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  ة بالموافقةتوصي

  في الصندوقالمبادئ التوجيهية لمراجعة حسابات المشروعاتالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على 

بصيغتها المعروضة في ملحق هذه الوثيقة، لتطبيقها تطبيقا فوريا على جميع االتفاقيات الجارية الخاصة 

لب أيضا إلى المجلس التنفيذي أن يرخص ويط. بمشروعات وبرامج التنمية الزراعية الممولة من الصندوق

للرئيس بإدخال تعديالت غير موضوعية على هذه المبادئ التوجيهية من وقت آلخر، مع تقديم معلومات بعد ذلك 

  .إلى المجلس التنفيذي بشأنها

  مقدمة

أية دام استخالترتيبات الكفيلة بضمان قصر  الصندوق يضعأن  من اتفاقية إنشاء الصندوق 7تطلب المادة ت -1

 مع إيالء المراعاة الواجبة العتبارات ،التمويلذلك األغراض التي يقدم لها مبالغ مقدمة للتمويل على 

 .ةصاد والكفاءة والعدالة االجتماعياالقت

 في الصندوق المبادئ التوجيهية لمراجعة حسابات المشروعات، أصدر الصندوق 2003وفي عام  -2

لتوفير توجيهات عملية لموظفي المشروعات " دئ التوجيهية الحاليةالمبا) "الستخدام الجهات المقترضة(

في الصندوق بشأن دورة مراجعة حسابات المشروعات، ونشر مجموعة من المتطلبات الدنيا من أجل 

ويشكل التنظيم المتسق لدورة مراجعة . كفالة إجراء مراجعات حسابات المشروعات بطريقة سليمة

، ويشكل استخدام اإلدارة الماليةما من أي نظام جيد البنية من أنظمة حسابات المشروعات جزءاً حاس

مراجعات حسابات المشروعات أيضاً أداة أساسية ألنشطة إدارة المخاطر على كل من صعيد المشروعات 

 .والصعيد القطري

مراجعة الشروط العامة لتمويل  على دورة مشروعات الصندوق، و2003لقد طرأت تغييرات منذ عام  -3

، وتطور النموذج التشغيلي للصندوق من اإلشراف الذي تتولى القيام به المؤسسات لتنمية الزراعيةا

وجرى أيضا تشجيع التوسع في استخدام النظم المالية القطرية، . المتعاونة إلى ترتيبات اإلشراف المباشر

ومن ثم فقد بات من . مما رفع مستوى ملكية الدول األعضاء للمشروعات والبرامج الممولة من الصندوق

الضروري إلدارة دورة مراجعة الحسابات تحديث المبادئ التوجيهية لكي تعبر عن تلك التغييرات إلى 

 .جانب الدروس المستفادة وأفضل الممارسات

الفرصة أمام اإلدارة لمواءمة إجراءات مراجعة ) انظر الملحق(وتتيح المبادئ التوجيهية المقترحة  -4

وتعبر هذه المبادئ التوجيهية التي أعدتها دائرة . وق مع التغييرات المؤسسيةالحسابات في الصند

العمليات المالية بالتعاون مع دائرة إدارة البرامج ومكتب المراجعة واإلشراف عن أفضل الممارسات 

 .المعمول بها في المنظمات األخرى المماثلة، وتلبي طلبات لجنة مراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي

الغرض من المبادئ التوجيهية هو أن تستخدمها الجهات المقترضة والمتلقية لتمويل الصندوق، و -5

والمسؤولون الحكوميون، ومدراء وموظفو وحدات تنفيذ المشروعات، ومراجعو حسابات المشروعات 

 وجميعهم في حاجة إلى أن يلموا إلماما تاما بمتطلبات الصندوق المتعلقة –الممولة من الصندوق 

 .بمراجعة حسابات المشروعات لكي يضطلعوا بمسؤولياتهم االئتمانية بفعالية
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وبعد موافقة المجلس التنفيذي على المبادئ التوجيهية المقترحة، سوف يصدر الرئيس إجراءات تشغيلية  -6

معدلة؛ وسوف يستخدمها في المقام األول موظفو الصندوق المكلفون بمسؤوليات اإلدارة المالية 

 . المتعاونة، حسب االقتضاءوالمؤسسات

وترصد شعبة المراقب والخدمات المالية البيانات المتصلة بجميع مراجعات حسابات المشروعات، وهي  -7

بصدد إعداد نظام مؤسسي لتكنولوجيا المعلومات من أجل إدارة مراجعة حسابات المشروعات وما يتصل 

ام الجديد تحسين رصد األنشطة المتصلة وسوف يتيح النظ. بها من معلومات بطريقة متسقة ومتكاملة

 .بالحوافظ الجاري تنفيذها

 موجز بالتغييرات الرئيسية

يقدم التحليل المقارن الملحق للنسختين الحالية والمقترحة من المبادئ التوجيهية تفاصيل التغييرات  -8

 :ويتناول التعديل األهداف التالية. المقترحة

ية لكي يتواءم محتواها مع النصوص واإلجراءات القانونية  جرى تحديث المبادئ التوجيه:االتساق •

، وهي السنة التي نشرت فيها المجموعة 2003األساسية األخرى للصندوق التي عدلت منذ عام 

نظام اإلشراف ويشمل ذلك اتساقها مع دورة المشروعات الراهنة و. األصلية من المبادئ التوجيهية

ي دورة مراجعة حسابات المشروعات، فضال عن اتساقها مع  والمصطلحات وصلتها بإجمالالمباشر

 .الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعيةعلى  2009التعديالت التي ُأدخلت في عام 

 تتيح المبادئ التوجيهية المقترحة اإلشراف المباشر من الصندوق أو عن طريق :المرونة •

 .المؤسسات المتعاونة

هية معلومات مفصلة عن األنشطة األساسية التي يتعين أداؤها في  تتضمن المبادئ التوجي:التوحيد •

أثناء دورة مراجعة حسابات المشروعات لضمان تقديم تقارير مراجعة حسابات المشروعات 

وتوفر المبادئ التوجيهية أيضاً نماذج مفصلة للنظر . بانتظام وامتثالها للمتطلبات االئتمانية للصندوق

 . مها بما يتفق واحتياجات كل مشروعفي المشروعات، يمكن تصمي

 . جرى تبسيط التعاريف وتوضيح اللغة:التبسيط •

 يجري تشجيع استخدام النظم المالية القطرية، بما فيها المؤسسات العليا لمراجعة :التنسيق •

الحسابات، مما يؤدي إلى تنسيق النهج التي يبتعها الصندوق مع تلك التي تنتهجها المؤسسات المالية 

 .لية األخرىالدو

 . تعبر التعديالت عن أن تعيين مؤسسة متعاونة خيار وليس قاعدة:اإلشراف المباشر •

 عدلت األحكام ذات الصلة، عند الضرورة، للتعبير عن أفضل :األخذ بأفضل الممارسات •

الممارسات في إدارة دورة المشروعات وممارسات مراجعة الحسابات، مثل االمتثال لمعايير 

لمحاسبة المقبولة دوليا والتوجيهات اإلضافية المتصلة بمحتوى الكشوف المالية المراجعة وا

  .للمشروعات التي تخضع للمراجعة
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   تحليل مقارن –المبادئ التوجيهية لمراجعة حسابات المشروعات في الصندوق 

  المبادئ التوجيهية لمراجعة حسابات المشروعات في الصندوق

  )الستخدام الجهات المقترضة(

 لحاليةا

  المبادئ التوجيهية لمراجعة حسابات المشروعات في الصندوق 

  المقترحة 

بين المبادئ االختالفات 

التوجيهية الحالية 

 التعليقات/والمقترحة
الستخدام ( المبادئ التوجيهية لمراجعة حسابات المشروعات في الصندوق

 )الجهات المقترضة

حذفت اإلشارة إلى الجهـات       ت في الصندوقالمبادئ التوجيهية لمراجعة حسابات المشروعا

  .المقترضة

   مقدمة-أوال  مقدمة-أوال

 من اتفاقية إنشاء الصندوق أن يكفـل        7من المادة   ) ج(1 يتطلب البند     -1

الصندوق حصر استخدام التمويل الموفر على شكل قروض أو منح باألغراض           

ـ          ة العتبـارات االقتـصاد     التي يقدم لها هذا التمويل مع إيالء المراعاة الواجب

 1الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية    وتتطلب  . والكفاءة والعدالة االجتماعية  
أن تكفـل مراجعـة حـسابات       ) الطرف في المـشروع   (من الجهة المقترضة    

المشروع، بما في ذلك كشوف اإلنفاق والحساب الخاص وفقاً للمبادئ الـسليمة            

العملية مراجعو حسابات مستقلون، كما هـو       لمراجعة الحسابات وأن يقوم بهذه      

 .محدد في وثائق القرض
 
  ).مراجعة الحسابات) (أ (3-9 التقارير والمعلومات المالية، البند -المادة التاسعة  1

 من اتفاقية إنشاء الصندوق أن يكفل       7من المادة   ) ج(1يتطلب البند      -1

و مـنح   الصندوق حصر استخدام التمويل الموفر علـى شـكل قـروض أ           

باألغراض التي يقدم لها هذا التمويل مع إيالء المراعاة الواجبة العتبارات           

الشروط العامـة لتمويـل     وتتطلب  . االقتصاد والكفاءة والعدالة االجتماعية   
الطـرف فـي    (من الجهة المقترضة     1")الشروط العامة ("التنمية الزراعية   

يـشار إليهمـا    (مج  أن تكفل مراجعة حسابات المشروع أو البرنا      ) المشروع

كل سنة مالية من جانـب مراجعـي حـسابات          ") المشروع"فيما يلي بكلمة    

مستقلين يقبلهم الصندوق، وفقاً لمعايير مراجعة الحـسابات التـي يقبلهـا            

  .الصندوق وبما يتماشى مع هذه المبادئ التوجيهية

عدلت للتعبير عن التغييـرات     

في الشروط العامة وألغراض    

  .التبسيط
 

أو (وسيصف تقرير تقدير المشروع تقييم قـدرة الجهـة المقترضـة          - 2

على اإلدارة المالية المناسبة، بما في ذلك القدرة علـى          ) الطرف في المشروع  

أو (وسيصف تقرير تصميم المشروع تقييم قدرة الجهة المقترضة           - 2

القدرة على  على اإلدارة المالية المناسبة، بما في ذلك        ) الطرف في المشروع  

غييـرات  عدلت للتعبير عن الت   

ــيم دورة  ــة تقي ــي منهجي ف

                                                           
وينبغي أن تفسر المشروعات الخاضعة للنسخ . ، بصيغتها المعدلة الحقا2009نيسان / أبريل29يشار هنا إلى الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية التي اعتمدها المجلس التنفيذي في  1

  .ئ التوجيهية بما يتفق واألحكام الواجبة التطبيق للشروط العامة السابقةالسابقة من الشروط العامة هذه المباد
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، وكشوف مالية سـنوية     )كل ستة أشهر في العادة    (إصدار تقارير مالية دورية     

 لهـذه   ويعتبـر أداء الجهـة المقترضـة      . 2وتقديمها سنويا لمراجعة الحسابات   

المسؤولية المالية بصورة سليمة وحسنة التوقيت عنصراً بـالغ األهميـة فـي             

ضمان تحقيق المشروعات ألهدافها المقصودة فـي إطـار المـوارد الماليـة             

وينبغي أن تشير تقارير المراجع إلى أي مـشكالت أو مخالفـات            . المخصصة

 .تكتشف خالل المراجعة، وأن يقدم توصيات إلدخال تحسينات
يقدم تقييم قدرة اإلدارة المالية في البلد بأسره، إن وجد، الذي تجريه المؤسسة المتعاونـة،               س 2

  .معلومات أيضاً عن قدرة الجهة المقترضة في هذا الصدد

، وكـشوف ماليـة     )كل ستة أشهر في العـادة     (إصدار تقارير مالية دورية     

ويعتبر أداء الجهـة المقترضـة      . سنوية وتقديمها سنويا لمراجعة الحسابات    

لهـذه  ") المتلقية/الجهة المقترضة "يشار إليها فيما يلي بعبارة      (أو المتلقية   /و

يت عنصراً بالغ األهمية فـي      المسؤولية المالية بصورة سليمة وحسنة التوق     

ضمان تحقيق المشروعات ألهدافها المقصودة في إطار المـوارد الماليـة           

وأن " رأي المراجـع  "وينبغي أن يقدم تقرير المراجع الخارجي       . المخصصة

يشير إلى أي مشكالت أو مخالفات تكتشف خـالل المراجعـة، وأن يقـدم              

 .توصيات إلدخال تحسينات

مشروعات الـصندوق التـي     

تقضي بإجراء التقيـيم فـي      

 .مرحلة التصميم

   مراجعة الحسابات-ثانيا     مراجعة الحسابات-ثانيا 

مراجعة الحسابات استعراض الحق لدفاتر الحسابات، وسجالت   - 3

 3المشروعالمعامالت، والنظم المالية وغيرها، التي تحتفظ بها وحدة تنسيق 

ألغراض تنفيذ المشروع، والكشوف المالية التي تعدها الوحدة المذكورة 

يصف الملحق األول المبادئ . وتصور عمليات المشروع خالل فترة معينة

ويتولى تنفيذ عملية المراجعة . العامة التي تحكم مراجعة حسابات المشروع

  :وهي تهدف إلى تحقيق ما يلي. محاسبون مهنيون

 ان المساءلة؛توفير ضم •

 إعطاء المصداقية للكشوف المالية وتقارير اإلدارة األخرى؛ •

 تحديد أوجه الضعف في الضوابط الداخلية والنظم المالية؛ •

التحقق من االمتثال لمواثيق القرض المتصلة بالشؤون  •

 المالية؛

 .تقديم توصيات للتحسين
  .ة المشروعيطلق عليها أيضاً اسم وحدة تنفيذ المشروع، أو وحدة إدار 3

مراجعة الحسابات استعراض الحق للنشاط المالي في إطار   - 3

المشروع، ولذا ينبغي لفحوص المراجع أن تشمل دفاتر الحسابات، 

الوكالة وسجالت المعامالت، والنظم المالية ذات الصلة، التي تحتفظ بها 

  ألغراض تنفيذ المشروع، والكشوف المالية التي تعدهاالرائدة للمشروع

ويصف . الوكالة المذكورة وتصور عمليات المشروع خالل فترة معينة

ويتولى . الملحق األول المبادئ العامة التي تحكم مراجعة حسابات المشروع

مراجعون مؤهلون تأهيال مناسبا ومن /تنفيذ عملية المراجعة محاسبون

  :أصحاب الخبرة، وهي تهدف إلى تحقيق ما يلي

 اءلة؛ توفير ضمان مستقل للمس- 1

 إعطاء المصداقية للكشوف المالية وتقارير اإلدارة - 2

 األخرى؛

 تحديد أوجه الضعف في الضوابط الداخلية والنظم - 3

 المالية؛

جرى تغييـر اإلشـارة مـن       

لـى اتفاقيـة    اتفاقية القرض إ  

 التمويل
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 التحقق من االمتثال ألحكام االتفاقيات المالية فيما يتصل - 4

 بالشؤون المالية؛

 . تقديم توصيات للتحسين-5

   إرساء ترتيبات المراجعة- ثالثا   إرساء ترتيبات المراجعة- ثالثا 

  تقييم قدرة المراجع  تقييم قدرة المراجع

ينبغي القيام بتدابير تمهيدية لعملية المراجعة، بما في ذلك تحديد مدى   - 4

. التقديرتوافر المراجعين في بلد الجهة المقترضة ونوعيتهم أثناء مرحلة 

  :وينبغي إيالء اهتمام خاص لما يلي

  الوضع العام لمهنة المحاسبة ومراجعة الحسابات؛- 1

  كفاءة واستقالل المؤسسة الوطنية العليا لمراجعة الحسابات؛- 2

 التزام المراجعين المختارين بالمعايير المقبولة للمحاسبة - 3

 .والمراجعة

تيار المراجع الخارجي، بما في ينبغي إنجاز التدابير التمهيدية الخ  - 4

ذلك تحديد مدى توافر المراجعين في بلد الجهة المقترضة ونوعيتهم، حسب 

وينبغي إيالء اهتمام خاص لما . االقتضاء، في أثناء مرحلة تصميم المشروع

  :يلي

 الوضع العام لمهنة المحاسبة ومراجعة الحسابات؛ -1

 لمراجعة كفاءة واستقالل المؤسسة الوطنية العليا -2

 الحسابات؛

 . التزام المراجعين المختارين بمعايير المراجعة المقبولة- 3

عدلت للتعبير عن التغييـرات     

ــيم دورة  ــة تقي ــي منهجي ف

مشروعات الـصندوق التـي     

تقضي بإجراء التقيـيم فـي      

  .مرحلة التصميم

يجب تقييم القدرة على مراجعة الحسابات في بلد الجهـة المقترضـة              - 5

كما ينبغي التوصل قبل مفاوضات القرض إلـى اتفـاق          . ير المشروع أثناء تقد 

على ما إذا كانت مراجعة حسابات المشروع ستتم على يد المؤسسة الوطنيـة             

الملحق ويحتوي  . العليا للمراجعة أو على يد شركة خاصة لمراجعة الحسابات        

 .تعيينهعلى قائمة تدقيق بشأن تقييم قدرات مراجع الحسابات واختياره والثاني 

ينبغي التوصل قبل مفاوضات التمويل إلى اتفاق على ما إذا كانت             - 5

مراجعة حسابات المشروع ستتم على يد المؤسسة الوطنية العليا للمراجعـة           

ويـرد  . أو على يد شركة خاصة لمراجعة الحسابات      ) أو تحت مسؤوليتها  (

حسابات في  أساس المناقشة في نتائج تقييم الصندوق للقدرة على مراجعة ال         

ويحتـوي  . البلد أو في التقييمات التي تجريها المؤسسات الماليـة الدوليـة          

على قائمة تدقيق بشأن تقييم قـدرات مراجـع الحـسابات        الملحق الثـاني    

 .واختياره وتعيينه
 

أضيفت اإلشارة إلى التقيـيم     

المسبق الذي يجريه الصندوق    

أو تجريه المؤسسات الماليـة     

  .الدولية األخرى

رت اِإلشارة من التفاوض    وتغي

على القرض إلى التفـاوض     

 . على التمويل
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  تعيين مراجع الحسابات تعيين مراجع الحسابات

التقـارير  (من المادة التاسعة    ) مراجعة الحسابات ()أ( 3-9ينص البند     - 6

 للـصندوق علـى التزامـات الجهـة         الشروط العامة من  ) والمعلومات المالية 

ويمكن اإلطـالع   . المراجعة السنوية لحسابات المشروع   المقترضة فيما يتعلق ب   

على توقيت تعيين المراجع، على نحو ما هو وارد في اتفاقية القرض، وعلـى              

الموعد النهائي المضروب لتقديم تقارير المراجعة، والذي يحـل عـادة فـي             

غضون ستة أشهر من انتهاء السنة المالية، وهو يرد عادة في المادة الخامـسة              

من اتفاقيـة قـرض المـشروع الـذي يمولـه           ) رير والمعلومات المالية  التقا(

  .الصندوق

التقـارير  (من المادة التاسعة    ) مراجعة الحسابات ( 3-9ينص البند     - 6

على التزامات الجهـة المقترضـة       الشروط العامة من  ) والمعلومات المالية 

 باتالحسا مراجعة (4-10وينظم البند . تجاه مراجعة حسابات المشروعات

مراجعات الحسابات التـي  ) التعاون (10من المادة ) الصندوق يجريها التي

وتتم مراجعة الحسابات عادة بـصورة سـنوية،        . يبادر الصندوق بإجرائها  

حيثما كانت المخاطر المقدرة بالغة االرتفاع، جاز طلـب إجرائهـا           ولكن،  

  .بوتيرة أكبر بمقتضى السلطة التقديرية للصندوق

 عن القاعـدة    تغيرت للتعبير 

الحالية المستمدة من مراجعة    

 .الشروط العامة
وحذفت اإلشارة إلـى وقـت      

التعيين الوارد فـي اتفاقيـة      

وأضـيف  .  المـشروع  تمويل

حيثما كـان ارتفـاع     التواتر  

 .المخاطر متوقعا
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قبل إجراء المفاوضات المتعلقة بالقرض، تجرى مباحثات مع الجهـة            - 7

 الحسابات وترتيبات المراجعة، بما فـي       المقترضة بشأن اختصاصات مراجع   

إذا اقتضت الحاجة، ويكون تعيين مراجع      . 4ذلك أي متطلبات خاصة للمراجعة    

 الملحق الثالـث الحسابات شرطاً لنفاذ مفعول القرض أو الصرف منه ويحتوي      

متطلبات الصندوق الدنيا لمراجعة حـسابات المـشاريع، وتعتبـر متطلبـات            

المراجع عناصر لمراجعـة الحـسابات أساسـية        المراجعة هذه واختصاصات    

لضمان تزويد المراجعين بمبادئ توجيهية واضحة فيما يتعلق بمهمتهم وتبـيِّن           

 على مبادئ توجيهيـة     الملحق الرابع ويحتوي  . نطاق تغطية تقاريرهم وشكلها   

 .نموذجية للمراجعين
 
 وثيقة  -نة المساعدة اإلنمائية    مراجع لج /وفقاً لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي       4

ينبغي لرأي المراجع المنفـرد  "التقارير المالية ومراجعة الحسابات،     : 5الممارسات الجيدة رقم    

أن يكفي في العادة لتلبية احتياجات المراجعة للحكومة والجهات المانحة وينبغي للطـرفين أن              

 ضرورة استعراض الصرف    ويحب أن يحدد نطاق المراجعة    . يتفقا على اختصاصات المراجع   

  .من القرض بمقتضى إجراءات كشوف اإلنفاق والحساب الخاص

قبل إجراء المفاوضات المتعلقة بالتمويل، تجرى مباحثـات مـع            - 7

الجهة المقترضة بشأن اختصاصات مراجع الحسابات وترتيبات المراجعة،        

أن ويجوز للصندوق   . بما في ذلك المتطلبات الخاصة للمراجعة، إن وجدت       

الملحـق  ويحتوي  ). 2-4البند  (يجعل من مراجع الحسابات شرطاً للسحب       

 متطلبات الصندوق الدنيا لمراجعـة حـسابات المـشاريع، وتعتبـر            الثالث

متطلبات المراجعة هذه واختصاصات المراجع عناصر لمراجعة الحسابات        

أساسية لضمان تزويد المراجعين بمبادئ توجيهية واضـحة فيمـا يتعلـق            

 على  الملحق الرابع ويحتوي  . م وتبيِّن نطاق تغطية تقاريرهم وشكلها     بمهمته

 .مبادئ توجيهية نموذجية للمراجعين
 

ــن     ــر ع ــرت للتعبي تغي

المصلحات الجديدة المستخدمة   

  .في الشروط العامة

أي (ال يجوز تعيين المراجعين بصفة خبراء استشاريين لدى اإلدارة            - 8

ألن مثل هذا التعيين يؤدي إلى      ) سبة والرقابة أن يتولوا مهمة تصميم نظم المحا     

نشوء تضارب في المصالح وإلى زيادة مخاطر عدم اإلبالغ عن أوجه القصور            

 .في المشروع

مجلـس  وفقا ألفضل الممارسات الدولية، وكمـا أوصـى بـذلك             - 8

المعايير الدولية آلداب مهنة المحاسـبين، ال يمكـن لـشركات مراجعـة             

بما فـي ذلـك إعـداد       (ها أن تقدم خدمات استشارية      الحسابات المتعاقد مع  

إلى المـشروع، أو أن     ) الكشوف المالية وما يتصل بها من أنشطة محاسبية       

  .تكون قد قدمتها إليه، في خالل آخر سنتين

أدمجــت مــع األحكــام ذات 

الصلة الواردة في اإلجراءات    

التشغيلية المعدلـة الخاصـة     

  .بالصندوق

ختيار مراجع الحسابات، جرت العادة بأن تصدر       عندما تنتهي عملية ا     - 9

الشركة المراجعة المعنية كتاب تعاقد تؤكد فيه قبولها التعيين، وتبين منهجيتهـا            

وتوقع وحدة تنـسيق المـشروع      . ونطاق عملها ومسؤوليتها بموجب المراجعة    

الـذي تعينـه الجهـة      تخضع اختصاصات مراجـع الحـسابات         - 9

ويجوز لموظفي الـصندوق أن     . المتلقية لعدم اعتراض الصندوق   /المقترضة

يقدموا المشورة إلى الجهات المقترضة باالستناد إلى هذه المبادئ التوجيهية،          

 .تقدم تفاصيل العملية
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يرد نموذج لكتاب التعاقد    . نسخة من هذا الكتاب وتعيدها إلى مراجع الحسابات       

 .لملحق الخامسافي 
غة يـشتركوا فـي صـيا     وإن كان ال ينبغي لهم في األحوال العاديـة أن           

  .االختصاصات

وفيما يلي المسؤوليات المترتبة على مختلف الخطوات التي ينطوي عليهـا           

  :تعيين مراجع الحسابات في أثناء تنفيذ المشروع

 تعد الجهة المقترضة اختصاصات مراجع الحسابات بما يتفق         -1  

وهذه المبادئ التوجيهية لمراجعة الحـسابات، وترسـلها إلـى الـصندوق            

 نموذجاً  الملحق السادس ويقدم  . بداء عدم االعتراض عليها   الستعراضها وإل 

الختصاصات مراجعة الكشوف المالية للمشروع، بما فـي ذلـك كـشوف            

  .الحسابات المعينة/النفقات والحسابات الخاصة

  ."عدم االعتراض" يبلغ الصندوق الجهة المقترضة بـ-2  

اصات  تبدأ الجهة المقترضة عملية التوريد باستخدام االختـص        -3  

  .المتفق عليها

 تبلغ الجهة المقترضة الـصندوق باسـم مراجـع الحـسابات            -4  

  .المقترح وعملية التوريد المتبعة في االختيار

ـ     -5   علـى  " عدم االعتـراض  " يبلغ الصندوق الجهة المقترضة ب

  .اختيار مراجع الحسابات المقترح بعد بذل العناية الواجبة

  .سابات تعين الجهة المقترضة مراجع الح-6  

ؤكد رسمي ي كتاب تعاقد    يصدر مراجع الحسابات المعين عادة       -7  

 فـي إطـار   تهاته ونطاق عملـه ومـسؤولي   بين منهجي ي التعيين، و  فيه قبوله 

ويوقع ممثل الجهة المقترضة نسخة من كتاب التعاقـد ويعيـدها           . المراجعة

 ويرد في الملحق الخامس نموذج لكتاب التعاقد مـع        . إلى مراجع الحسابات  

وفي حالة المؤسسات العليا لمراجعة الحـسابات، تتبـع         . مراجع الحسابات 
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  .اإلجراءات الوطنية شريطة قبول الصندوق لها

توافق المؤسسة المتعاونة على اختصاصات المراجـع الـذي تعينـه             - 10

وق وال يجوز أن يشارك موظفو المؤسسة المتعاونة أو الصند        . الجهة المقترضة 

في صياغة اختصاصات المراجع، وإن لم يكن هناك أي اعتراض على إسدائهم          

يعطينـا  . المشورة للجهات المقترضة باالستناد إلى هذه المبـادئ التوجيهيـة         

نموذجاً الختصاصات مراجعة الكشوف المالية للمشروع، بما       الملحق السادس   

 .في ذلك كشوف النفقات والحسابات الخاصة
 
اريع التي يشرف عليها الصندوق مباشرة، يوافق موظفـو الـصندوق علـى             في حالة المش   5

 .اختصاصات مراجع الحسابات

أدرجت النقاط الرئيسية فـي      حذفت

 .الفقرة المذكورة أعاله

  تقديم تقرير مراجعة الحسابات تقديم تقرير مراجعة الحسابات

لمحدد في  تقدم الجهة المقترضة تقرير مراجعة الحسابات في الموعد ا          - 11

في العادة بعد ستة أشهر من انتهـاء الـسنة الماليـة للجهـة              (اتفاقية القرض   

 .إلى المؤسسة المتعاونة والصندوق كليهما) المقترضة

 ستة(من الشروط العامة    ) ب(3-9 في البند    الموعد المحدد بحلول    -10 

ل ، تقدم الجهة المقترضة أص    ) للجهة المقترضة  ماليةالسنة  الأشهر من نهاية    

وللصندوق أن يوافق على قبـول      . تقرير مراجعة الحسابات إلى الصندوق    

نسخة إلكترونية مسبقة، شريطة توافر الـضمانات الكافيـة التـي تكفـل             

للصندوق أن يؤكد الحقا في غضون فتـرة زمنيـة معقولـة أن النـسخة               

  .اإللكترونية مطابقة لألصل

 تقديم تقارير مراجعة    وفيما يلي التزامات الصندوق والجهة المقترضة تجاه      

  :الحسابات

 يومـا علـى     30 تؤكد الجهة المقترضة للصندوق قبل مرور        -1  

  .على نهاية السنة المالية أن مراجع الحسابات قد عين) شهر(األقل 

 تراجع حسابات المشروعات والكشوف المالية في نهاية كـل          -2  

  .تقدم تفاصيل للعملية الراهنة
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 إلـى الجهـة     سنة مالية، ويسلَّم تقرير مراجعة الحسابات وكتـاب اإلدارة        

  .المقترضة في خالل خمسة أشهر بصفة عامة بعد انتهاء السنة المالية

 ترسل الجهة المقترضة أصل تقرير مراجعة الحسابات إلـى          -3  

الصندوق، ولها أن تحمل نسخة منه مصورة بالماسـحة الـضوئية علـى             

برنامج نظام مراجعة الحسابات المؤسسي في خالل ستة أشهر من نهايـة            

  )أو بحلول أي تاريخ آخر تحدده اتفاقية التمويل(مالية السنة ال

 إن لم يتلق الصندوق تقريرا عن مراجعة الحـسابات بحلـول            -4  

التاريخ المحدد أو إذا لم يكن التقرير مرضياً، يقوم الصندوق بإشعار الجهة            

ويجـوز للـصندوق، عنـد    . المقترضة والوكالة الرائدة للمـشروع بـذلك     

 مع الجهة المقترضة، أن ينظر في إشـراك مراجـع           االقتضاء، وبالتشاور 

  .حسابات مستقل من اختياره إلجراء مراجعة حسابات المشروع

 إذا قرر الصندوق أن الوثيقة المقدمة من الجهة المقترضة غير           -5  

أو غير مرضية، فإنه يتواصل مع الجهة المقترضة ويتابع المسألة          /كاملة و 

  .وبحتى تسلَّم الوثيقة بالشكل المطل

 يومـا عـن     90 إذا تأخر تقرير مراجعة الحسابات ألكثر من         -6  

التاريخ المقرر، يقوم الصندوق بتأكيد عدم استالم تقرير مراجعة الحسابات،          

إلى الجهة المقترضة يبلغها فيها بأن عـدم        " إشعار قانوني "وبإعداد وإرسال   

ـ     60استالم تقرير مراجعة الحسابات في غضون        ة  يوما سوف يطلق عملي

  .تعليق المصروفات المقدمة في إطار التمويل

 يوما بعد تـاريخ     180 إذا تأخر تقرير مراجعة الحسابات لمدة        -7  

استحقاق تقديمه األصلي، ولم ترد الجهة المقترضـة ردا مرضـيا علـى             

المراسالت السابقة، يقوم الصندوق بإعداد إشعار من الرئيس بالتعليق، وهذا          
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  .من الشروط العامة) ب(1-12لبند أمر يحدث تلقائيا بموجب ا

المتلقية، كليـاً أو    /يجوز للصندوق أن يعلق حق الجهة المقترضة        -11

أو المنحة إذا لـم يـستلم       /جزئياً، في طلب السحب من حسابات القرض و       

الصندوق أي تقرير عن مراجعة الحسابات أو أي وثيقة أخرى من الوثائق            

أو ) بالتنفيـذ رير والمعلومات المتعلقـة     التقا(المشار إليها في المادة الثامنة      

 في غضون    من الشروط العامة   )التقارير والمعلومات المالية  (المادة التاسعة   

إذا لم يكن تقريـر مراجعـة الحـسابات         ، أو   االتفاقيات في   ة المحدد المهلة

المتلقيـة أو أي    /مرضيا بالكامل للصندوق، أو إذا أخلت الجهة المقترضـة        

 بموجب المادة الثامنة    اهالتزاماتع، بشكل آخر، بأداء     طرف آخر في المشرو   

  .أو المادة التاسعة

  استعراض تقرير مراجعة الحسابات ومتابعته استعراض تقرير مراجعة الحسابات ومتابعته

ينبغي أن تشتمل حزمة تقرير المراجعـة علـى الكـشوف الماليـة               - 12

والحـساب  ) بما في ذلك آراؤه في كشوف النفقات      (مراجع  المراجعة، ورأي ال  

وبينما يـصف   . الخاص، وكتاب اإلدارة، وأي تقارير خاصة يطلبها الصندوق       

رأي المراجع مقبولية البيانات المالية للمشروع أو عدم مقبوليتها، يبين كتـاب            

اإلدارة تفاصيل مواطن الضعف، إن وجدت، في الضوابط الداخلية للمـشروع           

الملحـق  ويرد في   . اءاته وممارساته، مشفوعة بتوصيات مالئمة للتحسين     وإجر

 على مخطـط لكتـاب      الملحق الثامن ويحتوي  .  نموذج لرأي المراجع   السابع

 .اإلدارة

ينبغي أن تشتمل عادة حزمة تقرير المراجعة على الكشوف المالية   - 12 

، وكشوف بشأن الكشوف المالية(المراجعة، وثالثة آراء مراجعة منفصلة 

، )الحسابات المعينة/أو تقارير الرصد المالي، والحسابات الخاصة/النفقات و

وبينما يصف . وكتاب اإلدارة، وأي تقارير إضافية خاصة يطلبها الصندوق

رأي المراجع مقبولية البيانات المالية للمشروع أو عدم مقبوليتها، يبين كتاب 

الضوابط الداخلية اإلدارة تفاصيل مواطن الضعف، إن وجدت، في 

ويرد . للمشروع وإجراءاته وممارساته، مشفوعة بتوصيات مالئمة للتحسين

 على الملحق الثامنويحتوي .  نموذج لرأي المراجعالملحق السابعفي 

  .مخطط لكتاب اإلدارة

 ثالثةأوضحت ضرورة تقديم    

ــيفت   ــصلة، وأض آراء منف

ــسابات   ــى الح ــارة إل اإلش

 .المعينة

 المتعاونة، عند تلقّيها تقرير المراجـع مـن الجهـة           تضمن المؤسسة   - 13

وينبغي إيـالء   . المقترضة، كون المراجعة قد أجريت وفقاً لمتطلبات الصندوق       

تضمن المؤسسة المتعاونة، حيثما تتخذ ترتيبـات مـع المؤسـسة       - 13

  .المراجعة وفقاً لالختصاصاتالمتعاونة ، إجراء 

أدرجت المفاهيم الرئيسية في    

 .الفقرة التالية
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  .اهتمام خاص لرأي المراجع، ونتائج مراجعة االمتثال وكتاب اإلدارة

 30تقوم المؤسسة المتعاونة باستعراض تقرير المراجعة في غضون           - 14

 بمعنى أنه لم يحدد مخالفات، ولم       غير متحفظ، فإذا كان التقرير    . يوماً من تلقيه  

 ال تدعو إلى اتخاذ أي      يقدم أي توصيات لتحسين المشروع، فإن الحاجة عندها       

تدبير آخر من جانب المؤسسة المتعاونة فيما عدا إقرارهـا باسـتالم التقريـر     

 .وإحالة نسخة منه إلى الصندوق

المؤسسة المتعاونة بإجراء استعراض شامل لتقرير /يقوم الصندوق  - 14

المراجعة بمجرد استالمه بغية إقرار سالمة عملية مراجعة الحسابات 

وبعد إنجاز االستعراض، يقوم . كشوف الماليةوموثوقية ال

المؤسسة المتعاونة بإعداد رسالة إلى الجهة المقترضة يبلغها فيها /الصندوق

فإذا كان االستعراض مرضيا . بالنتائج الرئيسية الناشئة عن االستعراض

بمعنى أنه لم تحدَّد مخالفات تثير شواغل مالية بشأن تمويل الصندوق، ولم (

، يرسل الصندوق إشعاراً إلى الجهة )صيات موضوعية للتحسينتقدم أي تو

ويرسل ذلك اإلشعار في موعد . المقترضة يخطرها فيه بإنجاز استعراض

 يوما من استالم تقرير المراجعة، وال يلزم في هذه الحالة 60ال يتجاوز 

  .اتخاذ إي إجراءات أخرى

أضيف إعداد رسالة موجهـة     

إلى الجهة المقترضة بـشأن     

ائج اسـتعراض المراجعـة     نت

  .وتغير الفترة الزمنية

إذا ما كشف استعراض تقريـر المراجعـة عـن أي مـشكالت أو                - 15

مخالفات، تخطر المؤسسة المتعاونة الجهة المقترضة بما يثيـر قلقهـا وتُعلـم             

وينبغي إرسال هذا اإلخطار إلى الجهة المقترضة والـصندوق         . الصندوق بذلك 

 .يوماً من تلقّي تقرير المراجعة 45في موعد ال يتجاوز 

إذا ما كشف استعراض تقرير المراجعـة عـن أي مـشكالت أو               - 15

مخالفات ذات طابع مالي فيما يتصل بتمويل الصندوق، يخطـر الـصندوق       

ويرسل هذا اإلخطار إلى الجهة المقترضـة       . الجهة المقترضة بما يثير قلقه    

ويجوز للـصندوق   .  المراجعة  يوماً من تلقّي تقرير    60في موعد ال يتجاوز     

وينبغي للجهة المقترضة   . يشترط وضع خطة عمل عالجية محددة زمنيا      أن  

أن تنفذ الخطة العالجية كما اتُّفق عليها وأن تخطـر الـصندوق بـاإلجراء        

 .المتخذ

أضيفت اإلشارة إلـى خطـة      

عمل الجهة المقترضة، وتغير    

 .الفترة الزمنية

حتوية على رأي متحفظ أو رأي سلبي، أو        تشير تقارير المراجعة الم     - 16

وفي هـذه   . حجب للرأي إلى أن هناك مشكالت ومخالفات في تنفيذ المشروع         

الحاالت، يشير اإلخطار الذي تبعث به المؤسسة المتعاونة إلى الجهة المقترضة           

  .إلى رأي المراجع الوارد في التقرير ويلتمس ردا على القضايا المطروحة

ر المراجعة المحتوية على رأي متحفظ أو رأي سلبي، تشير تقاري  - 16

أو حجب للرأي إشارة ظاهرية إلى وجود مشكالت ومخالفات في تنفيذ 

وبعد إنجاز استعراض المراجعة، يقوم الصندوق بإخطار الجهة . المشروع

 بالنتائج الرئيسية الستعراض المقترضة بالمسائل المثيرة للقلق ويبلغها

ــى    ــارة إل ــيفت اإلش أض

استعراض المراجعة، وأعيـد    

التأكيد على الرسالة الموجهة    

من الـصندوق إلـى الجهـة       
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ويرسل . ت العالجية الضرورية التي سيجري اتخاذهاالمراجعة واإلجراءا

 يوما من استالم 60هذا اإلخطار إلى الجهة المقترضة في موعد ال يتجاوز 

  .تقرير المراجعة

 60المقترضة فـي غـضون      

  .يوما

لضروري أن يرصد موظفو المؤسسة المتعاونة بانتظـام تقـديم          من ا   - 17

التقارير المالية من وحدة تنسيق المشروع وأن يستكمل الصندوق نظامه لرصد           

تقرير عن حالـة    " صورة   الملحق التاسع وترد في   . تقارير مراجعة الحسابات  

لمساعدة المؤسسة المتعاونـة ووحـدة تنـسيق المـشروع     " مراجعة الحسابات 

 .فاظ بنسخ عن مراجعات حالة المشروعلالحت

ــسة     .يرصد الصندوق تقديم تقارير المراجعة بصورة منتظمة  - 17 ــتبدال المؤس ــم اس ت

المتعاونة، وحذفت اإلشـارة    

إلى الكشوف الماليـة غيـر      

وحذفت اإلشـارة   . المراجعة

 .إلى الملحق التاسع

  االمتثال لمواثيق المراجعة المعتمدة لدى الصندوقعدم  عدم االمتثال لمواثيق المراجعة المعتمدة لدى الصندوق

في حال عدم امتثال جهة مقترضة لمواثيق المراجعة المدرجـة فـي              - 18

مـن  ) تقارير المراجعة  (5، البند   )التقارير والمعلومات المالية  (المادة الخامسة   

بالتشاور مع المؤسـسة المتعاونـة      (اتفاقية قرض الصندوق، يطبق الصندوق      

التعليق من جانب    (1-12العقوبات المنصوص عليها في البند      ) القتضاءحسب ا 

مـن  ) اإلجراءات التصحيحية للـصندوق   (من المادة الثانية عشرة     ) الصندوق

 6.الشروط العامة

 
جاز للصندوق أن يعلق، بصورة كلية أو جزئيـة، حـق           "... تنص الشروط العامة على أنه       6

عدم تسلم الصندوق أي تقريـر      ] في حالة [القرض  المقترض في أن يطلب السحب من حساب        

تـسري الـشروط    ...". في غضون الوقت المحدد له في وثائق القرض         ... مراجعة حسابات   

نيسان / أبريل 13 المؤرخة   (IFAD/9)العامة السارية على اتفاقية القرض واتفاقيات الضمان        

على ) 1978نيسان  / أبريل 13-10(، والتي اعتمدها المجلس التنفيذي في دورته الثانية         1978

 وقبـل  1978نيسان  / أبريل 10 بعدجميع اتفاقيات القروض والضمانات التي اعتمدها المجلس        

وتسري الشروط العامة السارية على . SRI to 10-NEP-1 1978كانون األول / ديسمبر13

في حالة عدم امتثال جهة مقترضة لمتطلبات المراجعة الواردة في   - 18

مراجعة  (3-9وبخاصة البند ) ومات الماليةالتقارير والمعل(الملحق التاسع 

من الشروط العامة، يقوم الصندوق بتطبيق وسائل االنتصاف ) الحسابات

  .المنصوص عليها في الشروط العامة

حدثت اإلشارة إلى الـشروط     

العامة بدال من اتفاقية قرض     

 .الصندوق
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 11 المؤرخـة    ) Rev.3 و   Rev.2و  . (IFAD/9 Rev.1اتفاقيات القـروض والـضمانات      

 12-11(، والتي اعتمدها المجلس التنفيذي في دورتـه الرابعـة           1978كانون األول   /رديسمب

على جميع اتفاقيات القروض والضمانات التي اعتمدها المجلس        ) 1978كانون األول   /ديسمبر

-11: ، عل النحو التـالي    1986أيلول  / سبتمبر 20 وقبل 1978كانون األول   / ديسمبر 12 بعد

MG to 193-MO و ،SRS-MR, BG-1-KE to BG-4-SO .  وتسري الشروط العامـة

أيلول / سبتمبر19، والمؤرخة (IFAD/9 Rev.4) القروض والضمانات تالسارية على اتفاقيا

، )1986أيلـول   / سبتمبر 19-16(، والتي اعتمدها المجلس في دورته الثامنة العشرين         1986

 وقبـل  1986أيلول  /بتمبر س 19 بعدعلى اتفاقيات القروض والضمانات التي اعتمدها المجلس        

 SRS-2-GH to، و BA to 499-TN-194: ، على النحو التـالي 1999نيسان / أبريل28

SRS-48-AO و ،BG-5-UG to BG-30-UG .  وتسري الشروط العامة لتمويل التنميـة

، والتي اعتمدها المجلس التنفيذي في دورته الخامسة        1999شباط  /الزراعية، المؤرخة فبراير  

على جميع اتفاقيات مـشاريع وبـرامج التنميـة         ) 1998كانون األول   / ديسمبر 3-2(والستين  

-500 بدءاً بالقرض رقـم      1999نيسان  / أبريل 28الزراعية التي اعتمدها المجلس ابتداء من       

BI, BG-31-TD.  

تدابير (يطبق الصندوق كجزء من تدابيره التصحيحية المادة السادسة           - 19

إذا لم  : "من اتفاقية قرض الصندوق التي تنص على ما يلي        ) الصندوق العالجية 

تقم الجهة المقترضة في الوقت المناسب بتقديم أي تقرير مراجعـة مطلـوب             

، وخلص الصندوق، بعد التشاور مع الجهة المقترضة، إلـى          2-5بموجب البند   

خالل فترة معقولة بعد ذلك،     أن من المستبعد أن تقوم هذه الجهة بتقديم التقرير          

يحق للصندوق أن يتعاقد مع مراجعين مستقلين يختارهم هو لمراجعة حسابات           

ولهذا الغرض، فإن على الجهة المقترضة وأطراف المشروع إتاحة         . المشروع

سجالتها المالية وغيرها لهؤالء المراجعين فور طلبها، وأن تمـنحهم الحقـوق            

الزيارات وعمليات   (3-10لصندوق بموجب البند    واالمتيازات الكاملة كوكالء ل   

من الشروط العامة، وأن    ) التعاون(من المادة العاشرة    ) التفتيش واالستفسارات 

يجوز للصندوق، كجزء من تدابيره العالجية، أن يشرك مراجعي           - 19

ويجـوز  ). من الشروط العامة  ) ج(3-9البند  (حسابات مستقلين من اختياره     

ولهـذا  . له أن يمول تكلفة هذه المراجعة بالسحب مـن حـساب التمويـل            

الغرض، فإن على الجهة المقترضة وأطراف المشروع إتاحـة سـجالتها           

 .المالية وغيرها لهؤالء المراجعين فور طلبها
 

حدثت اإلشارة إلى الـشروط     

 .العامة
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وتنص المادة السادسة من    ". تتعاون بخالف ذلك تعاوناً كامالً مع هذه المراجعة       

يتيح الصندوق تقرير المراجعة للجهة المقترضـة       "... اتفاقية القرض على أن     

ويغطي الصندوق تكاليف هذه المراجعة بالـسحب مـن حـساب           . فور إنجازه 

القرض نيابة عن الجهة المقترضة، وبهذا تخول الجهة المقترضـة الـصندوق            

 ".تنفيذ هذا النوع من عمليات السحب

    المبادئ العامة التي تحكم مراجعة حسابات المشروعات-الملحق األول  التي تحكم مراجعة حسابات المشروعات المبادئ العامة -الملحق األول 

تتفاوت عمليات المراجعة تفاوتاً كبيراً تبعاً ألهدافها، وألنشطة   - 1

ويمكن تصنيف هذه العمليات في . المشروعات، وللتقارير أو النتائج المنتظرة

  :ثالث فئات هي

 راجعة الكشوف المالية؛ م- 1  

  مراجعة االمتثال؛- 2  

 . مراجعة العمليات- 3  

تتفاوت عمليات المراجعة تفاوتاً كبيراً تبعاً ألهدافها، وألنشطة   - 1

ويمكن تصنيف هذه العمليات . المشروعات، وللتقارير أو النتائج المنتظرة

  :في ثالث فئات هي

  مراجعة الكشوف المالية؛- 1  

 تثال؛ مراجعة االم- 2  

 . مراجعة العمليات-3  

  .دون تغييرات

  مراجعة الكشوف المالية مراجعة الكشوف المالية

إن الغاية من مراجعة الكشوف المالية هـي تحديـد مـا إذا كانـت                 - 2

الكشوف المقدمة تتماشى مع معايير المحاسبة المقبولة أو مع معـايير وطنيـة             

مراجعة فترة محددة، هي عادة     وتغطي كل عملية من عمليات ال     . مقبولة أخرى 

وتقـيِّم  . السنة المالية للمشروع، والحسابات التراكمية طوال مـدة المـشروع         

مراجعة الكشوف المالية ما إذا كانت المصروفات المبلَّغ عنها قد تمـت وفقـاً              

التفاقية القرض ذات الصلة ويولى اهتمام خاص للمصروفات المـستندة إلـى            

وتتحقق المراجعة مما إذا كانت النفقـات       . 2خاص والحساب ال  1كشوف اإلنفاق 

المنفردة، التي تشكِّل مجاميع كشوف اإلنفاق، قد رخِّـص بهـا علـى الوجـه       

الصحيح وأنها مستوفية للشروط بموجب أحكام القرض، وأنها محسوبة علـى           

إن الغاية من مراجعة الكشوف المالية للمشروعات هي تحديد مـا             - 2

إذا كانت الكشوف المقدمة تتماشى مع معايير المحاسـبة المقبولـة، مثـل             

، أو المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام،       المعايير الدولية لإلبالغ المالي   

ن أفضل الممارسات المعترف بها     أو المعايير الوطنية حيثما كانت تقترب م      

وتغطـي  ). أو حيثما اعتُبر أنها توفر الحد األدنى من عمليات القيد         /دوليا و 

كل عملية من عمليات المراجعة فترة محددة، هـي عـادة الـسنة الماليـة               

وتقيِّم مراجعة الكشوف المالية ما إذا كانت المصروفات المبلَّـغ          . للمشروع

ة التمويل ذات الـصلة ويـولى اهتمـام خـاص           عنها قد تمت وفقاً التفاقي    

الحـسابات  /للمصروفات المستندة إلى كشوف اإلنفاق والحسابات الخاصـة       

جرت اإلشارة إلـى أفـضل      

  .الممارسات
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  .، ومؤيدة تماماً بوثائق تحتفظ بها الجهة المقترضة في ملفاتها. الوجه الصحيح
 

ر كشوف اإلنفاق إلى القائمة المعتمدة ببعض الفئات المحددة من نفقات المشروع تشي   1

المستوفية للشروط والتي تقع تحت عتبة مبلَغُها محدد حسبما اتُّفقَ عليه مع الصندوق 

والمؤسسة المتعاونة، وهي مرفقة بطلب سحب مبلغ المصاريف الذي تقدمه الجهة 

روع بالوثائق المؤيدة ذات الصلة وتتيحها للمؤسسة وتحتفظ وحدة تنسيق المش. المقترضة

المتعاونة، وبعثات اإلشراف التي يوفدها الصندوق، ولمراجعي الحسابات المستقلين 

 .الستعراضها
إلى حـساب مـصرفي تفتحـه       ) أو حساب األمانة  (تشير عبارة الحساب الخاص       2

فق عليها من أمـوال القـرض       وتحتفظ به وحدة تنسيق المشروع لتودع فيه الدفعة األولى المت         

والتجديدات الالحقة التي يؤديها الصندوق بناء على طلبات السحب التي تقدمها وحدة تنـسيق              

يحتفظ بالحساب الخاص عادة بالدوالر األمريكي، ومن مـسؤولية وحـدة تنـسيق             . المشروع

 سجالت المشروع أن ترفق بطلبات تغذية الحساب وتسوية رصيد الحساب الخاص بالدوالر مع

 .المشروع

وتتحقق المراجعة مما إذا كانت النفقات المنفـردة، التـي تـشكِّل            . المعينة

مجاميع كشوف اإلنفاق، قد رخِّص بها على الوجه الصحيح وأنها مـستوفية   

مويل، وأنها محسوبة علـى الوجـه الـصحيح،         للشروط بموجب أحكام الت   

  .ومؤيدة تماماً بوثائق تحتفظ بها الجهة المقترضة في ملفاتها

تستخدم المؤسسة المتعاونة، ومكتب المراقب المالي في الـصندوق،           - 3

ووحدة إدارة القروض والمنح نتائج مراجعة الحـسابات بـاالقتران مـع أي             

الحظات في تقارير اإلشراف على المشروع بـشأن عمليـات االسـتعراض            م

الميداني لكشوف اإلنفاق، لتحديد ما إذا كان ينبغي للجهة المقترضة مواصـلة            

وإذا ما تبين أن الكشوف المذكورة تتـضمن  . استخدام إجراءات كشوف اإلنفاق 

ن تـسدد   نفقات غير مستوفية للشروط، فسيطلب عندها من الجهة المقترضة أ         

 .المبالغ المعنية

يستخدم الصندوق نتائج مراجعة الحـسابات بـاالقتران مـع أي             - 3

تعليقات ترد بشأن كشوف اإلنفاق فـي التقـارير المتعلقـة بالمـشروعات             

والخبرة التاريخية في معالجة طلبات السحب، لتحديد ما إذا كـان ينبغـي             

وإذا ما تبـين    . اقللجهة المقترضة مواصلة استخدام إجراءات كشوف اإلنف      

أن الكشوف المذكورة تتضمن نفقات غير مستوفية للشروط، فسيطلب عندها          

 .من الجهة المقترضة أن تسدد المبالغ المعنية

.أضيف أساس إضافي للتحديد

في حال فتح حسابات خاصة، تتحقق المراجعة السنوية مما إذا كانت             - 4

ى الوجه الصحيح وأنها مستوفية     السحوبات من هذه الحسابات قد رخِّص بها عل       

وستكفل المراجعة كون رصيد نهاية السنة متفقاً       . للشروط طبقاً التفاقية القرض   

حسابات معينة، تتحقـق المراجعـة      /في حال فتح حسابات خاصة      - 4

وعمليات التحقق السنوية في أثناء البعثات مما إذا كانت الـسحوبات مـن             

الحسابات المعينة قد رخِّص بها على الوجـه الـصحيح          /ةالحسابات الخاص 

أضيفت اإلشارة إلى الحسابات    

المعينــة، وأســاس إضــافي 

 .للتحديد
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 .مع سجالت الصندوق
 

وستكفل المراجعة كون رصيد   . وأنها مستوفية للشروط طبقاً التفاقية التمويل     

الحسابات المعينة متفقـاً مـع سـجالت        /نهاية السنة في الحسابات الخاصة    

  .الصندوق

يتفحص المراجع في العادة نظام المحاسبة في المشروع والـضوابط             - 5

الداخلية األخرى، بما في ذلك المراجعة الداخلية للحسابات وذلك كجـزء مـن             

مراجعة الكشوف المالية بغية إبداء رأي في مصداقية الكشوف المالية للمشروع           

 .التي تصدرها الجهة المقترضة
 

، كما هو محدد في االختـصاصات،       من المتوقع أن يقوم المراجع      - 5

بفحص نظام المحاسبة في المشروع والضوابط الداخلية األخرى، بما فـي           

ذلك المراجعة الداخلية للحسابات وذلك كجزء من مراجعة الكشوف الماليـة           

بغية إبداء رأي في مصداقية الكشوف المالية للمشروع التي تصدرها الجهة           

 .المقترضة

 .غُيرت المصطلحات

   مراجعة االمتثال  جعة االمتثالمرا

تشمل عملية مراجعة االمتثـال اسـتعراض ضـوابط منظمـة مـا                - 6

وإجراءاتها التشغيلية، واختبارها، وتقييمها، بما في ذلـك االمتثـال للـوائح،            

 .والعقود، والقوانين التي تخضع لها المنظمة

تشمل عملية مراجعة االمتثال استعراض ضـوابط منظمـة مـا              - 6

جراءاتها التشغيلية، واختبارها، وتقييمها، بما في ذلك االمتثـال للـوائح،           وإ

 .والعقود، والقوانين التي تخضع لها المنظمة

 .دون تغييرات
 

  المراجعة التشغيلية المراجعة التشغيلية

المراجعة التشغيلية هي دراسة شاملة لتقنيات اإلدارة في منظمة مـا             - 7

المراجعة على تحديد قضايا التنفيذ بغـرض اتخـاذ         وقد تساعد هذه    . وألدائها

والنـاتج األساسـي لعمليـة      . تدابير تصحيحية فورية على مستوى المشروع     

المراجعة التشغيلية هو تقرير يوصي بإدخال تحسينات على كفـاءة العمليـات            

 .وفعاليتها، ويشمل ذلك، قدر المستطاع، كل الوظائف الرئيسية للمنظمة

غيلية هي دراسة شاملة لتقنيات اإلدارة في منظمة ما         المراجعة التش   - 7

وقد تساعد هذه المراجعة على تحديد قضايا التنفيذ بغرض اتخـاذ           . وألدائها

والناتج األساسـي لعمليـة     . تدابير تصحيحية فورية على مستوى المشروع     

المراجعة التشغيلية هو تقرير يوصي بإدخال تحسينات على كفاءة العمليات          

 .، ويشمل ذلك، قدر المستطاع، كل الوظائف الرئيسية للمنظمةوفعاليتها

 .دون تغييرات

  كتاب اإلدارة كتاب اإلدارة

، وهـو تقريـر عـن       3ينبغي أن ترفق تقارير المراجعة بكتاب إدارة        - 8

ويستند هـذا   . الضوابط الداخلية واإلجراءات التشغيلية للمنظمة ومدى فعاليتها      

 يجريها المراجع خالل المجرى العادي لمراجعـة        الكتاب إلى المراجعات التي   

، وهو تقرير عـن     3ينبغي أن ترفق تقارير المراجعة بكتاب إدارة        - 8

ويستند هذا  .  الداخلية واإلجراءات التشغيلية للمنظمة ومدى فعاليتها      الضوابط

الكتاب إلى المراجعات التي يجريها المراجـع خـالل المجـرى العـادي             

أضيفت اإلشارة إلـى حالـة      

ــسنوات  ــذ توصــيات ال تنفي

 .السابقة
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 .الحسابات
   

ويحتوي الملحق الثامن بهذه    . للمراجعين تقديم مذكرة رقابة داخلية عوضاً عن كتاب اإلدارة         3

 .المبادئ التوجيهية على نموذج لمخطط كتاب إدارة
 

 ويقدم كتاب اإلدارة أيضا معلومات عن حالـة تنفيـذ           .لمراجعة الحسابات 

  .التوصيات التي صدرت في السنوات السابقة
ويحتوي الملحق الثـامن    . ة داخلية عوضاً عن كتاب اإلدارة     للمراجعين تقديم مذكرة رقاب    3

 .بهذه المبادئ التوجيهية على نموذج لمخطط كتاب إدارة

  أراء المراجع  أراء المراجع

. يجب أن يحتوي تقرير المراجعة على إبداء رأي في الكشوف المالية            - 9

 أن يكون رأي المراجع غير مـتحفظ، أو متحفظـاً، أو معارضـاً، أو               ويجوز

 .محجوباً

يجب أن يحتوي تقرير المراجعة على إبداء رأي فـي الكـشوف              - 9

ويجوز أن يكون رأي المراجـع غيـر مـتحفظ، أو متحفظـاً، أو              . المالية

 .معارضاً، أو محجوباً
 

 

 .دون تغييرات

ا المراجع، من مختلف الجوانـب       إلى رض  غير المتحفظ  الرأييشير    - 10

المادية، عن إعداد الكشف المالي، واتساقه، وكفايته، وامتثاله لمتطلبات اللوائح          

كأن (والقوانين وألي متطلبات إضافية واردة في اختصاصات المراجعة المعنية          

 ).تكون، مثال، مراجعة كشوف اإلنفاق والمصروفات من الحساب الخاص

 إلى رضـا المراجـع، مـن مختلـف          لمتحفظغير ا  الرأييشير    - 10

الجوانب المادية، عن إعداد الكشوف المالية، واتساقها، وكفايتها، وامتثالهـا          

لمتطلبات اللوائح والقوانين وألي متطلبات إضافية واردة في اختـصاصات          

مثل مراجعة كشوف اإلنفاق والمصروفات من الحـساب        (المراجعة المعنية   

عادة ما يكون الرأي غير المتحفظ مقبوال تماما         و ).الحساب المعني /الخاص

أو /للصندوق، إال عندما ال يكون متمشيا مع نتائج بعثـات دعـم التنفيـذ و              

 .األدلة الداعمة األخرى

ــى    ــارة إل ــيفت اإلش أض

المصروفات وإلـى إمكانيـة     

قبول الصندوق تقرير مراجعة    

 .الحسابات

ـ     المتحفظ الرأييصدر    - 11 ع تحفظـات بـشأن      حينما تكون لدى المراج

مجاالت محددة ويخلص إلى أنه من المتعذر عليه إبداء رأي غيـر مـتحفظ،              

ولكنه يرى أن أثر أي خالف، أو لبس، أو تضييق لنطاق المراجعة ال يستدعي              

وينبغي بيان موضـوع الـتحفظ وأثـره        . إبداء رأي معارض أو حجب الرأي     

 .المالي بجالء في تقرير المراجع

 حينما تكون لدى المراجع تحفظات بـشأن        متحفظال الرأييصدر    - 11

مجاالت محددة ويخلص إلى أنه من المتعذر عليه إبداء رأي غير مـتحفظ،             

ولكنه يرى أن أثر أي خالف، أو لبس، أو تـضييق لنطـاق المراجعـة ال                

وينبغي بيان موضوع التحفظ    . يستدعي إبداء رأي معارض أو حجب الرأي      

 وفي حالة الرأي المـتحفظ، يقـوم        .المراجعوأثره المالي بجالء في تقرير      

أضيفت اإلشارة إلى إمكانيـة     

قبول الصندوق تقرير مراجعة    

  .الحسابات



 
 
  

 
 

الملحق 
 

 
E

B
 2011/104/R

.46
 

19

 .الصندوق بالنظر في األثر المترتب على مسؤولياته االئتمانية، إن وجد

حينما يكون أثـر الخـالف مـن االتـساع          الرأي المعارض   يصدر    - 12

 بحيث يخلص المراجع إلى أن إبداء تحفُّـظ        واألهمية لمصداقية الكشوف المالية   

 .على التقرير لن يكفي للكشف عن الطابع المضلل أو الناقص للكشوف المالية

حينما يكون أثر الخالف مـن االتـساع     الرأي المعـارض    يصدر    - 12

واألهمية لمصداقية الكشوف المالية بحيث يخلص المراجع إلـى أن إبـداء            

للكشف عن الطابع المضلل أو الناقص للكشوف       تحفُّظ على التقرير لن يكفي      

 . وعادة ما ال يكون ذلك مقبوال للصندوق.المالية

أضيفت اإلشارة إلى إمكانيـة     

قبول الصندوق تقرير مراجعة    

 .الحسابات

 حينما يكون األثر المحتمل للبس أو لضيق نطاق         حجب الرأي يصدر    - 13

ن يبدي رأياً فـي الكـشوف       المراجعة من األهمية بحيث يتعذر على المراجع أ       

 .المالية

 حينما يكون األثر المحتمل للـبس أو لـضيق          حجب الرأي يصدر    - 13

نطاق المراجعة من األهمية بحيث يتعذر على المراجع أن يبدي رأياً فـي              

 . وعادة ما ال يكون ذلك مقبوال للصندوق.الكشوف المالية

أضيفت اإلشارة إلى إمكانيـة     

ــر  ــصندوق لتقري ــول ال قب

 .اجعة الحساباتمر
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بشأن تقييم قدرات مراجع الحسابات واختياره  قائمة تدقيق: الملحق الثاني

 وتعيينه

بشأن تقييم قدرات مراجع الحسابات واختياره  قائمة تدقيق: الملحق الثاني

 وتعيينه

 

حينما يكون المراجع المقترح هو مؤسسة المراجعة العليا في البلد،   - 1

أو وحدة /مدير الحافظة القطرية و(نة، وموظفو الصندوق تقوم المؤسسة المتعاو

، بالتحقق من المعلومات )إدارة القروض والمنح في مكتب المراقب المالي

  العامة التالية عن مؤسسة المراجعة العليا

 هل تنتمي مؤسسة المراجعة العليا إلى المنظمة الدولية لمؤسسات - 1

  المراجعة العليا؟

مراجعة العليا باالستقالل عن وحدة تنسيق  هل تتمتع مؤسسة ال- 2

المشروع والوزارة الحكومية المسؤولة من حيث التحكم، مثالً، بميزانيتها 

 وموظفيها؟

 هل مؤسسة المراجعة العليا مسؤولة أمام إدارة المشروع أو أمام وحدة - 3

 تنسيق المشروع؟

  هل تشارك مؤسسة المراجعة العليا في الموافقة على معامالت- 4

 المشروع؟

 هل تشارك مؤسسة المراجعة العليا في نظم الرقابة الداخلية أو اإلدارة - 5

 المالية للمشروع أو لوحدة تنسيق المشروع؟ 

  هل قبلت مؤسسة المراجعة العليا بالتعيين؟- 6

حينما يكون المراجع المقترح هو مؤسسة المراجعة العليا في البلد،   - 1

علومات العامة التالية عن مؤسسة المراجعة يقوم الصندوق بالتحقق من الم

  :العليا

 هل تنتمي مؤسسة المراجعة العليا إلى المنظمة الدولية لمؤسسات - 1

  المراجعة العليا؟

 هل تتمتع مؤسسة المراجعة العليا باالستقالل عن وحدة تنسيق - 2

المشروع والوزارة الحكومية المسؤولة من حيث التحكم، مثالً، 

 وظفيها؟بميزانيتها وم

 هل مؤسسة المراجعة العليا مسؤولة أمام إدارة المشروع أو أمام - 3

 لمشروع؟الوكالة الرائدة ل

 هل تشارك مؤسسة المراجعة العليا في الموافقة على معامالت - 4

 المشروع؟

 هل تشارك مؤسسة المراجعة العليا في نظم الرقابة الداخلية أو - 5

 لمشروع؟ ة الرائدة لللوكالاإلدارة المالية للمشروع أو 

   هل قبلت مؤسسة المراجعة العليا بالتعيين؟- 6

وإذا كانت مؤسسة المراجعة العليا الوطنية قد أجرت من قبل 

مراجعة الحسابات لمشروع ممول من الصندوق، يقوم الصندوق 

  :بفحص نتائج السجل السابق

 في  هل أدت مؤسسة المراجعة العليا مسؤولياتها على النحو المالئم- 1

 المشروعات السابقة؟

ا معظـم أجـزاء     ُأدمجت فيه 

 .الفقرة التالية
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  هل قدمت مؤسسة المراجعة العليا تقارير المراجعة المطلوبة؟- 2

  هل قُدِّمت التقارير في المواعيد المضروبة؟- 3

  ما مدى الجودة الشاملة لتقارير المراجعة؟- 4

 هل كانت هناك أي دالئل من النتائج التي خلصت إليها بعثات - 5

 على أن تقارير المراجعة قد عجزت اإلشراف التي أرسلها الصندوق

 عن تحديد المخالفات وأوجه الضعف؟

 هل كانت توصيات مؤسسة المراجعة العليا متناسبة مع المشكالت - 6

 والمخالفات في المشروع؟

 هل قامت مؤسسة المراجعة العليا بمتابعة نتائج عمليات المراجعة - 7

 السابقة في عمليات المراجعة الالحقة؟

عندما يقترح تعيين مؤسسة المراجعة العليا في البلد مراجعةً   - 2

للحسابات، تتحقق المؤسسة المتعاونة وموظفو الصندوق من المعلومات المحددة 

  : التالية باالستناد إلى تقارير مراجعة حسابات مشاريع سابقة تم تلقّيها من البلد

المراجعة العليا مسؤولياتها على النحو المالئم في  هل أدت مؤسسة - 1

 المشروعات السابقة؟

  هل قدمت مؤسسة المراجعة العليا تقارير المراجعة المطلوبة؟- 2

  هل قُدِّمت التقارير في المواعيد المضروبة؟- 3

  ما مدى الجودة الشاملة لتقارير المراجعة؟- 4

لصت إليها بعثات اإلشراف  هل كان هناك أي دالئل من النتائج التي خ- 5

التي أرسلتها المؤسسة المتعاونة والصندوق على أن تقارير المراجعة قد 

 عجزت عن تحديد المخالفات وأوجه الضعف؟

 هل كانت توصيات مؤسسة المراجعة العليا متناسبة مع المشكالت - 6

 
 حذفت

 
أدمجت النقاط الرئيسية فـي     

 .الفقرة المذكورة أعاله
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 والمخالفات في المشروع؟

 عمليات  هل قامت مؤسسة المراجعة العليا بمتابعة نتائج- 7

 المراجعة السابقة في عمليات المراجعة الالحقة؟

حينما يكون المراجع المقترح شركةَ مراجعة خاصة، تتحقق المؤسسة   - 3

المتعاونة أو موظفو الصندوق، أو الطرفان من أن اقتراح الجهة المقترضة 

وقبل الموافقة على االختيار يلتمسان . ن الشفافية والشموليتسم بما يكفي م

  :أجوبة على األسئلة التالية

 هل هناك دالئل على عملية اختيار تنافسية للمراجع، وذلك مثالً من - 1

  ؟ مؤهلةقائمة تضم من ثالث إلى ست شركات

 1 هل استند االختيار إلى تقييم تقني إلى جانب تقييم مالي؟- 2

ئل على خبرات المراجع وأدائه المرضي في الماضي في  هل هناك دال- 3

 عمليات مراجعة مماثلة؟

  هل قدم المراجع المقترح مراجع ومواد وصفية مرضية عن الشركة؟- 4
 
يشمل التقييم التقني سجل إنجازات الشركة وسمعتها المهنية، ونطاق المراجعة ومنهجيتهـا، ومـؤهالت                 1

أما التقييم المالي فيتولى تقدير عروض تكاليف المراجعة المقدمـة مـن            . ة المراجعة وخبرات الموظفين المكلفين بعملي   

 .الجهات المشاركة في العطاء، بما في ذلك التكاليف القابلة لالسترداد

حينما يكون المراجع المقترح شركةَ مراجعة خاصة، يتحقق   - 2

افية الصندوق من أن اقتراح الجهة المقترضة يتسم بما يكفي من الشف

  :وقبل الموافقة على االختيار يلتمس أجوبة على األسئلة التالية. والشمول

 هل هناك دالئل على عملية اختيار تنافسية للمراجع، وذلك مثالً من - 1

  ؟ مؤهلةقائمة تضم من ثالث إلى ست شركات

  هل استند االختيار إلى تقييم تقني إلى جانب تقييم مالي؟- 2

برات المراجع وأدائه المرضي في الماضي  هل هناك دالئل على خ- 3

 في عمليات مراجعة مماثلة؟

 هل قدم المراجع المقترح مراجع ومواد وصفية مرضية عن - 4

 الشركة؟
 

حذفت اإلشارة إلى المؤسـسة     

 .المتعاونة

عند تقديم اقتراح بتعيين مراجع خاص، فإن على الجهة المقترضة أن   - 4

دوق أو كليهما بوثائق مؤيِّدة ذات صلة وأن تزود المؤسسة المتعاونة أو الصن

  :ترد على األسئلة التالية

 هل تلتزم الشركة بمعايير مراجعة مقبولة؟ ينبغي أن تكفل - 1

 .إجراءات المراجعة في الشركة امتثال هذه المعايير

 هل الشركة مستقلة عن هيئة المشروع المزمع مراجعته وعن - 2

هة المقترضة عند تقديم اقتراح بتعيين مراجع خاص، فإن على الج  - 3

  :أن تزود الصندوق بوثائق مؤيِّدة ذات صلة وأن ترد على األسئلة التالية

 هل تلتزم الشركة بمعايير المراجعة المقبولة دوليا؟ ينبغي أن - 1

 .هذه المعاييربمتثال االتكفل إجراءات المراجعة في الشركة 

 هل الشركة مستقلة عن هيئة المشروع المزمع مراجعته وعن - 2

 خاص الذين يقومون بتعيين المراجع؟األش

 
لمؤسـسة  حذفت اإلشارة إلى ا   

المتعاونة، وأعيد التأكيد على    

ضــرورة اســتخدام معــايير 

 .المراجعة المقبولة دولياً
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 راجع؟األشخاص الذين يقومون بتعيين الم

 ما هو الوضع القانوني للشركة؟ يشمل ذلك جوانب مثل وضع - 3

 .الشركاء وأي حكم ينص على المسؤولية المحدودة في نظام تأسيسها

 هل يعمل أي من الموظفين المكلفين بالمراجعة لدى هيئة - 4

المشروع المزمع مراجعته، أو لدى أي هيئة حكومية أو وكالة عامة 

 ثيقاً بأي منهما؟أو يرتبطون ارتباطاً و

 هل يستطيع المراجع تأكيد أن قبوله التعيين ال ينطوي على أي - 5

 تضارب في المصالح أو االفتقار إلى االستقالل؟

 هل المراجع ملتزم بتوفير موظفين من ذوي المؤهالت والخبرات - 6

القادرين على ضمان تقديم تقارير المراجعة في المواعيد المضروبة؟ 

 :صوعلى وجه الخصو

  ما هي خطة التوظيف الخاصة بالمراجعة؟- 7

  ما هي مؤهالت الموظفين المعينين؟- 8

 هل ينتمي الموظفون المعينون إلى هيئات مراجعة أو محاسبة - 9

مهنية مثل معهد المحاسبين القانونيين أو المحاسبين القانونيين 

 المعتمدين؟
 

 ما هو الوضع القانوني للشركة؟ يشمل ذلك جوانب مثل وضع - 3

الشركاء وأي حكم ينص على المسؤولية المحدودة في نظام 

 .تأسيسها

 هل يعمل أي من الموظفين المكلفين بالمراجعة لدى هيئة - 4

 المشروع المزمع مراجعته، أو لدى أي هيئة حكومية أو وكالة

 عامة أو يرتبطون ارتباطاً وثيقاً بأي منهما؟

 هل يستطيع المراجع تأكيد أن قبوله التعيين ال ينطوي على - 5

 أي تضارب في المصالح أو االفتقار إلى االستقالل؟

 هل المراجع ملتزم بتوفير موظفين من ذوي المؤهالت - 6

والخبرات القادرين على ضمان تقديم تقارير المراجعة في 

 :يد المضروبة؟ وعلى وجه الخصوصالمواع

  ما هي خطة التوظيف الخاصة بالمراجعة؟- 7

  ما هي مؤهالت الموظفين المعينين؟- 8

 هل ينتمي الموظفون المعينون إلى هيئات مراجعة أو محاسبة - 9

مهنية مثل معهد المحاسبين القانونيين أو معهد المحاسبين 

 القانونيين المعتمدين؟

الطـرف  (عند تقييم النزاهة واالستقاللية، فإن على الجهة المقترضة           - 5

أن تتبيَّن إن كان مراجع حسابات المشروع يعمل موظفـاً لـدى    ) في المشروع 

شروع جزءاً منها أو عضواً فـي       هيئة المشروع أو لدى منظمة تشكل هيئة الم       

مجلس إدارتها أو له أي عالقات مالية أو تجارية بها، حينما يـضطلع بمهمـة               

 .المراجع المهني المستقل

أدمجت المفاهيم الرئيسية فـي      حذفت

 .الفقرة المذكورة أعاله
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ال يجوز تعيين المراجعين كخبـراء إدارة استـشاريين يـضطلعون             - 6

لمحاسبة والرقابة التي سيطلب إليهم إبـداء مالحظـات         بمسؤولية تصميم نظم ا   

فمثل هذا التعيين يخلق تضارباً في المصالح ويزيد من مخـاطر عـدم    . بشأنها

 .إبالغ المراجعين عن أوجه القصور في المشروع

ال يجوز تعيين المراجعين كخبراء إدارة استشاريين يـضطلعون           - 4

التي سيطلب إليهم إبداء مالحظات     بمسؤولية تصميم نظم المحاسبة والرقابة      

فمثل هذا التعيين يخلق تضارباً في المصالح ويزيد من مخاطر عدم           . بشأنها

 وبوجـه عـام، ووفقـا       .إبالغ المراجعين عن أوجه القصور في المشروع      

مجلس المعايير الدولية آلداب    وكما أوصى بذلك    ألفضل الممارسات الدولية    

ت مراجعة الحسابات المتعاقد معها أن تقدم       مهنة المحاسبين، ال يمكن لشركا    

خدمات استشارية إلى المشروع، أو أن تكون قد قدمتها إليه، خـالل آخـر              

 .سنتين

مجلـس  أضيفت اإلشارة إلى    

المعايير الدولية آلداب مهنـة     

 .المحاسبين

على الجهة المقترضة أن تكفل الحيلولة دون تحديد أتعاب المراجـع             - 7

 .صورة من الصور باستقاللهعلى نحو يخلُّ بأي 
على الجهة المقترضة أن تكفل الحيلولة دون تحديد أتعاب المراجع            - 5

 .على نحو يخلُّ بأي صورة من الصور باستقالله
 

 .دون تغييرات
 

  روعاتالمتطلبات الدنيا لمراجعة حسابات المش:  الثالثالملحق المتطلبات الدنيا لمراجعة حسابات المشروعات:  الثالثالملحق

 مولة حسابات المشروعات المجعة إيضاح المتطلبات الدنيا لمرايتم  - 1

 أثناء مفاوضات القروض، على أن يكون مقترضة للجهات الوقمن الصند

 قبل إجراء عمليات تمفهوما أنها ستنقل إلى مراجعي حسابات المشروعا

 . هذه المتطلبات بصورة مرضيةلبيةالمراجعة ضماناً لت

 المشروعات الممولة ت الدنيا لمراجعة حساباباتضاح المتطل إييتم  - 1

 القروض، على أن يكون ات أثناء مفاوضترضةمن الصندوق للجهات المق

مفهوما أنها ستنقل إلى مراجعي حسابات المشروعات قبل إجراء عمليات 

 . المتطلبات بصورة مرضيةذه هلبيةالمراجعة ضماناً لت

 .متوقعال توقيتال

   المراجعة وأهدافهانطاق  وأهدافهاجعة المرانطاق
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 المراجع عيين ووحدة تنسيق المشروع ضمان تلمقترضة الجهة اعلى  - 2

 قبل وقت كاف لالضطالع الصندوق المتعاونة وة لدى المؤسسبولالمستقل المق

ويشمل ذلك استعراض نظام اإلدارة المالية في مستهل .  المراجعةؤولياتبمس

 .1 بعد ذلكية دورتنفيذ المشروع وبصورة
 
 . المراجع شرطاً من شروط نفاذ مفعول القرض إذا اعتُبر ذلك ضرورياتعيين ن يكو1

 ضمان تعيين والوكالة الرائدة للمشروع المقترضة لجهة اعلى  - 2

 العالمراجع المستقل المقبول لدى الصندوق قبل وقت كاف لالضط

 في الماليةدارة ويشمل ذلك استعراض نظام اإل. بمسؤوليات المراجعة

 .ك دورية بعد ذلة تنفيذ المشروع وبصورستهلم

 

حذفت اإلشارة إلى المؤسسة 

المتعاونة، وحذفت الحاشية 

التي تشير إلى أن تعيين 

المراجع يمكن أن يمثل شرطاً 

 .لنفاذ القرض

 وحدة تنسيق المشروع إخضاع الكشوف المالية السنوية تكفل  - 3

 إلى راجعاجعة مقبولة وينبغي أن يشير تقرير المللمراجعة وفقاً لمعايير مر

 عملية التفحص مع تلك تفق لم تد،المعايير المستخدمة، والى أي مدى، إن وج

 .المعايير

 السنوية ية الوكالة الرائدة للمشروع إخضاع الكشوف المالكفل ت-  3

 أن يشير تقرير يمقبولة دولياً وينبغ الاجعةمرالللمراجعة وفقاً لمعايير 

د، لم تتفق عملية ج المستخدمة، وإلى أي مدى، إن ومعايير إلى العلمراجا

 . مع تلك المعاييرحصالتف

 إلى استخدام اإلشارة أضيفت

مقبولة  المراجعةالمعايير 

 .دولياً

 أن يشتمل تقرير المراجعة على إبداء واضحٍ لرأي المراجع ينبغي  - 4

 الكشوف راجعة ملرأي اوينبغي أن يتضمن.  بالكشوف الماليةتصلفيما ي

وينبغي أن يحتوي . المالية ومراجعة االمتثال، وأن يكون مشفوعاً بكتاب إدارة

على قسم عن امتثال المشروع لمواثيق القرض، وال سيما ما يتصل منها 

 ما رأت المؤسسة ذا كاملة إية بمراجعة تشغيليامويمكن الق. بالمسائل المالية

 .وريالمتعاونة والصندوق أن ذلك ضر

 أن يشتمل تقرير المراجعة على إبداء واضحٍ لرأي المراجع فيما ينبغي - 4

 مراجعة الكشوف المالية الرأي منوينبغي أن يتض.  بالكشوف الماليةتصلي

وينبغي أن يحتوي على . ومراجعة االمتثال، وأن يكون مشفوعاً بكتاب إدارة

 المتصلة األحكام  سيماوال التمويل، التفاقيةقسم عن امتثال المشروع 

 الصندوق ىويمكن القيام بمراجعة تشغيلية كاملة إذا ما رأ.  الماليةسائلبالم

 . ذلك ضروريأن

مواثيق  اإلشارة من تغيَّرت

 إلى اتفاقية التمويلالقرض 

وحذفت اإلشارة إلى المؤسسة 

 .المتعاونة
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 المالية المشروع، بما في ذلك الكشوف ات المراجع حسابيستعرض  - 5

ويقدم رأيا يشمل ) أو الحسابات الخاصة( شوف اإلنفاق، والحساب الخاصوك

  :وباإلضافة إلى ذلك يتناول تقرير المراجعة ما يلي. هذه العناصر الثالثة

 والمراجعة الداخلية، بما في ذلك آلية سبة كفاية نظم المحامدى -1

 المالية األخرى المعامالت والنفقاتالمراجعة الداخلية، في رصد 

 شروع؛ اآلمنة ألصول المايةضمان الرعو

 لكل مشروع تحتفظ بها وحدة تنسيق اللتي الوثائق ااية كفمدى -2

  امالت؛المع

 بصورة والصندوق مسائل أخرى تطلبها المؤسسة المتعاونة أي -3

 .عقولةم

 المراجع حسابات المشروع، بما في ذلك الكشوف يستعرض  - 5

أو الحسابات ( الخاصالحساب  وكشوف اإلنفاق، و السنويةالمالية

 هذه العناصر يشمل أياًويقدِّم ر) الحسابات المعيَّنة(الحساب المعين /)الخاصة

  : تقرير المراجعة ما يليول إلى ذلك يتناوباإلضافة. الثالثة

 والمراجعة الداخلية، بما في ذلك آلية سبة كفاية نظم المحامدى -1

 ليةالنفقات والمعامالت الما في رصد ،)إن وجدت (المراجعة الداخلية

 األخرى وضمان الرعاية اآلمنة ألصول المشروع؛

 لكل مشروع للالرائدة الوكالة كفاية الوثائق التي تحتفظ بها مدى -2

  المعامالت؛

 .بصورة معقولة الصندوق طلبهاي مسائل أخرى أي -3

 لحساب اإلشارة إلى اأضيفت

المعيَّن، وحذفت اإلشارة إلى 

متعاونة، وأصبح المؤسسة ال

استخدام آلية المراجعة 

 .الداخلية اختيارياً

إلى الكشوف المالية للمشروع لسنة مالية " حسابات المشروع "تشير  - 6

 تتألف من أن الوضع المالي للمشروع وفويجب أن تبين هذه الكشو. ادةفي الع

  :اآلتي

يجب أن و.  األموال والستخدامهالمصادر السنوية والتراكمية الكشوف -1

، )الحكومة( المناظرة موال أموال الصندوق، واألنفصلةتعرض بصورة م

 وأموال الجهات المانحة األخرى، وأموال المستفيدين؛

 والنقدية مصرفية الموازنة التي يجب أن توضح األرصدة القائمة -2

المتوافقة مع كشوف مصادر األموال واستخدامها ، واألصول الثابتة 

 .والخصوم

 

  . المشروع من عدة هيئات، من الواجب تجميع الكشوف الماليةألف يتوحينما

 

 إلى الكشوف المالية للمشروع لسنة “ المشروعحسابات” تشير  - 6

 ، المالي للمشروععويجب أن تبين هذه الكشوف الوض. مالية في العادة

الي، المعايير الدولية لإلبالغ الم(ويجب إعدادها وفقاً للمعايير المقبولة دولياً 

والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، ومعايير مراجعة الحسابات 

).  أفضل الممارسات الدوليةنحوالحكومية المقبولة عموماً، عند التحول 

 تبعاً المستخدمة والمعايير حسب المالية الكشوفويمكن أن يتفاوت محتوى 

  :لمحتوىل الحد األدنى يلي ماوفي. شروعلظروف الم

 األموال لمصادر السنة السابقة كشوف السنوية والكشوف -1  

 لصندوق، تعرض بصورة منفصلة أموال اأن ينبغيو. والستخدامها

، وأموال الجهات المانحة األخرى، )ةيالحكوم( المناظرة موالواأل

 وأموال المستفيدين؛

التي ينبغي أن توضح ) عند االقتضاء( الموازنة قائمة -2  

 بالتفصيل محتوى حزمة بيَّنت

تدابير المراجعة، وذكرت 

الحاجة إلى كتاب إدارة، 

 على الحاجة إلى دتوشدَّ

 .التوحيد في حاالت بعينها
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 األموال مصادر المتوافقة مع كشوف نقديةالاألرصدة المصرفية و

  ؛ والخصومالثابتةواستخدامها، واألصول 

 ؛)ةالتراكمي/ةالسنوي(ف اإلنفاق و كش- طلبات السحب جدول -3  

 ؛المعيَّنالحساب /تسوية الحساب الخاص كشف -4  

 بوحدات  أن تكونيفضل( التراكمية لألموال حسب الفئة الحالة -5  

 ؛) الخاصةلسحبحقوق ا

 ؛ المالية المالحظات على الكشوف-6  

  . جزءاً من حزمة تدابير المراجعةمنفصل من اإلدارة كتاب يشكل

  . الكشوف الماليةتوحيد يتألف المشروع من عدة هيئات، ينبغي وحينما

 تنفيذ المشروع في مناطق مختلفة، ينبغي  مختلفة تولت وكاالت رائدةوإذا

 . الكشوفبتوحيد اتخاذ الترتيبات السليمة الكفيلة

 اإلجراءات فاية أن يتناول رأي مراجع الحسابات مدى كينبغي  - 7

ياناً مفاده المستخدمة في المشروع إلعداد كشوف اإلنفاق، وينبغي أن يشمل ب

 أساس كشوف اإلنفاق قد لى من حساب القروض عسحوبةأن المبالغ الم

 .استخدمت لألغراض المقصودة بموجب اتفاقية القرض

 اإلجراءات فاية أن يتناول رأي مراجع الحسابات مدى كينبغي  - 7

المستخدمة في المشروع إلعداد كشوف اإلنفاق، وينبغي أن يشمل بياناً مفاده 

 أساس كشوف اإلنفاق قد لى عالتمويلغ المسحوبة من حساب أن المبال

 التمويلاستخدمت لألغراض المقصودة بموجب اتفاقية 

 فاقية اإلشارة من اتتغيَّرت

 .القرض إلى اتفاقية التمويل

  اجعة المرمنهجية  المراجعةمنهجية
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 يقوم المراجع المالية، استعراض حسابات المشروع والكشوف لدى  - 8

  :بما يلي

 ويشير ة من استخدام معايير محاسبة مقبولة بصورة متسقيتحقق -1

إلى أي خروج ذي شأن عن هذه المعايير وتأثير هذا الخروج على 

 الكشوف المالية السنوية؛

اإلجراءات ( مدى كفاية نظم المحاسبة والرقابة الداخلية يقيِّم -2

 ،االلتزام(لرصد النفقات والمعامالت المالية األخرى ) والمسؤوليات

ويضمن الرعاية ) والمحاسبة اد،واالستعراض، والموافقة، والسد

اآلمنة لألصول الممولة من المشروع، ويوثِّق أي حاالت تنعدم فيها 

 زيز؛الضوابط أو تحتاج إلى تع

 تحتفظ بوثائق كافية لكل روع ما إذا كانت وحدة تنسيق المشيحدد -3

 وكتب ،د، وفواتير المورِّدين والعقولتوريد،المعامالت، مثل وثائق ا

 ويتحقق من أن النفقات قد أجيزت على النحو لتسديد،االعتماد، وأدلة ا

 المناسب، وأنها مستوفية للمتطلبات القانونية؛

 الحسابات؛ من دقة األرقام الواردة في الكشوف ويتحقق -4

 إلى الصندوق لصرف النفقات قدمة من أن الطلبات الميتحقق -5

روط التمويل بموجب اتفاقية القرض يحدد بجالء أي مستوفية لش

 نفقات ال تستوفي تلك الشروط؛
  

 من أي أصول هامة اشتراها المشروع مادي عملية تحقق يجري - 6

 .روع ألغراض المشخدامهاويؤكد وجودها واست

 يقوم المراجع مالية، استعراض حسابات المشروع والكشوف اللدى  - 8

  :بما يلي

مقبولة بصورة متسقة المحاسبة ال معايير دامخ من استيتحقق -1

ويشير إلى أي خروج ذي شأن عن هذه المعايير وتأثير هذا 

 الخروج على الكشوف المالية السنوية؛

اإلجراءات ( مدى كفاية نظم المحاسبة والرقابة الداخلية يقيِّم -2

لرصد النفقات والمعامالت المالية األخرى ) والمسؤوليات

ويضمن ) بة والسداد، والمحاسالموافقة،الستعراض، وااللتزام، وا(

 حاالت ي من المشروع، ويوثِّق ألة الممول اآلمنة لألصولرعايةا

 تنعدم فيها الضوابط أو تحتاج إلى تعزيز؛

 تحتفظ بوثائق كافية  الرائدة للمشروعالوكالة ما إذا كانت يحدد -3

ير المورِّدين، لكل المعامالت، مثل وثائق التوريد، والعقود، وفوات

وكتب االعتماد، وأدلة التسديد، ويتحقق من أن النفقات قد أجيزت 

 على النحو المناسب، وأنها مستوفية للمتطلبات القانونية؛

  والحسابات؛لكشوف الواردة في ااألرقام من دقة يتحقق -4

 من أن الطلبات المقدمة إلى الصندوق لصرف النفقات يتحقق -5

 أي ء يحدد بجالالتمويل ةويل بموجب اتفاقيمستوفية لشروط التم

 نفقات ال تستوفي تلك الشروط؛

 أصول هامة اشتراها ي عملية تحقق مادي من أيجري - 6

 . ويؤكد وجودها واستخدامها ألغراض المشروعروعالمش

 .دون تغييرات

خال  اإلشارة إلى إدأضيفت من فترة المراجعة الثانية فما بعد، يتابع المراجع التدابير اعتباراً -9  من فترة المراجعة الثانية فما بعد، يتابع المراجع التدابير اإلصالحيةاعتباراً -9
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 المراجع وتوصياته ات وحدة تنسيق المشروع استجابةً الستنتاجخذتهاالتي ات

 المراجعة السابقة وتقدم تقريراً عن التقدم المحرز أو غير تقاريرالواردة في 

 .المحرز في هذا الصدد

 الستنتاجات المراجع ابةالمتلقي استج/مقترض من الالمتخذة اإلصالحية

وتوصياته الواردة في تقارير المراجعة السابقة، وتقدِّم تقريراً عن التقدم 

 لممولة يطلب من المشروعات اصدد،وفي هذا ال. المحرز أو غير المحرز

 .من الصندوق وضع سجل سليم لمراجعة الحسابات ألغراض رصد التنفيذ

 .سجل مراجعة الحسابات

 

  

  مبادئ توجيهية لمراجعي الحسابات:  الرابعالملحق مبادئ توجيهية لمراجعي الحسابات:  الرابعالملحق

   وكتاب التعاقداالختصاصات  وكتاب التعاقداالختصاصات

 المؤسسة المتعاونة على اختصاصات المراجع الذي تزمع توافق  - 1

 يجوز لموظفي المؤسسة المتعاونة أو وال معه  التعاقدلمقترضة اجهةال

 المشاركة في صياغة اختصاصات المراجعة، ولو أنه ليس هناك من وقالصند

 إلى الجهات المقترضة باالستناد إلى هذه شورةاعتراض على إسدائهم الم

وقد ترغب الجهة المقترضة في أن تدرج في االختصاصات مهام . الخطوط

لبية متطلبات ممولين آخرين، بما في ذلك الجهة  الزمة لتفيةمراجعة إضا

 إلى تأخير تسليم تقرير لوينبغي أال يؤدي ذلك بأي شكل من األشكا. المقترضة

 .المراجعة

 المراجع اختصاصات أو يبدي عدم اعتراضه على الصندوق يوافق  - 1

 لموظفي األحوال العادية في وال يجوز.  التعاقد معهرضةالذي تزمع الجهة المقت

 ليس هناك من نه في صياغة اختصاصات المراجعة، ولو أالمشاركة الصندوق

 إلى هذه اداعتراض على إسدائهم المشورة إلى الجهات المقترضة باالستن

 المقترضة في أن تدرج في االختصاصات مهام جهة الرغبوقد ت. الخطوط

 لباتمتط الزمة لتلبية متطلبات ممولين آخرين، بما في ذلك فيةمراجعة إضا

وينبغي أال يؤدي ذلك بأي شكل من األشكال إلى تأخير .  ذاتهاالمقترضةالجهة 

 .تسليم تقرير المراجعة

 اإلشارة إلى حذفت

 .المؤسسة المتعاونة

 على أنها تنطبق بصورة  التوجيهيةالمبادئ هذه لى ينبغي أن ينظر إال  - 2

 وعاتت المشر حسابات كل المشروعات أو هيئاعةشاملة على عمليات مراج

وعلى الجهات المقترضة أن تختار العناصر التي تراها . الممولة من الصندوق

 المراجعة وأن تضيف إلى االختصاصات الجوانب ذات الصلة لعمليةمناسبة 

 فقط بتعيين  التوجيهيةالمبادئوتتعلق . لتوجيهية االمبادئغير المدرجة في 

 للمشروع، والكشوف المالية يةلمال بعمليات مراجعة الكشوف اامالمراجعين للقي

وال . انيةللوكالة المنفذة والكشوف المالية للوسيط المالي أو المؤسسة االئتم

 على أنها تنطبق بصورة هيةجي التوالمبادئ ينبغي أن ينظر إلى هذه ال  - 2

 مشروعاتشاملة على عمليات مراجعة حسابات كل المشروعات أو هيئات ال

وعلى الجهات المقترضة أن تختار العناصر التي تراها . الممولة من الصندوق

 التي ة ذات الصلالجوانب وأن تضيف إلى االختصاصات عةمناسبة لعملية المراج

 فقط  التوجيهيةالمبادئ وتتعلق. بادئ التوجيهيةالمهذه قد ال تكون واردة في 

 لكشوف وا، المالية للمشروعكشوفبتعيين المراجعين للقيام بعمليات مراجعة ال

وال .  المالي أو المؤسسة االئتمانيةط والكشوف المالية للوسيذةالمالية للوكالة المنف

 تحريرية تغييرات

 .طفيفة
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 المبادئ أن تُستخدم في عمليات المراجعة الخاصة، أو بهذهيقصد 

  . أو المهام االستشاريةت،االستعراضات، أو التحقيقا

 

االستعراضات،  أو ة، المبادئ أن تُستخدم في عمليات المراجعة الخاصبهذهيقصد 

 .أو التحقيقات، أو المهام االستشارية

 وتقع ية؛ الحسابات مسؤول عن إبداء رأي في الكشوف المالمراجع  - 3

. المشروعمسؤولية إعداد الكشوف وتقديمها إلى المراجع على عاتق إدارة 

لداعمة المراد  السنوية والوثائق االماليةولذلك ينبغي تحديد شكل الكشوف 

 .مها لتقديالمقدرتقديمها إلى المراجع وكذلك الوقت 

 ع في الكشوف المالية؛ وتقي الحسابات مسؤول عن إبداء رأمراجع  - 3

ولذلك . وعمسؤولية إعداد الكشوف وتقديمها إلى المراجع على عاتق إدارة المشر

 تقديمها إلى رادمينبغي تحديد شكل الكشوف المالية السنوية والوثائق الداعمة ال

 .المراجع وكذلك الوقت المقدر لتقديمها

 . طفيفةيراتتغي

 أن توضح الجهة المقترضة نطاق المراجعة لكي يقرر المراجع ينبغي  - 4

ومن . إن كانت هناك متطلبات أخرى غير متطلبات المراجعة العادية

 ةحأو المن( القرض المتعلق اتفاقيةالضروري أن يصبح المراجع على علم ب

.  المتعلقة بمراجعة حسابات المشروعجيهية التووبالمبادئبالمشروع، ) المتعلقة

  :فيما يلي أمثلة لمتطلبات المراجعة العادية

 إجراء المراجعة وفقاً لمعايير مراجعة حسابات ينبغي -1

مقبولة؛ وينبغي أن يبين المراجع أي طريقة ال يتفق فيها 

 .فحص الحسابات مع هذه المعايير

 أن يعلق المراجع على مدى استخدام معايير ينبغي -2

مراجعة الحسابات المقبولة باستمرار ويؤكد استخدامها 

كذلك؛ وينبغي أن يبين المراجع أي خروج ذي شأن عن 

معايير المحاسبة الدولية وأثر ذلك على الكشوف المالية 

  .السنوية للمشروع

 

عة لكي يقرر المراجع  أن توضح الجهة المقترضة نطاق المراجينبغي  - 4

ومن الضروري . إن كانت هناك متطلبات أخرى غير متطلبات المراجعة العادية

 وبمبادئ الصندوق المشروع تمويلأن يصبح المراجع على علم باتفاقية 

  .ات بمراجعة حسابات المشروعالمتعلقةالتوجيهية 

  : يلي أمثلة لمتطلبات المراجعة العاديةفيماو

 ؛ دولياًمقبولة المراجعة المراجعة وفقاً لمعايير إجراء الينبغي -1

 فحص الحسابات مع هاوينبغي أن يبين المراجع أي طريقة ال يتفق في

 .لمعاييرهذه ا

 المحاسبة أن يعلق المراجع على مدى استخدام معايير ينبغي -2

 أن يبين المراجع أي نبغي كذلك؛ ويهاباستمرار ويؤكد استخدام المقبولة

 ذلك على الكشوف المالية وأثر المعايير تلك عن خروج ذي شأن

  .السنوية للمشروع

 

 اإلشـارة إلـى     أدرجت

ــل،  ــة التمويـ اتفاقيـ

والمعـــايير الدوليـــة 

ــسابات ــة الح . لمراجع

وحذفت اإلشـارة إلـى     

 .معايير المحاسبة الدولية

 . تغييراتدون ومحتواها من مشروع إلى آخر؛ مراجع يتباين شكل اختصاصات القد  - 5 ومحتواها من مشروع إلى آخر؛ مراجع يتباين شكل اختصاصات القد  - 5
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وينبغي أن تشتمل . جوانب ذات الصلة فقط في كتاب التعاقدوينبغي إدراج ال

  .االختصاصات وكتاب التعاقد على العناصر المدرجة أدناه

 

وينبغي أن تشتمل .  ذات الصلة فقط في كتاب التعاقدبوينبغي إدراج الجوان

  .دناه المدرجة أالعناصر على قدعااالختصاصات وكتاب الت

 

 

   محتويات االختصاصات وكتاب التعاقدملخص د وكتاب التعاقت محتويات االختصاصاملخص

  : أن يشمل الملخص ما يليينبغي  - 6

  سلطة أو هيئة المشروع المعيِّنة للمراجع؛وصف -1

 رة أخرى؛ مالية أو لفتلسنة المراجع، أي إن كان تعيين شروط -2

 وتوقيت الكشوف المالية والمواد األخرى التي ستقدمها وصف -3

  للمراجعة؛مشروعإدارة ال

 اجعة؛ تسليم تقرير المرشروط -4

 تحديداً على أن المراجعة يجب أن تجري وفقاً للمعايير النص -5

 المقبولة؛

  إدارة؛ب كتاتقديم -6

 سجالت  بشأن وصول المراجع إلى ما هو متاح له منبيان -7

  ووثائقه، وموظفيه؛شروع،الم

 . عملخطة المتصلة بتقديم المراجع القتراح والتفاصيل -8

 

  : أن يشمل الملخص ما يليينبغي  - 6

 للمراجع؛ المشروع المعيِّنة يئة هو سلطة أوصف -1

  المراجع، أي إن كان لسنة مالية أو لفترة أخرى؛تعيين شروط -2

والمواد األخرى التي ستقدمها إدارة  وتوقيت الكشوف المالية وصف -3

 المشروع للمراجعة؛

 اجعة؛ المرقرير تسليم تشروط -4

لمعايير  أن المراجعة يجب أن تجري وفقاً لى تحديداً عالنص -5

 ؛ دولياًالمقبولةالمراجعة 

  كتاب إدارة؛تقديم -6

 له من سجالت متاح بشأن وصول المراجع إلى ما هو بيان -7

 ، وموظفيه؛ ووثائقهشروع،الم

 . عملخطة المتصلة بتقديم المراجع القتراح والتفاصيل - 8

 اإلشارة إلى ُأدرجت

المعايير الدولية لمراجعة 

 .الحسابات

  كتاب التعاقد/ محتويات االختصاصاتتفاصيل كتاب التعاقد/ محتويات االختصاصاتتفاصيل

  : ما يليالمحتويات أن تتضمن ينبغي  - 7

 وما إذا كانت تعمل عيئة المتعاقدة مع المراج الختصاصات الهوصف -1

  عن هيئة أكبر أو أنها تؤلف جزءاً أصيالً منها؛ يابةبالن

المشروع بصورة الوكالة الرائدة  قانوني وآخر عام للمشروع وصف -2

  : ما يليويات أن تتضمن المحتينبغي  - 7

ذا كانت تعمل  الختصاصات الهيئة المتعاقدة مع المراجع وما إوصف -1

  جزءاً أصيالً منها؛ ؤلف هيئة أكبر أو أنها تعنبالنيابة 

المشروع بصورة الوكالة الرائدة  قانوني وآخر عام للمشروع وصف -2

 . طفيفةتغييرات
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 .مفصلة تتيح للمراجع تفهم طبيعتهما، وأهدافهما، وأنشطتهما

  :مفيدة في هذا الصدد اإلضافية التالية لمعلومات أن تكون اويمكن

  التنظيمية؛الهياكل -3

  وألقابهم؛المديرين كبار أسماء -4

 والمحاسبة، الية، ومؤهالت الموظفين المسؤولين عن اإلدارة المأسماء -5

 والمراجعة الداخلية؛

 اجع؛ وعنوان أي مراجع خارجي حالي، في حال تغيير المراسم -6

 لمستخدمة؛ الحاسوبية اظموالن مرافق تكنولوجيا المعلومات وصف -7

 من آخر كشوف مالية، واتفاقية القرض، ومحاضر مفاوضات نُسخ -8

 وبرنامج العمل السنوي والميزانية روع، ووثيقة تقييم المشالقرض،

 .السنوية، في حال التوافر

 

 . تتيح للمراجع تفهم طبيعتهما، وأهدافهما، وأنشطتهمامفصلة

  : النظر في المعلومات اإلضافية التاليةيجوزو

  التنظيمية؛الهياكل -3

  كبار المديرين وألقابهم؛اءأسم -4

 والمحاسبة، الية، عن اإلدارة الممسؤولين ومؤهالت الموظفين الأسماء -5

 لداخلية؛والمراجعة ا

  وعنوان أي مراجع خارجي حالي، في حال تغيير المراجع؛اسم -6

 مة؛ الحاسوبية المستخدوالنظم مرافق تكنولوجيا المعلومات وصف -7

 ومحاضر مفاوضات ،التمويل واتفاقية ة،ي من آخر كشوف مالنُسخ - 8

 العمل السنوي والميزانية ج وبرنامالمشروع، تصميم ووثيقة ،التمويل

 .السنوية، في حال التوافر

 الملحق نموذج له في جد يوتعاقد، المراجع أن يقدم كتاب ن ممطلوب  - 8

ون فيها التزامات مراجع في البلدان التي تك.  التوجيهيةالمبادئ بهذه الخامس

الحسابات منصوصاً عليها في القانون ربما تكون هذه الخطوة غير الزمة؛ 

 للجهة المقترضة مية، من الناحية اإلعالفيد مهذاغير أن كتاب التعاقد 

 والجهات اباتومن مصلحة مراجعي الحس.  وللصندوقعاونة المتؤسسةوللم

قبل بدء مراجعة الحسابات لتجنُّب المقترضة أن يرسل المراجع كتاب التعاقد 

 .أي سوء فهم

 نموذج له في جد تعاقد، يوتاب المراجع أن يقدم كمن العادة في مطلوب  - 8

 البلدان التي تكون فيها التزامات فيو.  التوجيهيةالمبادئ بهذه الخامس الملحق

مراجع الحسابات منصوصاً عليها في القانون ربما تكون هذه الخطوة غير 

 لمقترضةمة؛ غير أن كتاب التعاقد هذا مفيد من الناحية اإلعالمية، للجهة االز

 والجهات المقترضة أن يرسل ابات مراجعي الحسلحةومن مص. للصندوقو

 .المراجع كتاب التعاقد قبل بدء مراجعة الحسابات لتجنُّب أي سوء فهم

 اإلشارة إلى حذفت

 .المؤسسة المتعاونة

 ليس من الضروري أن يطلب من تكررةالم حالة المراجعات في  - 9

غير أن العوامل التالية تستدعي إرسال . المراجع كتاب تعاقد جديد كل سنة

  .كتاب تعاقد جديد

 حالة المراجعات المتكررة ليس من الضروري أن يطلب من في  - 9

 كتاب ال التالية تستدعي إرسلعواملغير أن ا. المراجع كتاب تعاقد جديد كل سنة

  :تعاقد جديد

 . تغييراتدون
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 ا؛ إشارة إلى أن العميل ال يفهم الهدف من المراجعة ونطاقهأي -1

  شروط تعاقد منقحة أو خاصة؛أي -2

  إدارة المشروع؛تغيُّر -3

  العميل؛شروع أو حجم أنشطة معةطبي هام في تغيُّر -4

 . قانونيةمقتضيات - 5

 ا؛ إشارة إلى أن العميل ال يفهم الهدف من المراجعة ونطاقهأي -1

  شروط تعاقد منقحة أو خاصة؛أي -2

  إدارة المشروع؛تغيُّر -3

  العميل؛شروع أو حجم أنشطة معة هام في طبيتغيُّر -4

 . قانونيةمقتضيات -5

  اجع المرمسؤوليات  المراجعمسؤوليات

  : أن يقوم المراجع بما يليوقع المتمن  - 10

جعة تبعاً لمهمة المراجعة، لقاء  يشتمل على أتعاب المراتراح اقتقديم -1

تنسيق  الكشوف المالية لوحدة أو مراجعة الكشوف المالية للمشروع،

 أو خليط من هذه مانية، االئتمؤسسة المالي أو اليطأو الوسالمشروع 

  الخاصة؛الحساباتالجهات، بما في ذلك كشوف اإلنفاق و

لمالية، بما في  رأي يستند إلى نطاق وتفاصيل مراجعة الكشوف اإبداء -2

 المشمولة ىذلك كشوف اإلنفاق والحسابات الخاصة؛ والمجاالت األخر

  توصيات المراجعة المقدمة في السنوات السابقة؛ومتابعةباالختصاصات، 

 ما يجده من أوجه الضعف، إن وجدت، في صف كتاب إدارة يإرسال -3

 المراجعة  للمشروع، بما في ذلك وظيفةالداخلية قابةنظم المحاسبة والر

 الداخلية، ويوصي بالتحسينات الالزمة؛ 

 ا أو اإلسبانية، إذفرنسية، ترجمة للتقارير إلى اإلنكليزية، أو التقديم -4

 . صادرة بلغة غيرهااألصولكانت 

 

  : المتوقع أن يقوم المراجع بما يليمن  - 10

ء  يشتمل على أتعاب المراجعة تبعاً لمهمة المراجعة، لقاتراح اقتقديم -1

 الرائدة للوكالة الكشوف المالية أو لمشروع،مراجعة الكشوف المالية ل

 أو خليط مانية، االئتمؤسسة المالي أو اليط الوسأوللمشروع، عند االقتضاء، 

الحسابات /ةمن هذه الجهات، بما في ذلك كشوف اإلنفاق والحسابات الخاص

 ؛المعيَّنة

 الكشوف المالية، بما في  إلى نطاق وتفاصيل مراجعةتند رأي يسإبداء -2

 ساباتالح/ اإلنفاق والحسابات الخاصةكشوف منفصل بشأن رأيذلك 

 والمجاالت األخرى المشمولة باالختصاصات، ومتابعة توصيات ؛المعيَّنة

 المراجعة المقدمة في السنوات السابقة؛

 كتاب إدارة يصف ما يجده من أوجه الضعف، إن وجدت، في إرسال -3

والرقابة الداخلية للمشروع، بما في ذلك وظيفة المراجعة نظم المحاسبة 

  ويوصي بالتحسينات الالزمة؛ ،)تإن وجد (الداخلية

 أو ترجمة للتقارير إلى اإلنكليزيـة، أو الفرنـسية، أو اإلسـبانية،             تقديم -4

 ). حسب اللغة الرسمية للجهة المقترضة (بية،العر

 اإلشـارة إلـى     أضيفت

 المعـــيَّن،الحـــساب 

ت اإلشارة إلـى    وأضيف

الحاجة إلى رأي منفصل    

عن كـشوف اإلنفـاق     

 صــة،والحــسابات الخا

 طفيفةوأدرجت تغييرات   

على الجـزء المتعلـق     

 .بالمراجعة الداخلية

   اإلنفاقكشوف  اإلنفاقكشوف
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 وسجالت نفاق، تكليف المراجع بالتحقق من كشوف اإلينبغي  - 11

 مادية لألعمال المنجزة أو للسلع  والوثائق الداعمة، وبإجراء معاينةلمحاسبة،ا

 سسة المرسل من المؤرفوفيما يتعلق بكتاب الص. والخدمات المشتراة

 إلى الجهة المقترضة، فإن من واجب المراجع أيضاً أن يتأكد من أن نةالمتعاو

 بموجب هذا اإلجراء مستوفية لشروط التمويل وفقاً ها سدادالمطلوبالنفقات 

 .ألحكام اتفاقية القرض

 ة، المراجع بالتحقق من كشوف اإلنفاق، وسجالت المحاسبليف تكينبغي  - 11

 أو للسلع والخدمات منجزةوالوثائق الداعمة، وبإجراء معاينة مادية لألعمال ال

 سدادها المطلوبمن واجب المراجع أيضاً أن يتأكد من أن النفقات . المشتراة

  .التمويلحكام اتفاقية  وفقاً أللبموجب هذا اإلجراء مستوفية لشروط التموي

 

 إلــى إلشــارة احــذفت

 .المؤسسة المتعاونة

 . المعيَّناب الحسأضيف الحساب المعيَّن/ الخاصالحساب  الخاصالحساب

 تكليف المراجع بالتحقق من صحة المعامالت، أي عمليات ينبغي  - 12

 حسابالسحب وتجديد الموارد، بما في ذلك أسعار الصرف المستخدمة في ال

وينبغي أن .  وفقاً التفاقية القرضساب أموال من هذا الحستخداماص، ومن االخ

يتضمن ذك فحصاً لتسوية الرصيد المصرفي للحساب الخاص في نهاية العام 

 .مع سجالت المشروع ومع سجالت صرف الصندوق

 أي عمليات لمعامالت، تكليف المراجع بالتحقق من صحة اينبغي  - 12

 حساببما في ذلك أسعار الصرف المستخدمة في الالسحب وتجديد الموارد، 

الحساب /الخاص ساب ومن استخدام أموال من هذا الح،الحساب المعيَّن/الخاص

 لتسوية الرصيد صاًوك فحل ذيتضمنوينبغي أن . التمويل التفاقية وفقاًالمعيَّن 

 العام مع سجالت المشروع نهاية في المعيَّن سابالح/المصرفي للحساب الخاص

 .ع سجالت صرف الصندوقوم

 . الحساب المعيَّنأضيف

   المراجعين أو تناوبهمتغيير  أو تناوبهمراجعين المتغيير

 المراجعين ولكن من غير وب بعد عدد من السنين اقتراح تنايجوز  - 13

المحبذ إجراء تغييرات متكررة بالنظر إلى عوامل مثل التكاليف، والحاجة إلى 

 في ؤهلينمؤسسية، وقلة عدد المراجعين المستقلين الماالستمرار، والذاكرة ال

وينبغي للمؤسسة المتعاونة أن تتحقق من أسباب تغيير . رحةبلد الجهة المقت

  . وينبغي أيضاً تقييم أداء المراجع بصورة دورية. المراجعين

 

 بعد عدد من السنين اقتراح تناوب المراجعين ولكن من غير يجوز  - 13

 والحاجة إلى ، إلى عوامل مثل التكاليفلنظررات متكررة باالمحبذ إجراء تغيي

االستمرار، والذاكرة المؤسسية، وقلة عدد المراجعين المستقلين المؤهلين في بلد 

.  من أسباب تغيير المراجعينتحققي أن للصندوقوينبغي . ةضالجهة المقتر

ت التي تستمر  للعالقاوتالفياً. سنويةوينبغي أيضاً تقييم أداء المراجع بصورة 

 والمراجعين الخارجيين، مما قد يقوض االستقاللية علفترة طويلة بين المشرو

 إجراء عملية األحوال العادية وعمالً بأفضل الممارسات، ينبغي في تصورة،الم

 .شراء كاملة لخدمات المراجعة كل أربع سنوات كحد أدنى

 إلــى رة اإلشــاحــذفت

ــة،  ــسة المتعاون المؤس

إلـى  وأدرجت اإلشارة   

 ليضرورة الشراء الدو  

لخـــدمات مراجعـــة 

 .تالحسابا
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   مع المراجع لمهام غير روتينيةالتعاقد  غير روتينيةمهام مع المراجع لالتعاقد

 أن يطلب إلى المراجع إجراء استعراض خاص لجانب أو أكثر يجوز  - 14

  :من الجوانب التالية

 رد المشروع؛ في استخدام موالفعاّلية والكفاءة، وااالقتصاد، -1

  النتائج المنشودة للمشروع؛إنجاز -2

 وااللتزامات القانونية والمالية للمشروع ومدى امتثالها أو التعهدات -3

 عدم امتثالها؛

 واإلجراءات مثل التحسينات في عمليات المحاسبة وتكنولوجيا النظم -4

  التطوير والتي تتطلبيدالمعلومات ومعالجة البيانات التي قد تكون ق

 تعليقات من المراجع لضمان فعالية الضوابط؛

  . األخرى التي قد يرى المراجع أن من المناسب اإلبالغ عنهااألنشطة -5
 في كل ل لتناول كل هذه المسائورة القائمة المذكورة أعاله جامعة مانعة، وال ضرليست 1

ئة  أن يكون نطاق ومدى المراجعة فريدين في كل مشروع وهيلمرجحومن ا. مشروع

 .مشروع

 أن يطلب إلى المراجع إجراء استعراض خاص لجانب أو أكثر يجوز  - 14

  :من الجوانب التالية

  في استخدام موارد المشروع؛لفعاّلية والكفاءة، وااالقتصاد، -1

  النتائج المنشودة للمشروع؛إنجاز -2

عدم  وااللتزامات القانونية والمالية للمشروع ومدى امتثالها أو التعهدات -3

 امتثالها؛

 واإلجراءات مثل التحسينات في عمليات المحاسبة وتكنولوجيا النظم -4

 التطوير والتي تتطلب تعليقات يدالمعلومات ومعالجة البيانات التي قد تكون ق

 من المراجع لضمان فعالية الضوابط؛

  .1 األخرى التي قد يرى المراجع أن من المناسب اإلبالغ عنهااألنشطة -5
 لمرجحومن ا.  في كل مشروعل لتناول كل هذه المسائورة القائمة المذكورة أعاله جامعة مانعة، وال ضرليست 1

 .أن يكون نطاق ومدى المراجعة فريدين في كل مشروع وهيئة مشروع

 .دون تغييرات

  راجعة المأن كتاب تعاقد بش-نموذج : لخامس االملحق جعة كتاب تعاقد بشأن المرا- موذجن:  الخامسالملحق

  ):أو مدير المشروع المناسب (شروع إدارة المإلى

 أي -تدرج أسماء الكشوف المالية ( طلبتم إلينا القيام بمراجعة لقد  - 1

) السنة/الشهر/ماليو( في لمنتهيةللسنة ا) مصادر األموال واستخداماتها

همنا  أن نؤكد قبولنا وفناويسرُّ). السنة/الشهر/اليوم( العمومية لـ والميزانية

 المطبقة ة المراجعئحوستنفذ مراجعتنا وفقاً للوا. لهذا التعاقد بواسطة كتابنا هذا

بما في ذلك استخدام , ، بهدف إبدائنا رأياً في الكشوف المالية)لبلداسم ا(في 

  . والحساب الخاصإلنفاقكشوف ا

  ):ناسبأو مدير المشروع الم( إدارة المشروع إلى

 أي -تدرج أسماء الكشوف المالية [ طلبتم إلينا القيام بمراجعة لقد  - 1

 والميزانية ]السنة/الشهر/ماليو[ في لمنتهية للسنة ا] واستخداماتهاألمواللمصادر 

 اقدويسرُّنا أن نؤكد قبولنا وفهمنا لهذا التع. ]نةالس/الشهر/ماليو[العمومية لـ 

الدولية أو غيرها من  المراجعةلمعايير وستنفذ مراجعتنا وفقاً . بواسطة كتابنا هذا

بما في ذلك استخدام , بهدف إبدائنا رأياً في الكشوف المالية المعايير المقبولة دولياً

  .خاصكشوف اإلنفاق والحساب ال

لوائح "استعيض عن 

في " المراجعة المطبقة

بلد محدد بمعايير 

المحاسبة الدولية أو 

غيرها من المعايير 

 .المقبولة دولياً
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 تكوين رأينا بشأن الكشوف المالية، سنجري اختبارات في  - 2

للتأكد بقدر معقول من أن المعلومات الواردة في سجالت  كافية تعراضاتواس

 صداقية األخرى تتسم بالمالمصادر عليها الكشوف وبيانات قومالمحاسبة التي ت

وسنقرر أيضاً إن كانت . وتكفي التخاذها أساساً إلعداد الكشوف المالية

  . الصحيح في الكشوف الماليةلنحوالمعلومات منقولة على ا

 المفروضة على رىاالختبارات والقيود المتأصلة األخ طبيعة بسبب  - 3

 المتأصلة في أي نظام للرقابة الداخلية، فإن هناك قيودالمراجعة، وكذلك ال

غير . خطراً ال يمكن تفاديه من وجود بيانات كاذبة ذات شأن قد يتعذر اكتشافها

حظها  أي نقاط ضعف ذات شأن نالن بشأةأننا نتوقع أن نبعث إليكم بكتاب إدار

  .في الرقابة الداخلية

 أن نذكِّركُم بأن إدارة المشروع هي المسؤولة عن إعداد ونود  - 4

وهذا .  ذلك الكشف الوافي عن المعلومات ذات الصلةفيالكشوف المالية، بما 

يشمل االحتفاظ بما يكفي من سجالت المحاسبة والضوابط الداخلية، واختيار 

وكجزء من عملية مراجعتنا . ية األصول وحماسبية،وتطبيق السياسات المحا

 تأكيداً خطيا باإلقرارات المقدمة إلينا فيما يتصل اإلدارةفإننا سنطلب من 

  .بالمراجعة

 على كل الوثائق القانونية والمراسالت باالطالع أن يسمح لنا ينبغي  - 5

  .عتنا ونراها ضرورية ألغراض مراجشروع معلومات أخرى تتصل بالميوأ

 إلى أن يبدي موظفوكم تعاوناً كامالً معنا كما أننا على ثقة من لعونتط  - 6

 من سجالت، ووثائق، ومعلومات أخرى فيما يتصل بهأنهم سيتيحون لنا ما نطل

  .بمراجعتنا

 إلى المراجعة، ملية بفواتيرها مع تقدُّم ععث أتعابنا، التي سنبتستند  - 7

بشأن الكشوف المالية، سنجري اختبارات  تكوين رأينا في  - 2

 كافية للتأكد بقدر معقول من أن المعلومات الواردة في سجالت تعراضاتواس

المحاسبة التي تقوم عليها الكشوف وبيانات المصادر األخرى تتسم بالمصداقية 

وسنقرر أيضاً إن كانت . وتكفي التخاذها أساساً إلعداد الكشوف المالية

  .ماليةة على النحو الصحيح في الكشوف الالمعلومات منقول

 االختبارات والقيود المتأصلة األخرى المفروضة على عة طبيبسبب  - 3

 فإن هناك خطراً ، المتأصلة في أي نظام للرقابة الداخليةقيود وكذلك اللمراجعة،ا

غير أننا . افهاال يمكن تفاديه من وجود بيانات كاذبة ذات شأن قد يتعذر اكتش

 في حظهان نبعث إليكم بكتاب إدارة بشأن أي نقاط ضعف ذات شأن نالنتوقع أ

  .الرقابة الداخلية

 أن نذكِّركُم بأن إدارة المشروع هي المسؤولة عن إعداد الكشوف ونود  - 4

وهذا يشمل .  ذات الصلةلمعلوماتالمالية، بما في ذلك الكشف الوافي عن ا

 وتطبيق رابط الداخلية، واختيااالحتفاظ بما يكفي من سجالت المحاسبة والضو

وكجزء من عملية مراجعتنا فإننا سنطلب . السياسات المحاسبية، وحماية األصول

  . تأكيداً خطيا باإلقرارات المقدمة إلينا فيما يتصل بالمراجعةاإلدارةمن 

 والمراسالت ة كل الوثائق القانونيى علباالطالع أن يسمح لنا ينبغي  - 5

  .تتصل بالمشروع ونراها ضرورية ألغراض مراجعتناوأي معلومات أخرى 

 من ثقة معنا كما أننا على امالً إلى أن يبدي موظفوكم تعاوناً كونتطلع  - 6

 من سجالت، ووثائق، ومعلومات أخرى فيما يتصل بهأنهم سيتيحون لنا ما نطل

  .بمراجعتنا

جعة، إلى  مع تقدُّم عملية المرافواتيرها أتعابنا، التي سنبعث بتستند  - 7

 للمراجعة، المخصصةالوقت الذي يحتاج إليه الموظفون وإلى الموارد األخرى 
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 للمراجعة، المخصصةاألخرى  الذي يحتاج إليه الموظفون وإلى الموارد تالوق

 األتعاب تتباينوقد . باإلضافة إلى النفقات الفعلية المباشرة التي ندفعها نحن

 المعنية ولخبرات ومهارات ولية لدرجة المسؤفقاًالمقدرة لكل ساعة عمل و

  .الموظفين الالزمين لعملية المراجعة

 ناب وإعادتها إلي المرفقة بهذا الكتانسخة منكم التفضُّل بتوقيع اليرجى  - 8

  . مراجعتنا للكشوف الماليةيبات لترتفهمكملتأكيد أنها تتفق مع 

  الشركة/ المؤسسةاسم

 أية مهنة أخرى ومحاسبون قانونيون معتمدون، محاسبون عامون قانونيون، أ(

  )معترف بها

يمكن إدراج بنود إضافية في االختصاصات وكتاب التعاقد وفقاً : مالحظة

 .الرابعية للمراجعين الواردة في الملحق للمبادئ التوجيه

 األتعاب تتباينوقد .  الفعلية المباشرة التي ندفعها نحنالنفقاتباإلضافة إلى 

المقدرة لكل ساعة عمل وفقاً لدرجة المسؤولية المعنية ولخبرات ومهارات 

  .الموظفين الالزمين لعملية المراجعة

 وإعادتها إلينا تاب التفضُّل بتوقيع النسخة المرفقة بهذا الكم منكيرجى  - 8

  . مراجعتنا للكشوف الماليةيباتلتأكيد أنها تتفق مع فهمكم لترت

  الشركة/ المؤسسةاسم

محاسبون قانونيون معتمدون، محاسبون عامون قانونيون، أو أية مهنة أخرى (

  )معترف بها

  

 التعاقد وفقاً للمبادئ كتابافية في االختصاصات ويمكن إدراج بنود إض: مالحظة

 .الرابعالتوجيهية للمراجعين الواردة في الملحق 

 للمشروع نموذج الختصاصات مراجعة الكشوف المالية:  السادسالملحق

  خاصةت يرافقها من كشوف إنفاق وحساباوما

 المالية للمشروع وما لكشوفنموذج الختصاصات مراجعة ا:  السادسالملحق

 حسابات معينة/يرافقها من كشوف إنفاق وحسابات خاصة

 

  الهدف

 المراجع من كين الكشوف المالية للمشروع هو تمراجعة ممن الهدف  - 1

 سنة لفي نهاية ك) أدرج االسم(ع المالي لمشروع  الوضفيإبداء رأي مهني 

 في هية المنتاسبة لفترة المحة والنفقات المتكبدالواردةمالية واألموال 

، على نحو ما هو مذكور في الكشوف المالية للمشروع، )السنة/الشهر/اليوم(

  .بما في ذلك رأي في كشوف اإلنفاق والحساب الخاص

 األساس إلعداد الكشوف ته وسجال حسابات المشروعتر دفاتوفر  - 2

 تقوم بها لتي كل المعامالت المالية اتعكسالمالية للمشروع، وتكون قد حفظت ل

  .، فيما يتعلق به) االسمرجأد( للمشروع نفذةالوكالة الم

بموجب  التمويل  ]يدرج اسم المشروع[ المشروع  حسابات مراجعةاختصاصات

  ]xxx[المقدم من الصندوق 

 على  الرائدة للمشروعالوكالة على أساسها توافق يلي االختصاصات التي فيما

  مراجعة على إجراء‘ الحساباتمراجع ’ مراجعة الحساباتشركة التعاقد مع

 مع الصندوق الدولي للتنمية ية المبرمة وتقديم تقرير فيما يتصل باالتفاقللحسابات

  )نحةالم/ المشروع ورقم القرضم اسيدرج(بشأن ) الصندوق(الزراعية 

  التعاقد أطراف مسؤوليات  -1-1

وع بالنيابة عن الجهة  الكيان الذي ينفذ المشرإلى الرائدة للمشروع الوكالة تشير

  .الجهة المتلقية وتبرم االتفاق مع الصندوق/المقترضة

 الصيغة األصلية تغيَّرت

 .تماماً
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، وستشمل الفحوص )أدرج األساس( عملية المراجعة وفقاً لـ وستنفذ  - 3

وينبغي . ة في الظروف القائمة التي يراها المراجع ضرورياتواالستعراض

  :توجيه اهتمام خاص للتثبيت مما يلي

 المنصوص ط كل األموال الخارجية قد استُخدمت وفقاً للشروإن -1

 لالقتصاد والكفاءة، لواجبة مع المراعاة ال،عليها في اتفاقيات التموي

. وأن استخدامها اقتصر على األغراض التي قُدم لها ذلك التمويل

 ؛]روض أسماء اتفاقيات القأذكر[:  المعنية هيلالتمويواتفاقيات 

اسم الهيئة أو الوزارة ( األموال المقابلة قد قدمت من جانب إن -2

 أو لوائح وطنية، وأنها استُخدمت وفقاً للوائح المالية ال)الحكومية

المنظمة مع المراعاة الواجبة لالقتصاد والكفاءة، وذلك حصراً 

  التي قدمت لها؛راضلألغ

 السلع والخدمات االستشارية والخدمات األخرى الممولة من إن -3

أموال المشروع قد جرى توريدها وفقاً للشروط المنصوص عليها في 

 أو اللوائح الحكومية؛/اتفاقية التمويل و

 كل الوثائق الداعمة، والسجالت، والحسابات، قد احتُفظ بها إن -4

لك النفقات المبلغ عنها في  يتصل بكل أنشطة المشروع، بما في ذفيما

 كشوف اإلنفاق أو الحساب الخاص؛

 الحساب الخاص، في حال استخدامه، قد استُخدم وفقاً ألحكام إن -5

 اتفاقية التمويل؛

) أدرج األساس( لـ وفقاً حسابات المشروع قد ُأعدت إن -6

المطبقة بصورة متسقة وأنها تعطي صورة صادقة ومنصفة /لمطبقا

وللموارد والنفقات ) السنة/الشهر/اليوم( للمشروع في للوضع المالي

 عن تقديم الكشوف ية المسؤول الرائدة للمشروعالوكالة تتولى •

المالية عن الخدمات الممولة بموجب اتفاق التمويل وكفالة مطابقة 

تلك الكشوف المالية مع سجالت الوكالة الرائدة وحساباتها المتعلقة 

 .الخدماتبتلك 

 أن يكون أداء مراجع الحسابات  الرائدة للمشروعالوكالة تقبل •

 فعلياً على قيام اًلإلجراءات المطلوبة بموجب هذا التعاقد متوقف

 واالطالع على سجالتها ظفيها بإتاحة االتصال بمولرائدةالوكالة ا

 .وحساباتها بحرية تامة ودون أي قيود

سابات بكل الوثائق الالزمة ألداء  الوكالة الرائدة مراجعي الحتزوِّد •

 وتقدَّم على وجه الخصوص المعلومات ليم؛المهمة على النحو الس

 :التالية إلى مراجعي الحسابات قبل بداية المهمة

  التمويل؛اتفاقية 

  المرحلي السنوي؛التقرير 

  تنفيذ المشروع؛دليل 

 الية؛ اإلدارة المدليل 

 اب كبار المديرين؛ التنظيمية إلى جانب أسماء وألقالهياكل 

 ومؤهالت الموظفين المسؤولين عن اإلدارة المالية أسماء 

 والمحاسبة والمراجعة الداخلية؛

 تكنولوجيا المعلومات والنُظم الحاسوبية مرافق بيان 

 المستخدمة؛

 ونسخ من محاضر المفاوضات، ووثيقة تصميم المشروع،  

  .وبرنامج العمل والميزانية السنوية، إن وجدت
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 .في السنة المنتهية في ذلك التاريخ

 
 المشروع حسابات دفاتر ين بت مالحظة أنه ينبغي وجود صاليجب 1

  .والتقارير المقدمة إلى المؤسسة المتعاونة والصندوق

  

  المالية للمشروعالكشوف

  : الكشوف المالية للمشروع ما يليتشمل  - 4

 سنوية وتراكمية للموارد والستخدام األموال، كشوف -1

 واألموال ندوق،ويجب أن تبين بصورة منفصلة أموال الص

 األخرى،، وأموال الجهات المانحة )الحكومية(المقابلة 

 وأموال المستفيدين؛

يجب ( موازنة تبيِّن األرصدة المصرفية والنقدية قائمة -2

، )ستخدام األموال والموارد هذه مع كشف اقأن تتواف

 واألصول الثابتة والخصوم؛

 إنفاق سنوية وتراكمية بحسب عمليات السحب كشوف -3

 وفئات النفقات؛

  ؛ الخاصساب الحتسوية -4

 مالية موحَّدة حينما يتألف المشروع من كشوف -5 -1

 .هيئتين أو أكثر

مقادير  إرفاق تسوية بين المقادير المبيَّن أن المشروع تلقاّها واليتعين  - 5

وكجزء .  للمشروعالماليةالمبيَّن أن الصندوق صرفها، وذلك كملحق للكشوف 

 –من عملية التسوية هذه، يبيِّن المراجع أن اإلجراءات المستخدمة للصرف 

 إلى المراجع المسؤول عن القيام باإلجراءات ‘بات الحسامراجع ’عبارةتشير 

المتفق عليها حسب ما هو منصوص في هذه االختصاصات، ورفع تقرير عن 

  . الرائدة للمشروعالوكالةاالستنتاجات الوقائعية إلى 

  : مراجع الحسابات ما يليويقدِّم

  منفصل عن الكشوف المالية للمشروعرأي •

  :حد األدنى لمحتوى الكشوف المالية المقدمة من المشروع ال يليوفيما

 السنوية والتراكمية لمصادر األموال واستخداماتها، الكشوف 

 أن تبين على حدة أموال الصندوق وأموال الجهات بغيوين

 المانحة األخرى وأموال المستفيدين؛ 

 ؛مصادر األموال واستخدامهاب كشف 

حسب طلبات السحب  اإلنفاق السنوية والتراكمية كشوف 

 ؛الحساب المعين/وفئات النفقات؛ وتسوية الحساب الخاص

 تسوية المبالغ المبيَّن أن المشروع تلقاها والمبالغ المبين ترفق 

رفها، وكذلك كملحق للكشوف المالية صأن المشروع 

 من عملية التسوية هذه، يبين المراجع أن زءوكج. للمشروع

أموال من الحساب (اإلجراءات المستخدمة في الصرف 

الخاص، أو خطابات االعتماد المالي، أو االلتزامات الخاصة، 

وبيان إن كان اإلنفاق )  سداد المدفوعات، أو الدفع المباشروأ

 اقموثقاً بصورة كاملة أو أنه يستخدم نموذج كشوف اإلنف

 .الموجزة

 ؛ التراكمي لألموال حسب الفئةالوضع 

 ؛لمعيَّنالحساب ا/ية الحساب الخاص تسوكشف 
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 كتب االعتماد، أو االلتزامات الخاصة، وتسديد أوأموال من الحساب الخاص، 

كان اإلنفاق موثقا بصورة  وبيان إن -المدفوعات، أو المدفوعات مباشرة 

 . أنه يستخدم نموذج كشوف اإلنفاقكاملة أو

 

  اإلنفاقكشوف

 إلى مراجعة الكشوف المالية للمشروع، تشمل المراجعة باإلضافة  - 6

ويجري . حب اإلنفاق المستخدمة كأساس لتقديم طلبات السوفاستعراض كش

ي الظروف المراجع فحوصاً واستعراضات حسب االقتضاء، وحسبما تستدع

 المعنية الماليةوينبغي إجراء مقارنة دقيقة بين كشوف نفقات االتفاقيات . القائمة

 تقدير ريرللتأكد من استيفائها للشروط، وكتاب الصرف، مع الرجوع إلى تق

 ية غير مستوفتوعند اكتشاف أن نفقا. المشروع لالسترشاد به عند الضرورة

ت، يشير المراجعون إلى هذه  السحب وسدداتللشروط قد أدرجت في طلب

وينبغي أن يرفق بالكشوف المالية للمشروع جدول يعدد . النفقات على حدة

وينبغي . جعي المنفردة بحسب المقدار والرقم المرفاقطلبات سحب كشوف اإلن

 المسحوبات بموجب إجراءات كشوف اإلنفاق جزءاً من موعأن يكون مج

  . وصفها أعالهرد الواقندو لعمليات الصرف من الصاملةالتسوية الش
 . يسمى أيضاً وثيقة تقدير المشروع1

 

  الخاصةالحسابات

 أيضاً أن يراجع أنشطة الحساب الخاص جع من المراالمطلوب  - 7

 المرخص به صالمرتبطة بالمشروع، بما في ذلك التخصي) الحسابات الخاصة(

لمستحقة على أو الدفعة األولى، أو تغذية الحسابات الموارد، أو الفوائد ا

التقديرات المرصودة في  مضاهاة النفقات الفعلية بكشف 

 ؛الميزانية

 ؛ المصاحبة للكشوف الماليةالمذكرات 

 ؛ الثابتةاألصول 

 ؛األرصدة النقديةب عن كل البيانات المتعلقة الكشف 

 أو البيانات األخرى ذات الصلة بالمشروع، مثل الكشوف 

 .، وما إلى ذلك االئتمانطتقارير اإلدارة المالية، وخطو

 من يطلب :الحساب المعيَّن/ منفصل عن استخدام الحساب الخاصرأي •

الحساب المعيَّن /المراجع أيضاً مراجعة أنشطة الحساب الخاص

المرتبطة بالمشروع، بما في ذلك الدفعة األولى، وأموال تجديد 

 على األرصدة القائمة، واألرصدة حتى اكمالحساب، والفائدة التي قد تتر

 االمتثال مدى المراجع رأياً بشأن نويجب أن يكوِّ. اية السنةنه

الحساب المعيَّن في نهاية / الصندوق ورصيد الحساب الخاصإلجراءات

أن عمليات ) 1(: وينبغي أن تشمل عملية المراجعة فحص ما يلي. ةنالس

 االستعراض مستوفية يد الحساب الخاص أثناء الفترة قمنالسحب 

الحساب المعيَّن وفقاً التفاقية / الحساب الخاصتشغيل) 2(للشروط؛ 

التمويل والتعليمات األخرى الصادرة من الصندوق للجهة 

مدى كفاية الضوابط الداخلية في ) 3(الجهة المتلقية؛ /المقترضة

استخدام أسعار ) 4(المشروع بما يناسب هذا النوع من آليات الصرف؛ 

محلية إلى العملة المعيَّنة الصرف الصحيحة لتحويل النفقات بالعملة ال

 .للحساب الخاص

 تشمل. موجز النفقات /اإلنفاقف  وكش/ منفصل عن طلبات السحب    رأي •
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ويجب أن يكوِّن المراجع رأياً في مدى .  وأرصدة آخر السنةةاألرصدة القائم

الحسابات  (الخاصالحساب ) أو أرصدة(االمتثال إلجراءات الصندوق ورصيد 

) i: (وعلى عملية المراجعة أن تتفحص ما يلي. في نهاية السنة) ةالخاص

 أثناء الفترة قيد طشرو من الحساب الخاص للالسحباستيفاء عمليات 

تشغيل واستخدام ) ii(االسـتعراض، واألرصدة في نهاية تلك الفتـرة؛ 

 الضوابطمدى كفاية ) iii (المالية؛) االتفاقيات(الحساب الخاص وفقاً لالتفاقية 

) iv(الداخلية ضمن المشروع والمناسبة لهذا النوع من آليات الصرف؛ 

لتحويل ) الصحيحة (يحصحالصرف ال) أسعار( سعر تخداماستعراض اس

  .النفقات بالعملة المحلية إلى الدوالر األمريكي
 في العادة فتح حسابات خاصة منفصلة ألموال الصندوق وأموال ينبغي 1

  .الجهات المانحة األخرى
 . واردة في االتفاقيات المالية ذاتوع الحسابات الخاصة للمشرلى اإلشارات إ2

 

 مراجع الرأي

 يشمل تقرير وع، في الكشوف المالية للمشر من الرأيكجزء  - 8

 والحسابات الخاصة، ويبيِّن إلى أي مدى إلنفاق رأياً في كشوف االمراجعة

 بموجب لقروض من ارف للص اإلجراءات كأساسٍذهيمكن الوثوق به

 .المشروع

 

  اإلدارةكتاب

 ملحقيوجد نموذج لكتاب اإلدارة في ال( المراجع كتاب إدارة يقدم  - 9

يبين النواقص في سجالت حسابات المشروع وإجراءاته، ونظامه ) نالثام

 المستخدمة كأساس   اإلنفاقعملية مراجعة الحسابات استعراض كشوف      

 ويجري المراجـع الفحـوص واالستعراضـات        .لتقديم طلبات السحب  

 في كشوف   الواردةوتقارن النفقات   . الالزمة حسب ما تقتضيه الظروف    

 مع الكشوف المالية ذات الصلة، وخطاب الصرف، للتأكد مـن           اإلنفاق

. مطابقتها للشروط، مع الرجوع إلى تقرير تصميم المشروع عند اللزوم         

وإذا تبيَّن إدراج وسداد نفقات غير مـستوفية للـشروط فـي طلبـات              

 وينبغـي أن  . السحب، يشير المراجعون إلى هذه النفقات كل على حدة        

 سـحب كـشوف     ات طلب ليرفق بالكشوف المالية للمشروع جدول يعد     

وينبغـي أن يـشكل     . اإلنفاق المنفردة حسب المبلغ والرقم المرجعـي      

 كشوف اإلنفاق جـزءاً مـن       ت السحب بموجب إجراءا   عمليات مجموع

.  لعمليات الصرف من الصندوق الوارد بيانهـا أعـاله         ملةالتسوية الشا 

اجع مدى كفاية اإلجراءات المستخدمة فـي       وينبغي أن يتناول رأي المر    

، وينبغي أن يشمل كشفاً يبـين قيمـة         اإلنفاقالمشروع إلعداد كشوف    

 أساس تلك الكشوف وأنهـا      علىالمبالغ المسحوبة من حساب المشروع      

 . لألغراض المحددة لها بموجب االتفاقيةستخدمتا

لرقابة  يتناول مدى كفاية نُظم المحاسبة وا منفصل من اإلدارةكتاب •

الداخلية في البرنامج، بما في ذلك مدى االمتثال للمبادئ التوجيهية 

 يطلب الصندوق من الوكالة قدللتوريد في الصندوق وأي مسائل أخرى 

 . المراجعةعملية الرائدة للمشروع إدراجها في

  : أن يبدي تعليقاته على ما يلي من المراجع ويطلب

 خدام موارد المشروع؛االقتصاد والكفاءة والفعالية في است 

  للمشروع؛المزمعةتحقيق النتائج  
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ويشمل كتاب .  تحسيناتل مالئمة إلدخايات الداخلية ويقدم توصوابطهوض

 المراجع ويكون لها أثر ذو شأن على ظهااإلدارة أيضاً أي مسائل مهمة يالح

  .تنفيذ المشروع
لمراجعة ، وهي في  الهيئة التي طلبت الى توجيه تقرير المراجع إينبغي 1

 الوكالة المنفذة للمشروع، ما لم تتطلب اللوائح والعادة الجهة المقترضة أ

 .المحلية غير ذلك

  نموذج لرأي المراجع:  السابعالملحق

  تقرير المراجعةنموذج

  : غير متحفظ فيرأي

  شروعالوكالة المنفذة للم/ وحدة تنسيق المشروع– أوالً

  ع بما في ذلك كشوف اإلنفاق الكشف المالي للمشرو– ثانياً

  خاص الحساب ال– ثالثاً

   المرسل إليهاالجهة

  مقدمة

 اسم نظمة،اسم الم(المرفق لـ ) ماليأدرج اسم كل كشف ( بمراجعة قمنا

) السنة/لشهرا/اليوم(بموجب قرض الصندوق رقم ــــ حتى ) المشروع

 تقالية على عا هذه الكشوف المةوتقع مسؤولي. وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ

؛ وتتمثل مسؤوليتنا في إبداء رأي في كل كشف )أدرج اسم الجهة المقترضة(

  .من هذه الكشوف المالية بناء على مراجعتنا

  النطاق

 لمراجعة لية مثال، المعايير الدو– األساس أدرج[ بمراجعتنا وفقاً لـ قمنا

 و الحسابات  ومبادئ الصندوق التوجيهية المتعلقة بكشوف اإلنفاق]الحسابات

االلتزامات القانونية والمالية والتزامات المشروع ومدى  

 االمتثال أو عدم االمتثال لها؛

 أو المحاسبة من قبيل التحسينات في ت،النُظم واإلجراءا 

تكنولوجيا المعلومات أو النُظم الحاسوبية، والعمليات التي قد 

 اإلعداد ويلزم من المراجع التعليق عليها لكفالة تكون في طور

 فعالية الضوابط؛

 بالغاألنشطة األخرى التي قد يرى المراجع أنه من المالئم اإل 

 .عنها

 : على ما يليمراجعو الحسابات يصدق •

وفقاً للمعايير قد أعدت  الكشوف المالية للمشروع ما إذا كانت 

 ؛المحاسبية المقبولة دولياً

 إلى دفاتر  دقيقة ومستندة الكشوف المالية للمشروعما إذا كانت 

 ؛الحسابات التي يحتفظ بها المشروع

 ؛ التمويلقية المنصوص عليها في اتفاكام باألحالتقيُّد 

وفقاً إلجراءات قد نفذت  عمليات التوريد في المشروع ما إذا كانت 

 ؛ في الصندوقللتوريدالتوريد السارية والمبادئ التوجيهية 

 أصول ملموسة أخرى مشتراة، وتأكيد وجودها  أيوجود 

 ؛واستخدامها ألغراض المشروع

 نظام فعال لإلشراف المالي والمراجعة الداخلية في استخدام 

 ؛المشروع على كافة المستويات

 النفقات المطالب بها من خالل عتماد اإلجراءات السليمة في ااتباع 

 .ائق الكافيةكشوف النفقات الموجزة وتصنيفها وتأييدها بالوث
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 إلى حد كدوتتطلب هذه المعايير أن نخطط وننفذ عملية المراجعة للتأ. الخاصة

. معقول من أن الكشوف المالية ال تحتوي على أي بيانات كاذبة ذات شأن

وتشمل مراجعتنا القيام، على أساس اختباري، بتفحص األدلة المؤيدة للمقادير 

قدير المبادئ المحاسبية المستخدمة  المالية؛ وتشوفوالقيود المدرجة في الك

 المهمة التي وضعتها إدارة المشروع، وتقييم العرض الشامل توالتقديرا

  .ونحن نعتقد بأن مراجعتنا وفَّرت أساساً معقوالً لرأينا. الية الملكشوفل

  الرأي

  : رأينا أن الكشوف المالية تعطي صورة صادقة ومنصفة لما يليفي

ونتائج ) السنة/الشهر/اليوم(حتى ) اسم المنظمة(  المالي لـالوضع  - أوال

عملياتها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لـ 

  ؛] ذات الصلةنية أو المعايير الوطالدولية معايير المحاسبة أدرج[

للسنة المنتهية ) أدرج االسم( وأوجه استخدام أموال مشروع مصادر  -  ثانيا

 معايير المحاسبة الدولية أو اذكر[وفقاً لـ ) السنة/الشهر/ليوما(في 

إذا كان من المطلوب تقديم : ةمالحظ. ]المعايير الوطنية ذات الصلة

في " الوضع المالي"قائمة موازنة فعليك إضافة عبارة 

  ؛)السنة/الشهر/اليوم(

 بوثائق  بكشوف اإلنفاق، احتُفظَيتصلفيما ) أ( إلى ذلك، وباإلضافة

 النفقات يد لتسدقة لتأييد الطلبات المقدمة إلى الصندومؤيدة وافي

 التمويل بموجب وطإن هذه النفقات مستوفية لشر) ب (ة؛المتكبد

  ._____اتفاقية قرض الصندوق رقم 

بتاريخ ) االسم( المالي للحساب الخاص لمشروع الوضع   - ثالثا

معايير [للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لـ ) السنة/الشهر/اليوم(

 عضو في معهد مراجعي الحسابات المعتمدين حسابات المراجعو 

يشترك بدوره في عضوية االتحاد الذي  ]البلديدرج اسم [في 

وفي حالة المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات . الدولي للمحاسبين

 منظمة المشتركة في عضوية المؤسسات لك تتكونينبغي أن 

 .لمراجعة الحساباتالدولية للمؤسسات العليا 

  التعاقد موضوع  1-2

 فيما ]سنة/شهر/يوم[ هذا التعاقد هي الكشوف المالية المؤرخة في موضوعات

 والمعلومات. ]سنة/شهر/يوم يوم[ إلى ]سنة/شهر/يوم[من للفترة يتصل باالتفاقية 

 من جانب مراجع الحسابات هي كل للتحققالمالية وغير المالية التي تخضع 

الرائدة  تطالب بها الوكالة تي من أن النفقات الالتحققلتي تتيح المعلومات ا

. لشروط وأنها دقيقة ومستوفية لاللمشروع في الكشوف المالية قد تم تكبده

لهذه االختصاصات عرض عام للمعلومات الرئيسية عن  األولويتضمن الملحق 

  .االتفاقية والخدمات المعنية

   التعاقدسبب  1-3

 للمشروع أن تقدِّم إلى الصندوق تقريراً من مراجع الرائدةلة  على الوكايتعيَّن

الحسابات الخارجي بموجب المادة التاسعة من الشروط العامة لتمويل التنمية 

  . الزراعية

   التعاقد والهدف منهنوع  1-4

 إجراءات محددة متفق عليها وفقاً للمبادئ التوجيهية بأداء التزاماً ذلك يشكل

للمشروع   الرائدةالوكالةمشروعات في الصندوق المقدمة من لمراجعة حسابات ال

والهدف من . من هذه االختصاصات الثاني  في الملحقساباتإلى مراجعي الح

  :هذه المراجعة هو
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والمبادئ ]  الوطنية ذات الصلةمعاييرالمحاسبة الدولية، أو ال

  .تخدامهاالتوجيهية للصندوق، ولمصادر األموال وأوجه اس

  ] وعنوان شركة المراجعةاسم[

  ] إنجاز المراجعةتاريخ[
 المراجع إلى الهيئة التي طلبت المراجعة، وهي في العادة رير ينبغي توجيه تق5

أو الوكالة المنفذة للمشروع ما لم تتطلب اللوائح المحلية الجهة المقترضة 

  .خالف ذلك

 

 بها الوكالة طالب مراجع الحسابات من أن النفقات التي تيتحقق أن -

باالتفاقية الرائدة للمشروع في الكشوف المالية لقاء الخدمات المشمولة 

 وأنها مستوفية للشروط) "صحيحة"(، وأنها دقيقة )"بالفعل" (أنفقتقد 

   ؛) وفقاً للشروط واألحكام المنصوص عليها في االتفاقيةهاتكبدأي تم (

ما تم القيام به من ب المتعلقة الوقائعيةرفع تقرير باالستنتاجات  -

  .إجراءات متفق عليها

   العملنطاق  1-5

  :وعمالً بما يلياجع هذه المهمة وفقاً لهذه االختصاصات يؤدي المر -1-5-1

المعايير الدولية لمراجعة الحسابات بشأن تنفيذ إجراءات متفق عليها متعلقة  -

 بمعلومات مالية حسب ما هو صادر عن االتحاد الدولي للمحاسبين؛

.  المحاسبين المحترفين الصادرة عن االتحاد الدولي للمحاسبينآدابمدونة  -

 المتعلق بالخدمات ذات الصلة ينص 4400غم من أن المعيار رقم وبالر

على عدم اشتراط االستقاللية في أداء مهام تنفيذ اإلجراءات المتفق عليها 

فإن الصندوق يشترط امتثال المراجع أيضاً لمتطلبات االستقاللية 

 . المحاسبين المحترفينآدابالمنصوص عليها في مدونة 

 .اجعة حسابات المشروعات في الصندوقالمبادئ التوجيهية لمر -

  أحكام وشروط االتفاقية  1-5-2

يتحقق المراجع من أن األموال المقدَّمة بموجب االتفاقية قد أنفقت وفقاً لألحكام 

  . والشروط المنصوص عليها في االتفاقية

  التخطيط واإلجراءات والوثائق واألدلة  1-5-3

. لذي يمكنه من إجراء مراجعة فعالةينبغي أن يخطط المراجع عمله على النحو ا

وتحقيقاً لهذا الغرض ينفذ المراجع اإلجراءات المنصوص عليها في المبادئ 
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التوجيهية لمراجعة حسابات المشروعات في الصندوق ويستخدم األدلة المستمدة 

وينبغي أن يوثق . من تلك اإلجراءات كأساس لتقرير االستنتاجات الوقائعية

لمهمة في تقديم األدلة المؤيدة لتقرير االستنتاجات الوقائعية المراجع المسائل ا

واألدلة التي تثبت إجراء العمل وفقاً للمعايير الدولية لمراجعة الحسابات وهذه 

  .االختصاصات

  اإلبالغ   1-6

ينبغي أن يتضمن التقرير المتعلق بهذه المراجعة تفاصيل كافية تبين الغرض 

ء المهمة لتمكين الوكالة الرائدة للمشروع واإلجراءات المتفق عليها ألدا

ويخضع . والصندوق من فهم طبيعة وحجم اإلجراءات التي يقوم بها المراجع

  . استخدام اإلبالغ المالي وتقارير مراجعة الحسابات للوائح الصندوق

  أحكام أخرى   1-7

  ]حسب ما تقتضيه الضرورة[

  معلومات عن موضوع المراجعة:  األولالملحق

 استيفاء الجدول الوارد أدناه من وحدة تنسيق المشروع وإرفاقه ينبغي[

  ].الستخدامه من جانب المراجعاألول باالختصاصات باعتباره الملحق 

 معلومات عن موضوع المراجعة

   وتاريخهالرقم المرجعي لالتفاق

  اسم اتفاق الخدمة

  البلد

  الخبير االستشاري

  األساس القانوني لالتفاق
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  خ بدء االتفاقتاري

  تاريخ انتهاء االتفاق

  القيمة القصوى لالتفاق

  المبلغ اإلجمالي للفاتورة وتاريخها

إجمالي الفـاتورة المرسـلة إلـى       

 الصندوق حتى تاريخه

 

المبلغ اإلجمـالي المرسـل حتـى       

تاريخه من السلطة المتعاقدة إلـى      

 مقدم الخدمة

 

  السلطة المتعاقدة

  الصندوق

  المراجع

  

  المبادئ التوجيهية لمراجعة حسابات المشروعات في الصندوق: الثانيالملحق 

 ]رفقتُ[

   

  نموذج لرأي المراجع:  السابعالملحق 

   تقرير المراجعةنموذج

 

  تقرير المراجع المستقل 

  ]الجهة المرسل إليها[

   تقرير عن الكشوف المالية

   تماماًتغير
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التي تشمل  _________ خاصة بـالة الكشوف المالية المرفقة قمنا بمراجع

، وكشف مصادر األموال واستخداماتها، ]سنة/شهر/يوم[كشف الوضع المالي في 

وكشف النفقات وكشف التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ، 

  . وموجز السياسات المحاسبية المهمة والمعلومات التفسيرية األخرى

  ؤولية اإلدارة عن الكشوف الماليةمس

تقع على اإلدارة مسؤولية إعداد هذه الكشوف المالية وسالمة عرضها وفقاً 

، والضوابط الداخلية التي )أو غيرها من المعايير(للمعايير الدولية لإلبالغ المالي 

ترى اإلدارة أنها ضرورية للتمكين من إعداد كشوف مالية خالية من أي خلل 

  .ء بسبب التدليس أو الخطأجوهري سوا

  مسؤولية المراجع

تقع علينا المسؤولية عن تكوين رأي عن هذه الكشوف المالية على أساس ما نقوم 

وقد أجرينا مراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية لمراجعة الحسابات . به من مراجعة

 والمبادئ التوجيهية لمراجعة حسابات المشروعات في الصندوق الدولي للتنمية

  ). “المبادئ التوجيهية للصندوق”(الزراعية 

المعايير الدولية لمراجعة الحسابات والمبادئ التوجيهية (وتقتضي تلك المعايير 

منا االمتثال للمقتضيات األخالقية وأن نخطط ونجري المراجعة ) للصندوق

للحصول على ضمانات معقولة بشأن خلو هذه الكشوف المالية من أي أخطاء 

  . جوهرية

وتشمل عملية المراجعة إجراءات للحصول على أدلة بشأن المبالغ والبيانات 

وتتوقف اإلجراءات المختارة على تقدير المراجع، . الواردة في الكشوف المالية

بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية للكشوف المالية سواء بسبب التدليس 

اطر في الضوابط الداخلية ذات وينظر المراجع عند تقييم تلك المخ. أم الخطأ



 
 
  

 
 

الملحق 
 

 
E

B
 2011/104/R

.46
 

48

الصلة بالطريقة التي يتبَّعها الكيان في إعداد الكشوف المالية وعرضها بصورة 

نزيهة من أجل وضع إجراءات للمراجعة وفقاً لما يناسب الظروف، ولكن ليس 

وتشمل عملية . بغرض تكوين رأي عن مدى فعالية الضوابط الداخلية لدى الكيان

يم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية المراجعة أيضاً تقي

التقديرات المحاسبية التي تجريها اإلدارة، فضالً عن تقييم طريقة العرض العام 

  .للكشوف المالية

ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتكوين األساس الذي 

  . نبني عليه رأينا

  الرأي

أو (نزيهة جميع الجوانب الجوهرية صورة ب تعرضالكشوف المالية  رأينا أن في

يدرج اسم [الوضع المالي لمشروع ) تعطي صورة صادقة ومنصفة عن

 أدائه )لـ(و] سنة/شهر/يوم[في ) يدرج المنتج المالي(المموَّل من ] المشروع

لدولية لإلبالغ المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير ا

  .المالي والمبادئ التوجيهية للصندوق

فيما يتعلق بجدول طلبات السحب في كشف اإلنفاق، ) أ(وباإلضافة إلى ما سبق، 

يحتفظ المشروع بوثائق مؤيدة وافية لتأييد الطلبات المقدمة إلى الصندوق لتسديد 

جب االتفاقية وهذه النفقات مستوفية لشروط التمويل بمو) ب(النفقات المتكبدة؛ 

  ]._________[المشار إليها في 

الحساب المعيَّن يعطي، /وفي رأينا أيضاَ أن الكشف المرفق بشأن الحساب الخاص

من جميع الجوانب الجوهرية، صورة دقيقة عن األموال المستلمة والمبالغ 

الحساب المعيَّن للمشروع في السنة المنتهية في /المصروفة من الحساب الخاص

أعاله الواردة ، وفقاً لألعراف المحاسبية المبيَّنة في المالحظة ]سنة/هرش/يوم[
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]_________.[  

  قيود االستخدام

يقتصر استخدام هذا التقرير على إدارة المشروع والصندوق الدولي للتنمية 

  .  وينبغي أال يستخدم في أي غرض آخر،]_________[الزراعية وحكومة 

   والتنظيمية األخرىتقرير عن المتطلبات القانونية

يتباين شكل ومحتوى هذا القسم من تقرير المراجع تبعاً لطبيعة مسؤوليات [

  ].اإلبالغ األخرى المسندة إلى المراجع

  ]توقيع المراجع[

  ]تاريخ صدور تقرير المراجع[

 ]عنوان المراجع[

  مخطط كتاب اإلدارةنموذج :  الثامنالملحق نموذج مخطط كتاب اإلدارة:  الثامنالملحق

  : إليهالمرسل

 للسنة ] المشروع أو الهيئةاسم[ قمنا بمراجعة الكشوف المالية لـ لقد  

). السنة/الشهر/اليوم(وأصدرنا تقريرنا المؤرخ في ) السنة/الشهر(المنتهية في 

 درسنا هيكل ،] المشروع أو الهيئةاسم[وعند تخطيط وتنفيذ مراجعتنا لـ 

 ناالداخلية بغية تحديد إجراءات مراجعتنا ألغراض إبداء رأيالرقابة المحاسبية 

ولم .  تأكيد بشأن هيكل الرقابة المحاسبية الداخليةإلعطاءفي الكشوف المالية، 

نالحظ أي قضايا تتعلق بهيكل الرقابة المحاسبية الداخلية وتشغيله نعتبرها 

أو المعايير  المحاسبة الدولية معايير[تشكل أوجه ضعف ذات شأن وفقاً لـ 

  .]الوطنية المعنية

  : هذا التقرير من ثالثة أقساميتألف  

 القسم األول على توصيات تتعلق بتحسينات النظم يحتوي -1

  ]سنة/شهر/يوم[تقرير اإلدارة عن السنة المنتهية في 

للسنة المنتهية ] يدرج اسم المشروع[انتهينا مؤخراً من مراجعة حسابات مشروع 

ووفقاً للممارسات المعتادة في مراجعة الحسابات، فإن ]. سنة/شهر/يوم[في 

 قمنا بتحديدها في أثناء الغرض من هذا الكتاب هو التعليق على مسائل معيَّنة

وترد في التقرير التالي تعليقاتنا مشفوعة بتوصياتنا بشأن . إجراء المراجعة

  . التحسينات

وقد وضعت أساساً إجراءات المراجعة التي قمنا بها لتمكيننا من الحصول على 

. تأكيدات كافية لتكوين رأي بشأن الوضع المالي للمشروع ونتائج عملياته

 اتبعنا نهجاً قائماً على النظر في المخاطر لتمكيننا من توجيه الجزء وبالتالي فقد

الرئيسي من أعمال المراجعة نحو معالجة مجاالت المخاطر العامة والخاصة 

  . المحددة في منظمتكم
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  القائمة التي لوحظت في هذه السنة؛راءاتواإلج

 القسم الثاني على توصيات قُدمت في سنوات سابقة يحتوي -2

 ولم تُنفذ حتى اآلن تنفيذاً تاما؛

 القسم الثالث على توصيات قُدمت في سنوات سابقة توييح -3

ينبغي إدراج مالحظات اإلدارة بعد كل . (ونُفذت تنفيذاً تاما

 ).توصية

 اسم[ التقرير موضوع حصراً لعلم اإلدارة واألطراف األخرى ضمن هذا

  . واستخدامها، وال يجوز استعماله ألي غرض آخر] أو الهيئةشروعالم

 قد ] الشركة أو الهيئةاسم[اجعة لهذه السنة الحظنا أن  عملية المروخالل

وفيما يتعلق . عنيت بأمر معظم التوصيات المدرجة في تقرير السنة الفائتة

 ات فإننا نقترح أن تواصل اإلدارة تنفيذ التحسينحَّلة،بتوصياتنا الحالية والمر

  .كملبناء على جدول زمني مست

  

   بالغ التقدير،مع

  ] مراجعة الحسابات وعنوان شركةاسم[

 

  نطاق المراجعة

  :شمل نطاق مراجعتنا ما يلي

 فهم عمليات المنظمة ونُظمها المحاسبية؛  •

ددة واألخطاء المحتملة المتصلة بأرصدة التعرف على المخاطر المح •

 ومعامالت الحسابات الرئيسية؛

 تحديد بيئة المعالجة الحاسوبية القائمة في المنظمة؛ •

 الفحص الموضوعي لتفاصيل الحسابات المادية المحددة؛ •

  .متابعة المسائل المحددة في تقرير اإلدارة عن السنة السابقة •

  بيان المسؤولية 

مسؤولية األولى عن تنفيذ نُظم المحاسبة والرقابة الداخلية ينبغي مالحظة أن ال

وتقع علينا المسؤولية عن تخطيط وإجراء . والحفاظ عليها تقع على عاتق اإلدارة

أعمال المراجعة على النحو الذي يسمح لنا في الحدود المعقولة بتوقع اكتشاف 

لك ينبغي أالّ وبناء على ذ. المخالفات الجوهرية ونواحي الضعف في الرقابة

 . ينظر إلى التقرير المرفق باعتباره قائمة مستوفاة بجوانب ضعف الرقابة الداخلية

  حالة نظام الرقابة الداخلية

ال يزال من الممكن عموماً الوثوق في بيئة الرقابة على الرغم من أننا نشجع 

  .اإلدارة على معالجة المسائل المطروحة في التقرير المرفق

وإذا كنتم . تقرير مع اإلدارة وأدرجت تعليقاتها تحت تعليقات اإلدارةوقد نوقش ال

ترغبون في مواصلة مناقشة أي نقطة من هذه النقاط معنا فنرجو أالّ تترددوا في 

  . االتصال بنا

  آخر مستجدات حالة تنفيذ التوصيات الصادرة خالل عمليات المراجعة السابقة

بشأن حالة تنفيذ توصيات المراجعة في تدرج هنا معلومات عن آخر المستجدات [
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  ]السنوات السابقة

  خاتمة

نغتنم هذه الفرصة لنعرب عن تقديرنا لإلدارة والموظفين على ما أبدوه من كياسة 

 . وما قدموه لنا من عون في أثناء إجراء عملية المراجعة

  نموذج وضع تقرير المراجعة:  التاسعالملحق

  

 

 اتفاقية تاريخ  : المشروعرقم

  ________________:القرض

 نفاذ تاريخ  :  قرض الصندوقرقم

  _________________:المفعول

 استكمال تاريخ  : المشروعاسم

  _____________:المشروع

  _______________: القرضالق إغتاريخ

  _______________: الصرف األولتاريخ

  

  _________________البند :  المراجعة في اتفاقية القرضمتطلبات

  _____________________________________: الماليةة السنترةف

  __________________________: المضروب لتقرير المراجعةالموعد

 هيئة/مؤسسة المراجعة العليا/قلمست:  الذي وافق عليه الطرفانالمراجع

  ______________أخرى

  

  حذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حذف
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1 2 3 4 5 

 تقرير

المراجعة 

للسنة 

المالية 

 المنتهية

لمضروب االموعد

 )السنة/الشهر/اليوم(

 اإلعدادتاريخ

 )السنة/الشهر/اليوم(

 اإلرسال إلىتاريخ

المؤسسة المتعاونة

 )ةالسن/الشهر/اليوم(

 مالحظات

     
 
   

  جديدملحق نموذج سجل مراجعة الحسابات: التاسع الملحق 
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 المراجعة مالحظات سجل

  :شروع الماسم                                

   

  المبلغ مالحظة المراجعةالرقم المرجعي للمراجعة عامة/جسيمة: الفئة السنة الماليةرقم مسلسل

اإلجراء المتخذ من الوكالة الرائدة

 للمشروع

  نتائج المراجعة

  التي جرت تسويتها/المنفذة

  التي تمت تسويتها جزئياً

 المعلقة/غير المنفذة

                
                
                
                

          

  

  


