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  الموافقةبتوصية 

مراجع الحسابات الخارجي ك Deloitte & Toucheتعيين مؤسسة  إلى الموافقة على دعو مالمجلس التنفيذي

كما تم ترشيحها من قبل لجنة مراجعة الحسابات في اجتماعها الحادي والعشرين ، 2016-2012للصندوق للفترة 

  .بعد المائة

 

  2016-2012اختيار مراجع الحسابات الخارجي للصندوق للفترة 

  مقدمة - أوال

 من لوائح تسيير 9وق في القسم د األحكام المتعلقة باختيار وتعيين مراجع الحسابات الخارجي للصندتر -1

وتنص الالئحة . الصندوق والفقرة األولى من المادة الثانية عشرة من الالئحة المالية للصندوقعمل 

ا مجلس المحافظين ات الخارجي للصندوق وتحديد صالحياته يقررهمالمالية على أن تعيين مراجع الحساب

 إلى الذي اعتمده مجلس المحافظين 77/2  رقمالقرار ويفوض. من المجلس التنفيذي بناء على توصية

 كل سلطات مجلس المحافظين، إال فيما يخص بعض السلطات المذكورة على سبيل المجلس التنفيذي

ر مراجع الحسابات الخارجي والسلطات المتعلقة باختيا. الحصر التي يحتفظ بها مجلس المحافظين لنفسه

للصندوق وتعيينه ليست من بين السلطات التي احتفظ بها مجلس المحافظين؛ ولذلك فوض مجلس 

المحافظين إلى المجلس التنفيذي صراحة في دورته الثالثة سلطة تعيين مراجع الحسابات الخارجي 

 .واإلشراف على عمله

ولى اللجنة اإلشراف على عملية اختيار مراجع  لجنة مراجعة الحسابات على أن تتاختصاصاتتنص  -2

الحسابات الخارجي للصندوق ورفع توصية إلى المجلس التنفيذي بتعيين مؤسسة ما مراجعا خارجيا 

وكذلك  ،2006 التي وافق عليها الصندوق في عام وبناء على سياسة التناوب. لحسابات الصندوق

 فإنه ينبغي منح مراجع الحسابات بات الخارجي، التي من المقرر أن يقدمها مراجع الحسااتالخدم

الخارجي عقدا لمدة سنة قابل للتجديد حتى خمس سنوات، على أال تزيد مدد التكليفات المتعاقبة على 

وبعد التكليف األول، يكون مراجع الحسابات الخارجي مؤهال للتقدم . مدتين كل منهما خمس سنوات

 . بعطاء لمدة التكليف الثانية

ة الخاصة باختيار مراجع الحسابات الخارجي ـة التوريد الداخليـعملي  بتيسير إدارة الصندوقاضطلعت -3

ووافقت لجنة مراجعة الحسابات في  . نيابة عن لجنة مراجعة الحسابات2016-2012للصندوق للفترة 

لتنفيذي اجتماعها الحادي والعشرين بعد المائة على اقتراح ترشيح المؤسسة الموصى بها على المجلس ا

وتنتهي مدة التفويض الممنوحة لمراجع الحسابات الحالي مع مراجعة . في دورته الرابعة بعد المائة

 . 2011حسابات السنة المالية 
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 الخلفية - ثانيا

بعد تزكية النهج المقترح من قبل لجنة مراجعة الحسابات في اجتماعها الثامن عشر بعد المائة في  -4

.  الصندوق قدما في التعجيل بعملية االختيار على النحو المنصوص عليه، مضت إدارة2011أيار /مايو

فقد تشاورت إدارة الصندوق مع لجنة مراجعة الحسابات وأشركتها في كل مراحل هذه العملية لكفالة 

وتوفر هذه الوثيقة . اضطالع اللجنة بدور المحرك لهذه العملية واكتفاء إدارة الصندوق بدور التيسير

تقدم إلى لجنة مراجعة نهائية أن حالة عملية االختيار، والتي سوف تمثل نتيجتها توصية تحديثا بش

الحسابات للموافقة، ثم تشكل بدورها أساس الترشيح الذي يقترح على المجلس التنفيذي في دورته التي 

  .كانون األول/يعقدها في ديسمبر

   حالة عملية االختيار- ثالثا

 8قدم إلى االجتماع العشرين بعد المائة للجنة مراجعة الحسابات في التحديث األخير الذي إن   -5

 أحاط اللجنة علما بالخطوات المتخذة حتى اآلن وغطى النتائج المتحققة من طلب 2011أيلول /سبتمبر

وقد أسفر طلب تقديم العروض عن تلقي أربعة عروض . اإلعراب عن الرغبة وطلب تقديم العروض

 ،)إيطاليا (Reconta Ernst & Young وشركة ،)المملكة المتحدة( Mazars LLP وردت من شركة

 من وهي فريق يعبر عن الممارسات المطبقة في كل من (Deloitte  وشركة،)إيطاليا (KPMGوشركة  

 ). المملكة المتحدة وإيطاليا

ة الحسابات وقد دعي أعضاء لجنة مراجع.  العطاءات الفنيةتم تشكيل فريق تقييم فني لالضطالع بتقييم -6

م ول. 2011تموز /اءات في شهر يوليولحضور العروض الفنية التي قدمتها المؤسسات المتقدمة بالعط

تتلق إدارة الصندوق ما يفيد رغبة أعضاء لجنة مراجعة الحسابات مقدما في المشاركة في عملية التقييم 

  . 2011تموز / يوليو19 و18وقد قدمت العروض الفنية يومي . الفني

   نتائج التقييم- بعارا

 المدعوة لتقديم العروض الفنية، لم  هي أنه، من بين المؤسسات األربعكانت النتيجة الكلية للتقييم الفني -7

ويعني ذلك أن مظروف . ا وبالتالي تم استبعادها تلقائي، الحد األدنى الموضوع لذلكهاتستوف واحدة من

  KPMG كانت هي شركة  ة وتلك المؤسسة المعني.العطاء المالي المقدم من تلك المؤسسة لم يفتح

وشركة   Ernst & Youngوشركة  Deloitte وهي شركة –أما المؤسسات الثالث األخرى ). إيطاليا(

Mazars LLP -فقد تجاوزت جميعها الحد األدنى . 

الفني  في المائة للتقييم الفني، وذلك نظرا للطابع 70حددت األوزان الترجيحية للدرجات عند نسبة  -8

 . في المائة للتقييم المالي30 المطلوبة، ونسبة اتالمتخصص للخدم

  . بيان درجات التقييم الفني1يرد في الجدول  -9
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   1الجدول 

 في 70الدرجة من الترجيح البالغ    في المائة100الدرجة من   اسم مقدم العطاء  الترتيب
  المائة المخصص للتقييم الفني

1  Deloitte & Touche SpA  84.65  59.26  

2  Mazars LLP  80.66  56.46  

3  Reconta Ernst & Young  72.34  50.64  

 

 : التقييم الفني لكل مؤسسةيرد أدناه -10

 بوضع سليم من الناحية Deloitteاتسم الفريق الذي قدمته شركة : Deloitte & Touche SpA شركة •

 وقد عرض الفريق .الفنية وهو يعبر عن الممارسات المطبقة في كل من إيطاليا والمملكة المتحدة

وفي الوقت الراهن يتولى كبير مديري هذه الشركة مهام مدير . خبراته مع المؤسسات المالية الدولية

عمير وسوف يزود فريق مراجعة النشاط المكلف بمراجعة حسابات البنك األوروبي لإلنشاء والت

وقد برهن أعضاء الفريق على . حسابات الصندوق بالخبرة الالزمة المكتسبة على مستوى الصناعة

وسوف . الفهم الفني لعملية إعداد التقارير المالية وردوا على األسئلة الموجهة إليهم بردود جيدة جدا

، ولدى هذا الجزء من ة من البداية حتى التنفيذيستفاد من جانب الممارسات المطبق في المملكة المتحد

 .ة والدراية الالزمتانالفريق الخبر

 واتسم عرض شركة بوضع سليم من الناحية الفنيةهذه ال اتسم الفريق الذي قدمته :Mazars LLPشركة  •

لها  خبرة ها لم تقدم برهانا على توافر سابقغير أن. هذه الشركة بالطابع المهني على مستوى جيد جدا

في تقديم هذه الخدمة إلى مؤسسات مالية دولية كما أن بعض الردود التي قدمها الفريق على األسئلة 

غير أن أعضاء الفريق كانوا يتمتعون بالمؤهالت الفنية الالزمة، . الفنية كانت ذات طابع عام جدا

 وكان االنطباع العام .وتميزوا في العروض التي قدموها بالحماس واالبتكار وتميز نهجهم بالدينامية

 . ويتمتع بمهارات اتصال قوية جداعنه أنه فريق دولي متنوع في تكوينه

اتسم الفريق الذي قدمته هذه الشركة بوضع سليم من الناحية الفنية : Reconta Ernst & Young شركة •

كان الفريق ا بالمؤهالت الالزمة، وإن  ليس محاسبا متمتعأما الشريك العامل فهو. وقدم عرضا مرضيا

ى وكانت ردود الفريق عل. ن بالمؤهالت الالزمة المتمتعينيضم عددا من المحاسبين المتخصصي

 .األسئلة الفنية جيدة بوجه عام

وترد نتائج تقييم العروض المالية والدرجات التي أعطيت لكل .  وتقييمهابعد ذلك تم فتح العروض المالية -11

 .2 الجدول  فيمنها
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 2لجدول ا

  م العروض الماليةموجز تقيي

مجموع األتعاب المطلوبة   اسم مقدم العطاء  الترتيب
  )باليورو(

  في المائةالدرجة الممنوحة 

1  Deloitte & Touche SpA  000 169  30  

2  Reconta Ernst & Young  500 212  24  

3  Mazars LLP  000 219  23  

  

 التقييمين الفني دمة بالعطاءات في الممنوحة للمؤسسات المتق الدرجات الموحدة3وترد في الجدول  -12

 .والمالي

 3الجدول 

  موجز تقييم العروض المالية

  Deloitte & Touche SpA Reconta Ernst & Young Mazars LLP 

  56.46  50.64  59.26  درجة تقييم العرض الفني

  23.00  24.00  30.00  درجة تقييم العرض المالي

  79.46  74.64  89.26  مجموع الدرجة

  2  3 1  تيب العامالتر

  

  عرض النتائج على لجنة استعراض العقود- خامسا 

وارد أعاله، كانت الخطوة التالية هي عرض نتائج المناقصة على لجنة استعراض عقاب التقييم الأفي  -13

وقد تم إبالغ أعضاء لجنة .  الستعراض تلك النتائج وإصدار توصية إلى كبير موظفي التوريدالعقود

 الخاصة باختيار مراجع الحسابات IFAD/2011/009/RFP  بتفاصيل المناقصة رقمراض العقوداستع

ثم دعيت لجنة استعراض العقود بعد ذلك إلى تزكية التوصية استنادا إلى نتائج التقييم المذكورة . الخارجي

وقد حضر العضوان . عملية الة في هذهوقد دعي أعضاء لجنة مراجعة الحسابات إلى المشارك. أعاله

) هولندا(رونالد إلخويزين /السيد: ته لجنة استعراض العقود كمراقبيند االجتماع الذي عقلتالي اسماهماا

نتيجة وقد استعرضت لجنة استعراض العقود عملية المناقصة و). األرجنتين(أغوستين تسيمرمان / والسيد

 : صدرت التوصية التاليةكل مرحلة من هذه العملية وأ

 توصية كبير موظفي التوريد بترسية عقد لمدة سنة لجنة استعراض العقودرد أعاله، زكت بالنظر إلى ما هو وا"
 )إيطاليا (.Deloitte & Touche S.p.Aى مؤسسة  عل)قابل للتجديد سنويا لمدة أقصاها خمس سنوات(واحدة 

دوق وفرادى القوائم لصن لمراجعة القوائم المالية الموحدة ل يورو للسنة األولى،169 000جموعها مقابل أتعاب م
، واآللية العالمية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة  المشترك مع الصندوق البلجيكي لألمن الغذائيبرنامجلالمالية ل

ستعراض ، واةلمستوى، ومرفق البيئة العالمي رفيع ا المهامفريقالمعني باألراضي، و  الدوليئتالفاالالتصحر، و
  ."ر المالية؛ وإصدار تقرير بالتصديق على الحساباتإعداد التقاريوتقييم الضوابط الداخلية على 
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  الخطوات التالية-سادسا

 الخطوات التالية الواجب اتخاذها بعد التوصية المقدمة من لجنة استعراض العقود 4يوجز الجدول   -14

  . صادر عن كبير موظفي التوريدال  الالحق على ذلكوالقرار

  4الجدول 

 ي موعد أقصاهف المسؤولية الخطوة

عرض المؤسسة المرشحة لتولي مراجعة حسابات الصندوق على المجلس 

 التنفيذي للموافقة

 2011كانون األول /ديسمبر لجنة مراجعة الحسابات

 

  

 


