجعة االمتثال ومراجعة األداء 
 األموال المنفقة.أو مراجعة تحقيق النتائج لقاء 
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التنسـيق والتعـاون ضـرورة يشـير إلـى  - فـي المنظمـة خدمات المراقبة الداخليـة مكتبالتعاون مع   ) ب(
 في المنظمة. خدمات المراقبة الداخلية مكتبمع 

باســتخدام لجنــة مراجعــة الحســابات فــي الفلبــين  نيتصــال - الــنهج والمنهجيــة لمراجعــة الحســابات  (ج)
الـذي ينطـوي علـى األنشـطة الرئيسـية للنهج المتكامل القائم على تحقيق النتائج وتحديـد المخـاطر 

  التالية:
  

 ؛فهم العمليات لتحديد المخاطر وتصنيفها حسب درجات األولوية 

 ؛تقييم االستراتيجيات والضوابط إلدارة المخاطر 

  ؛حبالنتائج المحققة وقياس مستوى االرتياالتبليغ 

  خدمات مراجعة الحسابات.رصد ضبط الجودة في 
  

وسيتولى الرئيس ومفوضـان اثنـان عبـر مـدير مراجعـة الحسـابات الخارجيـة اإلشـراف عـن كثـب علـى عمـل 
  مراجعة الحسابات في إطار جميع المراحل أو األنشطة.

  
علـى  ءً يشير إلى المكاتب التي ينبغي مراجعة حساباتها بنـا - الجدول الزمني لمراجعة الحسابات  (د)

تاريخ مراجعة الحسابات. وستجرى زيارتان لمراجعة الحسابات في السنة  تقييم المخاطر وتوقيت/
أي للمراجعــة المؤقتـــة والمراجعــة النهائيـــة فــي المقـــر الرئيســي للمنظمـــة ومكاتــب ميدانيـــة مختـــارة. 

  موحدة في نهاية السنة فقط.وتراجع حسابات الكيانات غير ال
  

تشــير إلــى عمليــات المراجعــة الماليــة ومراجعــة  - التــي ينبغــي إجراؤهــا أنــواع مراجعــة الحســابات  (هـ)
  تحقيق النتائج لقاء األموال المنفقة التي ينبغي إجراؤها لكل زيارة لمراجعة الحسابات.

  
ات والمعامالت المالية التي تنطـوي توفير الضمان للمنظمة أن الحسابوترمي المراجعة المالية إلى 

والالئحـة الماليـة  المحاسبية الدوليـة للقطـاع العـاموتمتثل للمعايير عليها ال تتضمن أخطاء جوهرية 
  للمنظمة.

  
ة اإلداريــة بهــدف القضــاء علــى كفــاءوســتجرى مراجعــة تحقيــق النتــائج لقــاء األمــوال المنفقــة لتقيــيم ال

تحقيــق النتــائج المرجــوة مــدى وللتحقــق مــن تبديــد المــوارد وتعزيــز اســتخدام المــوارد باقتصــاد وكفــاءة 
تحقيــق البــرامج ألغراضــها وأهــدافها. والغــرض المنشــود هــو إضــافة القيمــة إلــى عمليــة إدارة مــدى و 

  المنظمة ومساءلتها.
  

مالحظـــات الأي عــن طريـــق مـــذكرة ســـلوب األتصـــف  - ســـاباتآليــات التبليـــغ بنتـــائج مراجعــة الح  (و)
تقريـر مراجعـة الحسـابات واإلطـار الزمنـي إلصـدار  الخطـاب اإلداري/ / بشأن مراجعة الحسـابات

  ذلك.
  

ولــدى اســـتكمال كـــل زيــارة لمراجعـــة الحســـابات، تقـــدم النتــائج والتوصـــيات ضـــمن خطــاب إداري يوجـــه إلـــى مـــوظفي 
 مراجعـــةالمنبثقـــة عـــن المنظمـــة المســـؤولين المعنيـــين. ويســـتند الخطـــاب اإلداري الصـــادر إلـــى المســـائل والتوصـــيات 

الموجهـة إلـى المسـؤولين المعنيـين  المطروحة في مختلف مذكرات المالحظـات بشـأن مراجعـة الحسـاباتو  الحسابات
ويرسـي أو يتخذوا إجـراءات تصـحيحية علـى الفـور.  الخاضعين للمراجعة خالل إجراء المراجعة كي يقدموا ردهم و/

المراجعــة اســتنتاجات وضــع رد األشــخاص الخاضــعين للمراجعــة علــى مــذكرات المالحظــات المــذكورة أساســًا مهمــًا ل
  الخطاب اإلداري. قدم أخيرًا فيتي تال هاوتوصيات
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رأي مراجـع  رد فيـهيـفي نهاية كل فتـرة لوضـع التقـارير الماليـة السـنوية عن مراجعة الحسابات ل مطوّ تقرير ويصدر 
الموحــدة بتوحيــد نتــائج مراجعــة الحســابات فــي جميــع مكاتــب المنظمــة التــي تــزار البيانــات الماليــة  ضــمنالحســابات 

مراجعـة تحقيـق النتـائج لقـاء األمـوال المنفقـة الموحـدة لنتـائج الفصل منه خالل هذه الفترة ويتضمن أيضًا في جزء من
  مما يشمل المقر الرئيسي والمكاتب الميدانية.بالنسبة إلى مجال حاسم واحد للعمليات على األقل 

  
  المعايير التي تحكم عملنا في مجال مراجعة الحسابات

  
معـايير  المعايير الدولية لمراجعة الحسابات؛ (ب): (أ) التالية المعاييرنجري عملياتنا لمراجعة الحسابات تمشيًا مع 

يحـددها التـي الصادرة عن المنظمـة الدوليـة للمؤسسـات العليـا لمراجعـة الحسـابات؛ (ج) المعـايير  مراجعة الحسابات
لها أهمية  األخرى التي قد تكونمراجعة الحسابات معايير ؛ (د) فريق المراجعين الخارجيين لحسابات األمم المتحدة

النتـائج تحقيـق لمراجعـة الممارسـات أفضـل و  المعايير المرجعيةفي مراجعة حسابات منظمة الصحة العالمية وسائر 
  لقاء األموال المنفقة.

  
  رسوم مراجعة الحسابات المقترحة  :ثالثاً 

  
مراجعــة الحســابات فــي لكرســوم  اً أمريكيــ اً دوالر  ٤٣٣ ٦٨٠ ومبلغــًا قــدره اً أمريكيــ اً دوالر  ٤٢٨ ١٨٠ ًا قــدرهمبلغــنقتــرح 

رد . وتــــاســــتنادًا إلــــى تقييمنــــا لمتطلبــــات المنظمــــة علــــى التــــوالي ٢٠١٩-٢٠١٨و  ٢٠١٧-٢٠١٦الســــنة للفتــــرتين 
  :أدناهالجدول في  تفاصيلال
  

  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٦  التفاصيل
  ٣٣٢ ٦٨٠  ٣٣٢ ٦٨٠  ٣٣٢ ٦٨٠  ٣٣٢ ٦٨٠  بدل اإلقامة اليومي

  ٨٠ ٠٠٠  ٨٠ ٠٠٠  ٧٥ ٥٠٠  ٧٥ ٥٠٠  والتكاليف ذات الصلة السفرتكاليف 
  ٢١ ٠٠٠  ٢١ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  التكاليف األخرى

  ٤٣٣ ٦٨٠  ٤٣٣ ٦٨٠  ٤٢٨ ١٨٠  ٤٢٨ ١٨٠  المجموع
  
وتكــاليف الســفر بالطــائرة والتكــاليف تكــاليف بــدل اإلقامــة اليــومي  أساســاً المقترحــة الحســابات رســوم مراجعــة  شــملوت

تحـــديث المعلومــات بشـــأن مراجعــة الحســـابات وحضــور االجتماعـــات  /اإلعــالمجلســـات تكــاليف و المرتبطــة بالســـفر 
المــــوظفين والمســــؤولين المعنيــــين بمراجعــــة وســــائر التكــــاليف اإلضــــافية والطارئــــة. وال تشــــمل هــــذه الرســــوم مرتبــــات 

ج فــي حســاب رســوم وال ُتــدر  ألنهــم يعملــون كمــوظفين دائمــين لــدى لجنــة مراجعــة الحســابات فــي الفلبــين.الحســابات 
لجنـة مراجعـة الحسـابات مـن أجـل  التـي تكلـف بهـا اللجنـة التقنيـة/مراجعة الحسابات شهور عمـل مراجـع الحسـابات 

ضـــبط جـــودة عمـــل المراجعـــة والمخرجـــات وشـــهور عمـــل مـــدير المراجعـــة ومراجعـــي الحســـابات مـــن أجـــل تخطـــيط 
تكــاليف إضــافية وتكــاليف ذات صــلة تخــص العمــل ويمكــن تغطيــة أي المراجعــة وســائر خــدمات الــدعم فــي مــانيال. 

  الذي ينبغي االضطالع به في لجنة مراجعة الحسابات بواسطة التكاليف األخرى المدرجة في رسومنا المقترحة.
  

فــي المائــة فــي  )٥خمســة (زيــادة بنســبة إلــى  ٢٠١٩و ٢٠١٨وتعــزى الزيــادة البســيطة فــي رســوم المراجعــة لعــامي 
  .٢٠١٧-٢٠١٦مقارنة بالتقديرات الخاصة بالفترة تكاليف السفر والتكاليف األخرى 
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  ٥الملحق 
  
  
  داــكن

  
  

  السيرة الذاتية  :أوالً 
  

قـانوني ومحاسـب قـانوني ومحاسـب  مهنـيمحاسـب مراجع الحسابات العام في كندا، مايكل فرغيوسـون، 
  برونزويك)  نيو(قانوني مالي 

  
  .٢٠١١نوفمبر  تشرين الثاني/ ٢٨عين مايكل فرغيوسون مراجعًا عامًا للحسابات في كندا في 

  
 منصـــب نائـــب وزيـــر الشـــؤون الماليـــة وأمـــين مجلـــس اإلدارة فـــي ل مايكـــل فرغيوســـون قبـــل تعيينـــه شـــغ

فـــــــي مقاطعـــــــة لي االمراقـــــــب المـــــــومنصـــــــب ؛ ٢٠١١-٢٠١٠فـــــــي الفتـــــــرة برونزويـــــــك  مقاطعـــــــة نيـــــــو
 في الفترةبرونزويك  ومنصب مراجع الحسابات العام في نيو ٢٠٠٥-٢٠٠٠ في الفترةبرونزويك  نيو

٢٠١٠-٢٠٠٥. 

 وعضـو فـي المجلـس  ٢٠٠٥برونزويـك منـذ عـام  عضو نشط في معهد المحاسبين القانونيين في نيـو
ونائــب الــرئيس (فــي ) ٢٠٠٨-٢٠٠٧وأمــين الســر والخزانــة (فــي الفتــرة ) ٢٠٠٧-٢٠٠٥(فــي الفتــرة 

لقطــاع لمحاســبة ال) وعضــو فــي مجلــس ٢٠١٠-٢٠٠٩) والــرئيس (فــي الفتــرة ٢٠٠٩-٢٠٠٨الفتــرة 
 .٢٠١٧مارس  في واليته الرابعة حتى آذار/ ١التابع للمعهد الكندي للمحاسبين القانونيين العام

 /فريق المراجعين الخارجيين لحسـابات لرئيسًا  ٢٠١٣ديسمبر  عين السيد فرغيوسون في كانون األول
لمراجعة للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا األمم المتحدة. وهو عضو أيضًا في مجلس مبادرة التنمية 

 الحسابات.

  فـي برونزويـك  نيـوانتخـب لعضـوية معهـد المحاسـبين القـانونيين فـي  ١٩٨٤محاسب قانوني في عـام
 .٢٠١١عام 

  برونزويك. بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة نيوالسيد فرغيوسون حاصل على شهادة  
  

محاسـب قـانوني ومحاسـب محاسـب مهنـي قـانوني و مساعد مراجع الحسابات العام، ماريـان ماكمـاهون، 
  قانوني مالي

  
  .٢٠٠٩عينت ماريان ماكماهون مساعدًا لمراجع الحسابات العام في سنة 

  
  اإليـرادات وكالـة مراجعة حسابات عمليات الفريق المسؤول عن تشرف السيدة ماريان ماكماهون على

وهــي مســؤولة أيضــًا عــن مراجعــة الكنديــة التــي تشــمل المراجعــة الماليــة ومراجعــة إجــراءات المراقبــة. 
والكيانــات المتصــلة بهــا وكيانــات أخــرى ضــمن الحكومــة الكنديــة مثــل حســابات منظمــة العمــل الدوليــة 

 البريدية الوطنية.الخدمات دائرة 

                                                           
 للمحاسبين القانونيين اآلن اسم هيئة المحاسبين المهنيين القانونيين في كندا. يطلق على المعهد الكندي   ١
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  منظمـة اجتماعـات الفريـق التقنـي التـابع لفريـق المـراجعين الخـارجيين لحسـابات السيدة ماكماهون هـي
 .٢٠١٥و ٢٠١٤األمم المتحدة لعامي 

  الشـــركات الملكيـــةمراجعـــة البيانـــات الماليـــة المـــوجزة لحكومـــة كنـــدا ومراجعـــة حســـابات مختلـــف قـــادت 
 وخطط المعاشات الرئيسية الحكومية.والكيانات االتحادية األخرى 

  الفريق المعنـي العمل خالل ثالث سنوات في مراجع الحسابات العام تشمل خبرتها السابقة في مكتب
عن استعراض جميع اآلراء المنفصـلة الصـادرة عـن  والمسؤولفي المكتب السنوي التصديق  ةسر بمما

المكتــب بإســـداء المشـــورة التقنيـــة إلـــى األفرقـــة المعنيـــة بمراجعـــة الحســـابات واســـتعراض إطـــار المكتـــب 
 إلدارة الجودة وتحديثه.

  وفرقــة  مراجعــة الحســاباتللمؤسســات العليــا لللمنظمـة الدوليــة لقـد مثلــت المكتــب فــي فرقــة عمــل تابعــة
لمعهـد الكنـدي للمحاسـبين القـانونيين. وعينـت عضـوًا فـي القطاع العـام لمحاسبة العمل تابعة لمجلس 

في مجلس معـايير مراجعـة الحسـابات والضـمان التـابع للمعهـد الكنـدي للمحاسـبين القـانونيين فـي عـام 
 .٢٠١٧ددت مؤخرًا حتى عام لوالية مُ  ٢٠١١

 ةداب من جامعة كـوين. وهـي محاسـبة مهنيـفي اآلحاصلة على شهادة بكالوريوس  السيدة ماكماهون 
  .ةقانوني ةمالي ةومحلل ةقانوني

  
  محاسب مهني قانوني ومحاسب قانونيكارال ناش، ، يالرئيسالمسؤول 

  
ســـنة مـــن الخبـــرة فـــي مجـــال مراجعـــة الحســـابات الخارجيـــة فـــي القطـــاعين العـــام  ٢٠تتمتـــع كـــارال نـــاش بـــأكثر مـــن 

  والخاص.
  

  قيـادة وقد كانت مسـؤولة عـن . ٢٠٠٦في سنة ارال ناش إلى مكتب مراجع الحسابات العام كانضمت
إيــــرادات الحســــابات العامــــة وٕايــــرادات عمليــــات مراجعــــة إيــــرادات الضــــرائب وقيــــادة عمليــــات مراجعــــة 

اقبـــة أعمـــال مر الشـــعوب األصـــلية. وهـــي مســـؤولة حاليـــًا عـــن قيـــادة المقاطعـــات واألقـــاليم وحكومـــات 
 على الصعيد الدولي). ٣٤٠٢(أي  ٣٤١٦المعايير الكندية بشأن التزامات الضمان 

  ـــة والكيانـــات المتصـــلة بهـــا (المراجعـــة الماليـــة تقـــود عمليـــات مراجعـــة حســـابات منظمـــة العمـــل الدولي
ومراجعة االشتراكات) وهي وكالة من وكاالت األمم المتحدة يوجد مقرها الرئيسي في جنيف بسويسـرا 

 ).ثل للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامتمت(

 ــــتتمتـــع بـــالخبرة فـــي المؤسســـات الماليـــة (عمليـــات المراجعـــة الماليـــة والفحـــص الخ ــــاص فـ ــــي شركـــــ ة ــــــ
Farm Credit Canada  وهـــي شـــركة ملكيـــة كبـــرى تتـــيح التمويـــل والتـــأمين للقطـــاع الزراعـــي الكنـــدي

 )).الماليللمعايير الدولية لإلبالغ (تمتثل 

  شغلت منصب مدير كبير في مكتب ديلويت أوتاوا لقد(Deloitte Ottawa)  قبل انضمامها إلى مكتب
فــي منظمــات وطنيــة كبــرى معقــدة ومنشــآت تملكهــا الحكومــة مراجــع الحســابات العــام وتتمتــع بــالخبرة 

 وشركات ذات تقنيات عالية.ومنظمات ال تستهدف الربح 

 بكالوريوس في التجارة من جامعة أوتاوا وهي محاسبة مهنية قانونيـة  السيدة ناش حاصلة على شهادة
 ومحاسبة قانونية.

  
  وتتقن اللغات اإلنكليزية والفرنسية واإليطالية.
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  ملخص نهج مراجعة الحسابات  :ثانياً 
  

  معايير مراجعة الحسابات
  

عمليـات مراجعـة الحسـابات الدوليـة التـي نجري عمليات المراجعة المالية وفقًا ألسمى المعايير المهنية. وتمتثـل كـل 
المجلـس الــدولي المعنـي بتــدقيق الحسـابات ومعــايير للمعــايير الدوليـة لمراجعــة الحسـابات الصــادرة عـن لع بهـا طنضـ

  لالتحاد الدولي للمحاسبين.التابع  الضمان
  

التــي بات األمــم المتحــدة (فريــق المــراجعين الخــارجيين لحســالوســنتقيد أيضــًا بالمعــايير الموحــدة لمراجعــة الحســابات 
  االتحاد الدولي للمحاسبين).المعايير الدولية لمراجعة الحسابات الصادرة عن تجسد 

  
  األخالقيات والسلوك المهني

  
للمعـايير ونمتثـل إلى أسمى معايير األخالقيـات والسـلوك المهنـي. الفعالة يجب أن تستند معايير مراجعة الحسابات 

للمحاســـــبين وللمبـــــادئ األساســــــية لمراجعـــــة الحســـــابات المســــــتقلة أي مبـــــادئ النزاهــــــة  األخالقيـــــة لالتحـــــاد الــــــدولي
وقد وضعنا أيضًا مدونتنا للقيم واألخالقيات والسلوك المهني والعناية الواجبة والسرية.  ةالمهني كفاءةوالموضوعية وال

  التي تلزم جميع موظفي المكتب.
  

  نهجنا لمراجعة الحسابات
  

  الماليةمتطلبات الالئحة 
  

بالمراجعـة سيتمشى نهجنـا لمراجعـة الحسـابات مـع متطلبـات الالئحـة الماليـة بمـا فيهـا المـادة الرابعـة عشـرة المتصـلة 
  .منظمةالالتي تحكم المراجعة الخارجية لحسابات المرفقة بالالئحة الصالحيات اإلضافية الخارجية و 

  
  واألهمية النسبيةالمخاطر والضوابط 

  
يركز نهجنـا لمراجعـة الحسـابات علـى تكـوين فهـم شـامل ألهـداف المنظمـة وعملياتهـا ونظمهـا للمراقبـة بهـدف تحديـد 

  التي تنطوي أنشطة المنظمة عليها. ونجري تحليًال شامًال للمخاطر.المخاطر الرئيسية 
  

ليـة وموثوقيتهـا ودقتهـا. اات المقدرة منظمة على تحقيق أهدافها. وقد تؤثر في نزاهة البيانوتهدد المخاطر الجوهرية 
  فاألهمية النسبية هي عبارة عن تقييم مهني.

  
  إجراءات مراجعة الحسابات

  
االسـتعراض مرحلـة و العمـل الميـداني فحـص مرحلـة التخطـيط و مرحلـة على مراحل محددة تشمل سنراجع الحسابات 
  التبليغ.مرحلة اإلداري والموافقة و 
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  التخطيط
  

  السليم لمراجعة الحسابات أمرًا مهمًا وينطوي على ما يلي:يعتبر التخطيط 
 مراعاة التطورات الطارئة في المنظمة؛ 

 تقييم إطار المراقبة الداخلية والنظم المالية الرئيسية؛ 

  ة وحسـابات الصـناديق نظاميـالمراجعـة أي فيمـا يتعلـق باالشـتراكات الألغـراض ختبـار االتحديد برامج
 وغير ذلك؛

  تكنولوجيا المعلومات.في مجال مراجعة التحديد متطلبات  
  

  فحص العمل الميداني
  

للمراجعـــة مـــن أجـــل تـــوفير الضـــمان الواضـــح أن البيانـــات الماليـــة والمعـــامالت التـــي بينـــات مباشـــرة علـــى سنحصـــل 
  وال تتضمن أخطاء جوهرية.لالئحة المالية تنطوي عليها تمتثل 

  
  يلي:ويشمل فحص مراجعة الحسابات ما 

  
  ــــى البينــــات الالزمــــة للمراجعــــة مــــن الفحــــص المباشــــر للســــجالت اإللكترونيــــة واليدويــــة الحصــــول عل

 والمقابالت مع الموظفين واستعراض اإلجراءات والضوابط؛

 ليــة والسياســات اضــمان امتثــال البيانــات الماليــة لجميــع المعــايير المحاســبية ذات الصــلة والالئحــة الم
 المحاسبية؛

  اإلنفاق بضمان االمتثال للميزانيات المعتمدة؛اختبار انتظام 

  األرقام الواردة في الحسابات ومقارنتها بالنتائج واالتجاهات ومستويات النشاط المتوقعة السابقة تحليل
 كبير؛والتحقيق في أي أوجه اختالف 

 .االضطالع بأي أعمال مراجعة إضافية قد تكون ضرورية في ضوء نتائج االختبارات األولية  
  

  االستعراض اإلداري والموافقة
  

نضـطلع بأعمـال المراجعـة المالئمـة علـى نحـو فعـال ووفقـًا للمعـايير الدوليـة تكفل إجراءاتنا لالسـتعراض اإلداري أن 
قــرارات التخطــيط والعمــل جميــع ويســتعرض كبــار المــديرين فــي مكتــب مراجــع الحســابات العــام لمراجعــة الحســابات. 

تنـــاول الفريـــق لكـــل المســـائل المهمـــة علـــى وجـــه الســـرعة ويطرحـــون المســـائل علـــى  الميـــداني. ويتأكـــدون أيضـــًا مـــن
  المنظمة عند االقتضاء.

  
  التبليغ

  
إجـراء علـى أنـه ف النجـاح جودة تقاريرنـا ونعـرّ عتمدان على تبهما مكتبنا  حلىنعتقد أن السمعة والمصداقية اللتين يت

هذه األهداف التعاضدية قدرتنا علـى تحسـين عمليات مراجعة عالية الجودة والتبليغ الواضح بالنتائج. ويدعم تحقيق 
  اإلدارة وضمان المساءلة.
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  بالمضمون والعرض: متعلقةضمانًا لوفاء تقاريرنا بأسمى المعايير القد وضعنا المبادئ التالية للتبليغ و 
  

  ُأبرز الجوانب التي تبلغ بوضـوح بالمسـائل التـي نفحصـها وسـبب ستعرض التقارير بسهولة وتتضمن ت
 أهميتها والنتائج التي نتوصل إليها.

 اسـتخدام لغـة لغـة واضـحة لكتابـة الـنص وتجنـب  العتماد علـىيتسم األسلوب بسهولة قراءته وفهمه با
 اصطالحية وتعريف المصطلحات التقنية األساسية.

 بدقــة األهميــة المعلقــة يــنقالن اللهجــة واألســلوب  وٕانتقاريرنــا صــريحة ال لــبس فيهــا. لرســائل: وضــوح ا
 .عينةم على مسألة

  توجــــه التقــــارير اإلجــــراءات وتــــوفر الضــــمان فيمــــا يتعلــــق بغــــرض المراجعــــة وتقــــدم التوصــــيات عنــــد
  االقتضاء.

  
  رسوم مراجعة الحسابات المقترحة  :ثالثاً 

  
مــراجعين  ٥ن مــن شــهر عمــل مراجــع حســابات (فريــق مكــوّ  ٢٥يــوم عمــل موظــف أو  ٥٠٠ســنكرس جهــود حــوالي 

  للحسابات حسب تقديرنا) لمراجعة الحسابات.
  

  استراتيجية التنفيذ
  

رسوم سنوية تبلغ  لقاءيقترح مكتب مراجع الحسابات العام إنجاز عمليات المراجعة المالية للبيانات المالية للمنظمة 
دوالر أمريكي فـي السـنة لعـامي  ٤٥٥ ٠٠٠و ٢٠١٧و ٢٠١٦دوالر أمريكي في السنة لعامي  ٤٥٠ ٠٠٠قيمتها 
ات المراجعـــة الماليـــة فقـــط وتشـــمل إعـــداد وتغطـــي رســـوم المراجعـــة المحـــددة الســـعر تكـــاليف عمليـــ. ٢٠١٩و ٢٠١٨

  التقريرين اإلنكليزي والفرنسي.
  

  تفق عليها.على طلب المدير العام بتكاليف إضافية يُ  ءً ونحن على استعداد لمباشرة أعمال إضافية بنا
  

  يوم عمل موظف على النحو التالي: ٥٠٠وسنكرس حوالي 
  

  ٢٠١٩و ٢٠١٨  ٢٠١٧و ٢٠١٦  التكاليف (في السنة)
  دوالر ٣٠٥ ٦٠٠  دوالر ٣٠٢ ٢٥٠  الرسوم المهنية
  دوالر ١٤٩ ٤٠٠  دوالر ١٤٧ ٧٥٠  تكاليف السفر

  دوالر ٤٥٥ ٠٠٠  دوالر ٤٥٠ ٠٠٠  المجموع

  بالدوالرات األمريكية. مقدمةمالحظة: جميع التكاليف 
  

 بهاالمرفقة وتضمن استراتيجيتنا للتنفيذ أن ننجز مراجعة الحسابات باالمتثال لالئحة المالية والصالحيات اإلضافية 
وسيضع موظفو مكتب مراجع الحسابات العام أنفسهم تحت تصرف إدارة . حساباتلالتي تحكم المراجعة الخارجية ل

وسنراجع الحسابات في لمالية طوال فترة مراجعة الحسابات. المتصلة بالحسابات والتقارير البحث المسائل المنظمة 
 عــين وتأخــذ رســومنا هــذا األمــر فــيأمانــة المنظمــة فــي جنيــف بسويســرا وفــي مكاتــب أخــرى حســب مقتضــى الحــال. 

، سـنكون فـي وضـع يمكننـا ٢٠١٦وبعد أن نستكمل عمليتنـا لتخطـيط مراجعـة الحسـابات فـي صـيف عـام االعتبار. 
  المكاتب األخرى التي سنحتاج إلى زيارتها.حديد عدد على وجه أفضل من ت
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  ٦الملحق 
  

  جدول موجز للترشيحات مع رسوم مراجعة الحسابات المقترحة
  

الدولة 
  المرشِّحة

رسوم مراجعة الحسابات المقترحة   مدة عمل المراجعة  الفترة المالية  اسم المرشح المقترح ولقبه
  (بالدوالرات األمريكية)

الســيد محمــد أخطــر بولنــد رانــا،   باكستان
مراجـــــع الحســـــابات العـــــام فـــــي 

  باكستان
٢٠١٧-٢٠١٦  
٢٠١٩-٢٠١٨  

  ٩٢٠ ٠٠٠  شهرًا في السنة ٤٨
٩٦٦ ٠٠٠  

  ١ ٨٨٦ ٠٠٠  
ـــــــــور  سيراليون ـــــــــرس، -الســـــــــيدة الرا تيل بي

مراجـــــع الحســـــابات العـــــام فـــــي 
  سيراليون

٢٠١٦  
٢٠١٧  
٢٠١٨  
٢٠١٩  

  شهرًا في السنة ٦٥
  شهرًا في السنة ٦١
  شهرًا في السنة ٥٦
  شهرًا في السنة ٤٠

٥٤٦ ٤٣٤  
٥٤٠ ٩٩٣  
٥٣٦ ٣٢١  
٥٢٧ ٣٩٤  

  ٢ ١٥١ ١٤٢  
ـــــــدو،الســـــــيد   الفلبين  مايكـــــــل ج. أغينال

 رئــيس لجنــة مراجعــة الحســابات
  في جمهورية الفلبين

٢٠١٧-٢٠١٦  
٢٠١٩-٢٠١٨  

  ٨٥٦ ٣٦٠  شهرًا في السنة ٤٦
٨٦٧ ٣٦٠  

  ١ ٧٢٣ ٧٢٠  
الســــــــــيد مايكــــــــــل فرغيوســــــــــون،   كندا

مراجـــــع الحســـــابات العـــــام فـــــي 
  كندا

٢٠١٧-٢٠١٦  
٢٠١٩-٢٠١٨  

  ٩٠٠ ٠٠٠  شهرًا في السنة ٢٥
٩١٠ ٠٠٠  

  ١ ٨١٠ ٠٠٠  
  
  
  

=     =     =  


