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 تعديل ميثاق مكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق
  مقدمة

والتحقيقات، وتجري أنشطة  في الصندوق يضم مكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق وظيفتي المراجعة الداخلية -1
والمعايير الدولية للممارسة المهنية لمراجعة  الخاصة بالصندوق المراجعة في المكتب بما يمتثل لمدونة السلوك

الحسابات الداخلية التي ينص عليها معهد مراجعي الحسابات الداخلية. وتتطلب معايير هذا المعهد أن يكون لدى 
شراف ميثاق رسمي يحدد هدف  وسلطت  ومسؤوليت . ويقرر ميثاق مكتب المراجعة واإلشراف مكتب المراجعة واإل

واألمالك المادية ذات الصلة  ،والموظفين ،موقع هذا المكتب ضمن المنظمة، ويسمح ل  بالوصول إلى السجالت
اق سمات التوقعات أنشطة هذا المكتب. وتعكس محتويات الميث نطاق، كما أن  يحدد المراجعة بأداء تعاقدات

فإن  يعكس أيضا الغرض والصالحية والمسؤولية التي تكمن في  ،واألداء والتنفيذ التي حددتها هذه المعايير. كذلك
 وظيفة التحقيقات التي ينفذها مكتب المراجعة واإلشراف.

وترد مسودة  .هذا التنقيحد المجلس التنفيذي على ، وأك  2010ُنقَِّح ميثاق مكتب المراجعة واإلشراف آلخر مرة عام  -2
 وهي تنعكس على النحو التالي: .ح في الملحق األولق  نَ الميثاق الم  

  ؛(7.1)زاي( و 4.1و 2.1الفقرات )التغييرات على معايير معهد مراجعي الحسابات الداخلية 

  واو( 5.1 ،واو() (،)ألف 4.1) 2018لعام جي لجودة مهمة المراجعة الداخلية توصيات التقدير الخار(، 
 ؛)دال(( 6.1و

  التي صادق عليها المجلس التنفيذي في و  ،اإلفصاح عن مخرجات المراجعةالتعديالت المدخلة على إجراء
 ،وهاء ،)دال 4.1)لة أعظم: خطة العمل فيما يتعلق بزيادة الشفافية لمساء، 2017ديسمبر/كانون األول 

 ؛((والحاشية

  الوضوح )المختصرات المستخدمة باللغة اإلنكليزية لإلشارة إلى تعديالت لتحديث المراجع السابقة وتحسين
 تعديالت - 6.1 ؛شطب اإلشارة إلى دور األمانة العامة السابقة للمكتب في لجنة الجزاءات - 5.1 ؛المكتب
مكتب المراجعة واإلشراف بالنسبة  نطاقتعريف  - (ج) 6.1 ؛الوضوح على األسلوب لمزيد منطفيفة 

 اسم المعايير المرجعية للتحقيقات(.تحديث  - 7.2 ؛للكيانات المضيفة
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 2018-واإلشراف في الصندوقميثاق مكتب المراجعة 

 مقدمة -1
الميثاق وأكده  م رئيس الصندوق هذاعم  ، اشرا من اللوائح المالية للصندوق)ج( من المادة ع1لمقتضيات الفقرة  وفقا   1-1

ولية المعترف دبما يتفق مع المعايير ال ،المجلس التنفيذي بغرض وضع وتطبيق نظام مناسب للمراجعة الداخلية
 بها.

 المراجعة واإلشراف بين مهام المراجعة الداخلية والتحقيقات. بمكتيجمع  1-2

 مهمةال -2
لخص مهمة مكتب المراجعة واإلشراف بتعزيز وحماية قيمة المنظمة من خالل توفير الضمانة والمشورة والنظرة تت 2-1

وموضوعية تم . وهو يوفر ضمانة وخدمات استشارية مستقلة الثاقبة الموضوعية المستندة إلى تقييم المخاطر
اف  من خالل دالصندوق وتحسينها. كما يساعد الصندوق على تحقيق أه لعمليات إضافة القيمةدف به تصميمها

 دارة المخاطر والرقابة والتسيير.إفعالية  وتحسيناتباع نهج منتظم ومنضبط في عمليات تقييم 

مية الممكنة أو المدعاة، بما في ذلك يستعرض مكتب المراجعة واإلشراف أيضا ويحقق في الممارسات غير النظا 2-2
ج بنشاط ويرو   ،والتدليس والفساد من جانب موظفي الصندوق في ممارساتهم ألنشطة الصندوق ،سوء السلوك

 والتحسين المستمر في عمليات الصندوق. ،والجودة ،والمساءلة ،للجوانب األخالقية

 نطاق العمل -3
 :بما يضمن ما يلي ،لرقابة والتسييردارة المخاطر واإيتولى المكتب تقدير كفاية عمليات الصندوق في مجال  3-1

 ؛ومتاحة في الوقت المناسبدقيقة وموثوقة والتشغيلية المعلومات المالية واإلدارية  كون (أ )

 والقوانين واللوائح السارية؛ ،واالتفاقات ،واإلجراءات ،والمعايير ،التزام األنشطة بالسياسات (ب )

 ؛المالئمتها على النحو ايواستخدامها وحم دالحصول على األصول والموار  يتم أن (ج )

 .1إنجاز البرامج والخطط واألهداف

ه تتضمن هذ دمها مكتب المراجعة واإلشراف، وقديق التيمع اإلدارة بشأن طبيعة ونطاق خدمات المشورة  تم االتفاق 3-2
تولي مسؤوليات  ندو  ،رة المخاطر والرقابة والتسييرالتحليالت لتحسين عمليات إداالخدمات تقديم المشورة أو إجراء 

 عن هذه التحسينات. اإلدارة

 ،والمتعهدون ،بالممارسات غير النظامية التي ترتكبها الهيئات المتعلقةنشطة التحقيقات جميع المسائل أتشمل  3-3
؛ وسوء 2مباشر أو من خالل القروض والمنح أو يديرها الصندوق بشكلممارسة األنشطة التي يمولها و/في واألفراد 

                                           
 مكتب التقييم المستقل في الصندوق نطاق عمل . ضمنباستبعاد أنشطة التقييم التي تقع بشكل واضح  1
 (EB 2005/85/R.5/Rev.1)بما يتفق مع سياسة الصندوق بشأن مكافحة التدليس والفساد في أنشطت  وعمليات    2
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الممارسات غير النظامية  ،تقتصر على وال ،والتي تشمل ،االستشاريينالسلوك من جانب الموظفين أو الخبراء 
 السلوك مدونةباإلجراءات واللوائح الموضوعة أو  وعدم احترام االلتزام ؛و العمل القسريأ والتواطؤوالفساد والتدليس 

 .أو المعرفة بأي من هذه الممارساتوالتهرب من اإلبالغ عن الدعاوي  الخاصة بالصندوق؛

 الموضوعية واالستقاللية -4
وتمكين مكتب المراجعة واإلشراف من  ،لضمان الموضوعية واالستقاللية التنظيمية المناسبة لمهمة اإلشراف الداخلي 4-1

 االضطالع بمسؤوليات  متحررا من التدخالت لدى تحديد نطاق العمل وأداء العمل واإلبالغ عن النتائج:

، الوصول إلي  كما تقتضي الحاجةيحق ل  و  ،لرئيس الصندوق تقاريرهواإلشراف يرفع مدير مكتب المراجعة  (أ )
خطط عمل  السنوية ومدى كفاية موارده ميثاق المكتب و  قشيناوهو وهو مسؤول أمام  بشكل مباشر، 

 .(الحسابات مراجعةبثقة عن المجلس التنفيذي )لجنة عمل المكتب مع لجنة مراجعة الحسابات المن مةءومال

ن  من تمك   التيمكتب المراجعة واإلشراف بالموظفين الضروريين وموارد الميزانية  ديكفل رئيس الصندوق تزوي (ب )
 . يتوالحفاظ على استقالل ب النهوض بالمهمة المنوطة 

الستعراضهما  الحساباتلجنة مراجعة إلى ا مويحيله ،يوافق رئيس الصندوق على خطة عمل المكتب وميثاق  (ج )
ضان على المجلس التنفيذي تعر  ،منهما االنتهاء، وبعد ات بشأنهما لكي ينظر الرئيس فيهايم مقترحدوتق

 .للتأكيد

التي ر إلى لجنة مراجعة الحسابات يوتحال بدون تغي ،إلى رئيس الصندوق ا  سنويتقاريره مدير المكتب يرفع  (د )
، بما في ذلك اإلشرافلنتائج البارزة في مجال بامع موجز ، للمجلس التنفيذي للعلمبصورة سرية تحيلها 

 اتخاذهااتخذت أو المزمع  التيدارة والوضع الخاص بها سواء صيات المتعلقة بتحسين إجراءات اإلالتو 
 .استجابة للنتائج المبلغ عنها

والممثلين في المجلس الحسابات مراجعة عن مراجعة الحسابات إلى لجنة داخلية  يجوز تقديم تقارير فردية (ه )
ية، صرام الخصو مع احت 3وفقا إلجراءات نشر تقارير المراجعة الداخلية للحسابات ،بناء على الطلبالتنفيذي 
 .، والحساسية ومتطلبات األمنوالسرية والقانون،

ا واالتصال بهالحسابات مراجعة شراف حضور جميع اجتماعات لجنة يجوز لمدير مكتب المراجعة واإل (و )
ولمدير المكتب حق  .جتماعات المخصصة للمراجع الخارجيأو اال باستثناء الجلسات المغلقة ،ةمباشر 

                                           
الدول األعضاء في المجلس التنفيذي بتقارير مراجعة الحسابات الداخلية المنشورة حديثا  في  ييتم إبالغ أعضاء لجنة مراجعة الحسابات وممثل 3

أن يوفر الوصول إلى  ويمكن ألعضاء اللجنة طلب الوصول إلى أي تقرير، ويتوجب على المكتب لجنة مراجعة الحسابات.وقت يسبق اجتماعات 
الوصول إلي  إال  بصورة سرية  احوالذي ال يت ،المقيد من المنصة التفاعلية للدول األعضاء في الصندوق الجزءهذا التقرير عن طريق نشره على 
وعادة  ما يكون  ،اللجنةوقد يقرر رئيس اللجنة إدراج أي تقرير على جدول أعمال أي مناقشة مستقبلية تجريها  ألعضاء لجنة مراجعة الحسابات.

إعالم رئيس لجنة عن طريق ويمكن لممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي أيضا طلب الوصول إلى أي تقرير وذلك  .ذلك في جلسة مغلقة
ويوفر مكتب مراجعة مراجعة الحسابات بذلك. وتتخذ اإلجراءات الالزمة إلتاحة الوصول السري المقيد لما يطلب  ممثل الدولة العضو المعني، 

وفي حال طلب أحد ممثلي الدول  للجنة أو لممثلي المجلس التنفيذي.الحسابات واإِلشراف اإليضاحات والتفسيرات على أي تقرير ألعضاء ا
ابات باستعراض تقوم لجنة مراجعة الحس ،األعضاء في المجلس التنفيذي مناقشة تقرير من تقارير المراجعة الداخلية خالل دورة من دورات المجلس

وفي هذه الحالة يتم تشارك هذا التقرير بصورة سرية مع جميع  ،هذا التقرير قبيل جدولة هذه المناقشة، والتي عادة ما تتم في جلسة مغلقة للمجلس
 أعضاء المجلس.
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االجتماع شخصيا بلجنة مراجعة ويجوز ل   ،كما تقتضي الحاجة ،الوصول إلى لجنة مراجعة الحسابات
 والضوابطبنظم المراجعة ووجهات النظر بشأن المسائل المتعلقة  ،يم المعلوماتدالحسابات بغرض تق

 .الداخلية

االستقاللية التنظيمية  ،على األقل مرة سنويا   ،يؤكد مدير مكتب المراجعة واإٍلشراف للجنة مراجعة الحسابات (ز )
و نتائج االتصاالت   لعمل  و/أئو أداأتقرير نطاق أنشطة المكتب ويفصح لها عن أي تدخل في  ،للمكتب

 .مع 

نهاء عمل مدير مكتب المراجعة يتشاور رئيس ال (ح ) صندوق مع لجنة مراجعة الحسابات بشأن تعيين وأداء وا 
 .واإلشراف

 المسؤوليات -5
 مسؤولون عن: واإلشرافمدير وموظفو مكتب المراجعة  5-1

ومن  ،عليهاالمستندة إلى إدارة المخاطر وعرضها على رئيس الصندوق للموافقة  السنويةوضع خطط العمل  (أ )
ثم تحويلها إلى لجنة مراجعة الحسابات الستعراضها مشفوعة باالقتراحات ذات الصلة وعرضها على رئيس 

 ؛ئية على المجلس التنفيذي للتأكيدرضها في صيغتها النهاثم ع ،الصندوق للنظر فيها

قدم عن التالحسابات مراجعة ولجنة  الصندوقتنفيذ خطة العمل المعتمدة وتقديم معلومات دورية إلى رئيس  (ب )
ي ذلك قيود نطاق العمل، إذا ف بما ،عليها أدخلت التيثر التعديالت أو  ،المحرز في تنفيذ خطة العمل

عداد التوجدت  عن أبرز ما تحقق من نتائج؛ المحددةقارير في مواعيدها ، وا 

المراجعة الداخلية  بأنشطةفيما يتعلق  ،بها وااللتزامواإلجراءات المناسبة  والسياسياتالمعايير  داعتما (ج )
 والتحقيقات؛

 بأنشطةيما يتعلق ف ،الفات المزعومة أو المشكوك فيهاالتقارير عن المخ الستالمآمنة وسرية  تقنوا تشغيل (د )
 وعمليات ؛ الصندوق

المتعلقة بالممارسات غير النظامية اوى ذات المصداقية أو المعلومات رصد التحقيقات في الدع و/أوإجراء  (ه )
واإلبالغ، عند االقتضاء، عن نتائج التحقيقات ورفعها إلى رئيس الصندوق  ،في أنشطة الصندوق وعمليات 

 ولجنة الجزاءات في حينها؛

والرصد  ،إلشرافوا المراجعةالجودة والتحسينات يشمل جميع جوانب أنشطة مكتب  وضع برنامج لضمان (و )
 ؛وللجنة مراجعة الحسابات واإلبالغ الدوري عنها لرئيس الصندوق المستمر لفعاليتها

من المعرفة والمهارات والدراية والكفاءات  قدٍر كافٍ على  وحصول مكتب المراجعة واإلشراف  إبقاءضمان  (ز )
 واستخدام الموارد بكفاءة وفعالية؛ ،يذ الميثاقالالزمة لتنف

كفاية  ىبشأن مد مراجعة الحساباترفع التقارير مرة واحدة سنويا على األقل إلى رئيس الصندوق ولجنة  (ح )
التنظيمية، وأداء المكتب في تنفيذ خطط ، والقضايا الرئيسية المتعلقة  واستقالليت الموارد المتاحة للمكتب 
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بما في ذلك مخاطر التدليس وقضايا التسيير وغيرها من المسائل ذات  ،التعرض لهابمواجهة المخاطر و 
 تتخذها اإلدارة استجابة للنتائج المبلغ عنها؛ التيالصلة، والوضع الخاص باإلجراءات 

التحقيقات  بأنظمةالناشئة والممارسات المتعلقة  باالتجاهاتولجنة مراجعة الحسابات  الصندوقدارة إبالغ إ (ط )
 والمراجعة الداخلية؛

 بتكلفةلمراجعة الحسابات  ىلصندوق بغرض توفير التغطية المثلالتنسيق مع مراجعي الحسابات الخارجيين ل (ي )
الضرورة، ألغراض  دعن ،الخارجية والسلطات المعنية بفرض القانون اإلشرافإجمالية معقولة، ومع هيئات 

 .التحقيق

 السلطات -6
 :الميثاقالموضوعية واالستقاللية والمسؤولية المنصوص عنها في بما يتماشى مع أحكام  6-1

 الجداولووضع  ،ضمن الميزانية الموضوعةتخصيص الموارد  واإلشرافيجوز لمدير مكتب المراجعة  (أ )
إلنجاز أهداف المراجعة  الالزمةوتحديد نطاق العمل، وتطبيق التقنيات ، واختيار الموضوعات ،الزمنية

 والتحقيقات؛

يرون أنها  التيوالتعاون والتفسيرات  ةالمساعدأشكال  جميعموظفو مكتب المراجعة واإلشراف ب يحظى (ب )
لوفاء بمسؤولياتهم في مجال المراجعة والتحقيقات، بما في ذلك الوصول غير المقيد إلى الموظفين، ل ضرورية

 فيوالنظم والبيانات، والمعلومات )باستثناء المعلومات الطبية( والمستندات ووثائق الملكية، والسجالت، 
شخاص يستفيدون أ وة أنشطأؤسسة أو أو م ىخر أسلطة  أيالصندوق أو الموضوعة تحت رقابت  أو رقابة 

 ندوق من مثل هذه الحقوق؛من عمليات الصندوق في حدود ما يتمتع ب  الص

توفير خدمات المراجعة الداخلية والتحقيقات  ،شريطة توفر الموارد الكافية ،يجوز لمكتب المراجعة واإلشراف (ج )
 للكيانات التي يستضيفها الصندوق بناء  على طلب من هذه الكيانات؛

 ،وبالتعاون مع مهام اإلشراف الداخلية لدى الشركاء اإلنمائيين اآلخرين ،المراجعة واإلشراف يجوز لمكتب (د )
يمولها الصندوق بصورة مشتركة أو  البرامج التي ينفذها فيالمراجعات الداخلية أو أنشطة التحقيقات إجراء 

السرية والحساسية واألمن القانونية و و  احترام متطلبات الخصوصيةمع مع مثل هؤالء الشركاء اإلنمائيين 
 ؛القابلة للتطبيق

لمساعدتها في استعراض الحسابات مراجعة شراف أن يقدم معلومات إلى لجنة يجوز لمكتب المراجعة واإل (ه )
التحقيقات  وأنشطةوفعالية وكفاءة مراجعة الحسابات الداخلية  ،الداخلية الضوابطإدارة المخاطر و كفاية  ىمد

 ومدى كفاية وسرعة استجابة اإلدارة لهذه القضايا المحددة. ،والجزاءات المطبقةونتائج التحقيقات 

 :باآلتيموظفو مكتب المراجعة واإلشراف غير مفوضين  6-2

قدرات بناء الواإلشراف باستثناء  المراجعةواجبات تشغيلية للصندوق تخرج عن نطاق عمل مكتب  بأيالقيام  (أ )
 ؛المكتبالخاصة بأنشطة 
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 اعتماد أي معامالت خارجة عن عمل المكتب؛استهالل أو  (ب )

الموظف المعني حسب االقتضاء  تفويضباستثناء حالة  ،المكتبغير معين في أي موظف  أنشطةتوجي   (ج )
 لعمل مع المكتب أو مساعدت ؛با

أو لدي  مصلحة بها، عمليات تحقيق يكون ألي من موظفي المكتب صلة مباشرة أو غير مباشرة  أيإجراء  (د )
 فيها.شخصية 

 المعايير المهنية -7
العناصر اإللزامية من اإلطار العالمي للممارسات المهنية تنفذ أنشطة المراجعة الداخلية في المكتب بما يتفق مع  7-1

لمراجعة الحسابات الداخلية، كما ينص عليها معهد مراجعي الحسابات الداخلية. وهي تتألف من معايير أساسية 
والمعايير  ،ومدونة األخالق ،تعريف مراجعة الحسابات الداخليةالحسابات الداخلية، و للممارسة المهنية لمراجعة 

 الدولية للممارسة المهنية لمراجعة الحسابات الداخلية.

كما أقرها المؤتمر العاشر  ،أنشطة التحقيق التي يقوم بها المكتب بالمبادئ التوجيهية الموحدة للتحقيقاتتسترشد  7-2
 ومع اإلطار الموحد لمحاربة التدليس والفساد ،المطبقة على إجراء التحقيقات اإلدارية 2009عام  للمحققين الدوليين

 .2006الذي تبناه فريق مهام مكافحة الفساد في المؤسسات المالية الدولية في سبتمبر/أيلول 

 يل ميثاق مكتب المراجعة واإلشرافتعد -8
ويجوز لها  اوتتولى لجنة مراجعة الحسابات استعراضه ،الميثاق لصندوق التعديالت المقترحة في هذارئيس ا يقر 8-1

يم اقتراحات إلى رئيس الصندوق في هذا الشأن للنظر فيها. ويوافق رئيس الصندوق على الميثاق النهائي دتق
 .رض  على المجلس التنفيذي للتأكيدويع


