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 الموافقةبتوصية 
مراجع الحسابات الخارجي للصندوق ت Deloitte & Toucheتعيين مؤسسة إلى الموافقة على  مدعو المجلس التنفيذي

 بعد المائة. الحادي واألربعينتما تم ترشيحها من قبل لجنة مراجعة الحسابات في اجتماعها ، 2021-2017للفترة 
 

 2021-2017اختيار مراجع الحسابات الخارجي للصندوق للفترة 

 مقدمة - أوال
من لوائح تسيير عمل  9وق في القسم ترد األحتام المتعلقة باختيار وتعيين مراجع الحسابات الخارجي للصند -1

وق والفقرة األولى من المادة الثانية عشرة من الالئحة المالية للصندوق. وتنص الالئحة المالية على الصند
ات الخارجي للصندوق وتحديد صالحياته يقررهما مجلس المحافظين بناء على أن تعيين مراجع الحساب

إلى المجلس  الذي اعتمده مجلس المحافظين 77/2 رقم القرار من المجلس التنفيذي. ويفوض توصية
تل سلطات مجلس المحافظين، إال فيما يخص بعض السلطات المذتورة على سبيل الحصر التي  التنفيذي

يحتفظ بها مجلس المحافظين لنفسه. والسلطات المتعلقة باختيار مراجع الحسابات الخارجي للصندوق 
ض مجلس المحافظين إلى وتعيينه ليست من بين السلطات التي احتفظ بها مجلس المحافظين؛ ولذلك فو 

 المجلس التنفيذي صراحة في دورته الثالثة سلطة تعيين مراجع الحسابات الخارجي واإلشراف على عمله.

لجنة مراجعة الحسابات على أن تتولى اللجنة اإلشراف على عملية اختيار مراجع  اختصاصاتتنص  -2
عيين مؤسسة ما مراجعا خارجيا لحسابات الحسابات الخارجي للصندوق ورفع توصية إلى المجلس التنفيذي بت

التي من  اتوتذلك الخدم ،2006التي وافق عليها الصندوق في عام  الصندوق. وبناء على سياسة التناوب
فإنه ينبغي منح مراجع الحسابات الخارجي عقدا لمدة سنة  المقرر أن يقدمها مراجع الحسابات الخارجي،

تزيد مدد التتليفات المتعاقبة على مدتين تل منهما خمس سنوات.  قابل للتجديد حتى خمس سنوات، على أال
 وبعد التتليف األول، يتون مراجع الحسابات الخارجي مؤهال للتقدم بعطاء لمدة التتليف الثانية. 

ة الخاصة باختيار مراجع الحسابات الخارجي ـة التوريد الداخليـعملي بتيسير إدارة الصندوق اضطلعت -3
 على ، بهدف عرض المؤسسة الموصى بهاالحساباتنيابة عن لجنة مراجعة  2021-2017للصندوق للفترة 

على المجلس التنفيذي في و  لترشيحها،ين بعد المائة ربعلجنة مراجعة الحسابات في اجتماعها الحادي واأل
وتنتهي مدة التفويض الممنوحة لمراجع الحسابات . للموافقة النهائية عليها تاسعة عشرة بعد المائةدورته ال

 . 2017الحالي مع مراجعة حسابات السنة المالية 

 الخلفية - ثانيا

بعد المائة في  التاسع والثالثينبعد تزتية النهج المقترح من قبل لجنة مراجعة الحسابات في اجتماعها  -4
االختيار على النحو المنصوص عليه.  ، مضت إدارة الصندوق قدما في التعجيل بعملية2016 آذار/مارس

فقد تشاورت إدارة الصندوق مع لجنة مراجعة الحسابات وأشرتتها في تل مراحل هذه العملية لتفالة 
اضطالع اللجنة بدور المحرك لهذه العملية واتتفاء إدارة الصندوق بدور التيسير. وتوفر هذه الوثيقة تحديثا 



 EB 2016/119/R.35 

2 

تقدم إلى لجنة مراجعة الحسابات نهائية وف تمثل نتيجتها توصية بشأن حالة عملية االختيار، والتي س
للموافقة، ثم تشتل بدورها أساس الترشيح الذي يقترح على المجلس التنفيذي في دورته التي يعقدها في 

 ديسمبر/تانون األول.

  حالة عملية االختيار - ثالثا

 تموز/يوليو 4لمائة للجنة مراجعة الحسابات في بعد ا األربعينالتحديث األخير الذي قدم إلى االجتماع إن   -5
أحاط اللجنة علما بالخطوات المتخذة حتى اآلن وغطى النتائج المتحققة من طلب اإلعراب عن  2016

 عروض وردت من شرتة ثالثةالرغبة وطلب تقديم العروض. وقد أسفر طلب تقديم العروض عن تلقي 
Reconta Ernst & Young )إيطاليا(،  وشرتةPriceWaterhouseCoopers )وشرتة ،)إيطاليا 

Deloitte & Touche SpA ( في  في متاتب افريقتضم .)يطاليا  المملتة المتحدة وا 

ألمانيا،  Martina Metzوحضرت السيدة . الفني للعطاءات تقييمالتم تشتيل فريق تقييم فني لالضطالع ب -6
وقد قدمت العروض الفنية ماعا للتقييم الفني. جنة مراجعة الحسابات، العروض الفنية، واجتلالعضو في 

  . 2016 حزيرانيو/يون 27و 24يومي 

  نتائج التقييم - رابعا

في المائة للتقييم الفني، وذلك نظرا للطابع الفني  70حددت األوزان الترجيحية للدرجات عند نسبة  -7
 .الماليفي المائة للتقييم  30المطلوبة، ونسبة  اتالمتخصص للخدم

 بيان درجات التقييم الفني. 1يرد في الجدول  -8

  1الجدول 
في  70البالغ (الدرجة من الترجيح  )في المائة 100من  (الدرجة اسم مقدم العطاء الترتيب

 )المائة المخصص للتقييم الفني
1 Deloitte & Touche SpA 93.08 65.16 

2 PriceWaterhouseCoopers 78.31 54.82 

3 Reconta Ernst & Young 75.06 52.54 

 

 التقييم الفني لتل مؤسسة: يرد أدناه -9

 شركة Deloitte & Touche SpA اتسم الفريق الذي قدمته شرتة :Deloitte  بوضع سليم من الناحية الفنية
وقد عرض الفريق خبراته مع  وهو يعبر عن الممارسات المطبقة في تل من إيطاليا والمملتة المتحدة.

المؤسسات المالية الدولية. وفي الوقت الراهن يتولى تبير مديري هذه الشرتة مهام مدير النشاط المتلف 
بمراجعة حسابات البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير وسوف يزود فريق مراجعة حسابات الصندوق بالخبرة 

ن أعضاء الفريق على الفهم الفني لعملية إعداد التقارير وقد برهالالزمة المتتسبة على مستوى الصناعة. 
بالتطورات المرتقبة في تما أظهروا معرفة قوية المالية وردوا على األسئلة الموجهة إليهم بردود جيدة جدا. 

هي المراجع الخارجي الحالي؛ غير أنه لم يؤخذ بهذا  Deloitteممارسات المحاسبة واإلبالغ. وشرتة 
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شرتة المراجعة تانت  Deloitteسلم به خالل العرض. وقد شعر جميع أعضاء الفريق أن العنصر تأمر م
  األفضل تأهيال، وقدمت أفضل عرض فني.

  شركةPriceWaterhouseCoopers:  شرتة بوضع سليم من الناحية الفنيةهذه الاتسم الفريق الذي قدمته 
 ها لم تقدم برهانا على توافر سابقواتسم عرض هذه الشرتة بالطابع المهني على مستوى جيد جدا. غير أن

خبرة لها في تقديم هذه الخدمة إلى مؤسسات مالية دولية تما أن بعض الردود التي قدمها الفريق على 
المراجع الخارجي  برزبرايس ووترهاوس تو لقد تانت شرتة  .لة الفنية تانت ذات طابع عام جدااألسئ

بأن عور إال أنه تان هناك ش. واالنطباع العام تان جيدا عموما، 2011للصندوق حتى القوائم المالية لعام 
  التطورات في ممارسة عمل الصندوق لم تؤخذ في االعتبار بما فيه التفاية.

 شركة Reconta Ernst & Youngم من الناحية الفنية : اتسم الفريق الذي قدمته هذه الشرتة بوضع سلي
ى األسئلة الفنية جيدة بوجه عام، إال أنها تانت عامة للغاية وتانت ردود الفريق عل وقدم عرضا مرضيا.

وغير متتيفة مع نموذج عمل الصندوق. ولم يتن للفريق خبرة قوية في تقديم خدمات مماثلة لمؤسسات 
 مالية دولية أخرى.

وتقييمها. وترد نتائج تقييم العروض المالية والدرجات التي أعطيت لتل  بعد ذلك تم فتح العروض المالية -11
 .2الجدول  في منها

 2لجدول ا

 موجز تقييم العروض المالية

 في المائةالدرجة الممنوحة  مجموع األتعاب المطلوبة )باليورو( اسم مقدم العطاء الترتيب

1 Deloitte & Touche SpA 135 000 30.00 

2 Reconta Ernst & Young 142 000 28.44 

3 PriceWaterhouseCoopers 170 000 23.82 

 

 التقييمين الفني والمالي. الممنوحة للمؤسسات المتقدمة بالعطاءات في الدرجات الموحدة 3وترد في الجدول  -11

 3الجدول 

 موجز تقييم العروض المالية

 Deloitte & Touche SpA PriceWaterhouseCoopers Reconta Ernst & Young 

 52.54 54.82 65.16 درجة تقييم العرض الفني

 28.44 23.82 30.00 الماليدرجة تقييم العرض 

 80.98 78.64 95.16 مجموع الدرجة

 2 3 1 الترتيب العام
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 عرض النتائج على لجنة استعراض العقود - خامسا 

 التالية هي عرض نتائج المناقصة على لجنة استعراض العقودوارد أعاله، تانت الخطوة عقاب التقييم الأفي  -12
صدار توصية إلى تبير موظفي التوريد. وقد تم إبالغ أعضاء لجنة استع راض الستعراض تلك النتائج وا 

الخاصة باختيار مراجع الحسابات الخارجي. ثم  IFAD/2016/016/RFP العقود بتفاصيل المناقصة رقم
بعد ذلك إلى تزتية التوصية استنادا إلى نتائج التقييم المذتورة أعاله. وقد  دعيت لجنة استعراض العقود

وحضر عضو من لجنة مراجعة عملية. ال ة في هذهدعي أعضاء لجنة مراجعة الحسابات إلى المشارت
. تمراقب )الواليات المتحدة(، اجتماع لجنة استعراض العقود Nicholas Strychaczيد الحسابات، هو الس

صدرت نتيجة تل مرحلة من هذه العملية وأاستعرضت لجنة استعراض العقود عملية المناقصة و وقد 
 التوصية التالية: 

لقاء  Deloitte&Touche SpAأيد أعضاء لجنة استعراض العقود التوصية بمنح العقد لشرتة 
( فترات 4ربع )يورو ولفترة سنة واحدة، مع خيار التجديد أل 135 000.00تتلفة سنوية إجمالية قدرها 

 ( سنوات.5إضافية طول تل فترة سنة واحدة، على أال تتجاوز الفترة اإلجمالية خمس )

 الخطوات التالية -سادسا

 والقرارالخطوات التالية الواجب اتخاذها بعد التوصية المقدمة من لجنة استعراض العقود  4يوجز الجدول   -13
 صادر عن تبير موظفي التوريد. ال الالحق على ذلك

  4الجدول 

 في موعد أقصاه المسؤولية الخطوة

عرض المؤسسة المرشحة لتولي مراجعة حسابات الصندوق على المجلس التنفيذي 
 للموافقة

 2016ديسمبر/تانون األول  لجنة مراجعة الحسابات

 

 
 


