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 الديباجة  -   أوال  

ــات   - 1 ــات والتح ي ـ ــل للح ــــــــــــــــابـ ــدااليـ ــل الـ ــاض ال رك من ممتـــة المراجيـ ــذا المي ـ ( “الممتـــة”يبين هـ
 وصالحياته وم ؤولياته وف ا للنظام المالي وال واعد الماليل لليوني ف ونظام الم اءلل لليوني ف.

  
 الغرض والمهمة واالستقاللية  -  ثانيا  

الممتة عنصـر ريي ـي في نظام الرقابل الدااليل الم ـت لل باليوني ـف. وم مته هي تزويد اليوني ـف  - 2
ــابات  ــوعيل من االل عمليات مراجيل دااليل للح ــــــ ــت لل وموضــــــ ــارة م ــــــ ــتوــــــ ــمان وتح يض وا ــــــ بادمات ضــــــ

دارة المااطر والمراقبل وي ـــــــــــــ م في تح ـــــــــــــين ما  وتح ي ات. وي ّيم الممتة مفايل وفياليل عمليات الحوممل وا  
وييزز  من االل أنوـــــــــطته  الم ـــــــــاءلل والنزاهل وال ـــــــــلوو األاالقي في تح يض أهداف اليوني ـــــــــف و ايات ا 

 المتج دة في تيزيز ح وض ورفاه مل طفل. 

ــرة - 3 ــت لل لمباوـــ ــت الليل تنفيذيل في أداء م امه الرقابيل. وله صـــــالحيل م ـــ ــطته   يتمتع الممتة با ـــ أنوـــ
وتنفيذها باصـــــــــــــوا أي م ـــــــــــــسلل يراها ضـــــــــــــروريل للوفاء بم ـــــــــــــؤولياته  ولت ديم ت رير  ل  المدير التنفيذي 

المجلس التنفيذي بوـــــسن أي م ـــــسلل ييتبرها م مل. ويمارس  ـــــلطل ت ديريل م ـــــت لل في ااتيار أنوـــــطته  و/أو
جراءات ا وتواترها وتوقيت ا  وفي اإلبالغ عن النتايج.  ونطاق ا وا 

ــابــات والتح ي ــات  - 4 ويمون الممتــة بمنــس  عن أي تــداــل في تحــديــد نطــاض عمليــات مراجيــل الح ـــــــــــــ
 يجري ا  وفي أداء عمله  واإلبالغ عن النتايج.   التي

وت طي األنوــــــــطل الم ــــــــت لل للممتة جميع البرامج واليمليات  بما في ذلو جميع النظم واليمليات(  - 5
ظفوها والمتياقدون المؤ ـ ـيون مي ا والوـرماء المنفذون و يرهم من واألنوـطل التي تضـطلع ب ا اليوني ـف ومو 

 .( 1  األطراف ال ال ل في أي ممان

يجوز للممتة أن يوـــــــرم بوـــــــمل م ـــــــت ل في عمليات لمراجيل الح ـــــــابات وتح ي ات في األنوــــــطل  - 6
 الرقابيل األار  باألمم المتحدة.الموترمل بين وماالت األمم المتحدة  وأن يوارو في ا  بالتن يض مع الميانات 

يوافض المدير التنفيذي عل  اطل عمل الممتة الدوريل الم ـت لل لمراجيل الح ـابات بيد ا ـتيراضـ ا  - 7
من قبل اللجنل اال ــتوــاريل لمراجيل الح ــابات. ويجوز للممتة أن يدقض أو يح ض في أي مجال من مجاالت 

 واليته  ح ة االقتضاء.

  

__________ 

موظفي اليوني ــــــف  والابراء اال ــــــتوــــــاريين والمتياقدين األفراد  ومتطوعي األمم المتحدة   “ الموظفون” أل راك هذا المي اض  يوــــــمل  (1  
والمتدربين الدااليين  واألفراد الذين ييملون عل   ـبيل اإلعارة أو الذين يتم نوـرهم في  طار ترتيبات احتياطيل في اليوني ـف  و يرهم  

دي أو بموجة أي ترتيبات أار . وأل راك هذا المي اض  توــــــــــــــمل من األوــــــــــــــااا الذين ييملون لد  اليوني ــــــــــــــف بموجة ع د فر 
 أي ميانات ومنظمات أار   عامل أو ااصل  ل ا عالقل تياقديل أو اتفاض قانوني مع اليوني ف. “ األطراف ال ال ل” 
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 وليات المسؤ  -  ثالثا  

 عمليات مراجعة الحسابات - ألف 

دارت ا  - 8 يجري الممتة مراجيات دااليل للح ـــــــــــــابات لت ييم مد  مفايل وفياليل حوممل اليوني ـــــــــــــف وا 
 للمااطر  وضوابط ا. ويدعم الممتة اليوني ف في ضمان ما يلي:

 تح يض األهداف اال تراتيجيل للمنظمل؛  أ( 

وتحــديــد أولويــات ــا  وتحــديــد مــد  تحمــل الماــاطر ومفــاءة مفــايــل وفيــاليــل تحــديــد الماــاطر   ة( 
 وفياليل عمليات المراقبل في التافيف من المااطر المتب يل؛

 مو وقيل و المل الميلومات الماليل والتو يليل؛  ج( 

 فياليل اليمليات والبرامج واقتصادها ومفاءت ا؛  د( 

 حمايل األصول؛  ه( 

 ال يا ات واإلجراءات والي ود الميمول ب ا.االمت ال لألنظمل وال واعد و   و( 

ــطلع به الممتة قيمل للمنظمل وألصــــــحاة  - 9 ــابات الذي يضــــ ــاط المراجيل الدااليل للح ــــ ــيف نوــــ يضــــ
ــلل  ومن االل اإل ــــ ام في  ــادات الموضــــوعيل وذات الصــ المصــــلحل في ا من االل ت ديم الضــــمانات واإلروــ

دارة المااطر  والمراقبل باتبام ن ج منتظم ومنضبط وقايم عل  المااطر. فياليل ومفاءة عمليات الحوممل وا 

يت يد الممتة بمبدأ المراجيل الوحيدة للح ـــــــابات الذي اعتمدته مؤ ـــــــ ـــــــات منظومل األمم المتحدة   - 10
والذي يمنح مجلس مراجيي ح ـــــــــــابات األمم المتحدة الحض الحصـــــــــــري في مراجيل ح ـــــــــــابات األمم المتحدة 

تة في حالل التفاوك عل  أي ا ـــــت ناءات من هذا المبدأ في أي اتفاقات يممن أن وبيانات ا. وي ـــــتوـــــار المم
 تؤ ر عل  ا ت الل الممتة في تحديد مواضييه لمراجيل الح ابات أو في تاصيا الموارد. 

 
 الخدمات االستشارية - باء 

بما في ا الميايير الدوليل ي دم الممتة ادمات ا ـــــتوـــــاريل إلدارة اليوني ـــــف وف ا للميايير الميمول ب ا  -   11
الم نيل لممار ــــل التدقيض الداالي. والادمات اال ــــتوــــاريل ل ا طابع ا ــــتوــــاري وت دف  ل  زيادة قيمل وتح ــــين 
ــاريل بطري ل يحافظ   ــتوــ دارة المااطر والمراقبل. وتؤد  الادمات اال ــ عمليات اليوني ــــف في مجاالت الحوممل وا 

ت ل وال يتحمل الم ـــؤوليات الماصـــصـــل لتدارة. ويتاذ الممتة جميع ب ا الممتة عل  طابيه الموضـــوعي الم ـــ 
 الاطوات الالزمل لتجنة وميالجل التضارة المحتمل في المصالح الذي قد ينوس نتيجل لت ديم ادمات ا تواريل.

 
 التحقيقات - جيم 

جراء التح ي ات ح ــــــــبما يراه منا ــــــــبا في  - 12 حاالت  ــــــــوء ال ــــــــلوو يتول  الممتة م ــــــــؤوليل الت ييم وا 
الماالفات المحتملل داال اليوني ــــــــف أو المرتبطل ب ا. ويوــــــــمل ذلو االدعاءات المتيل ل بال   والف ــــــــاد  أو

و ير ذلو من أوـمال  ـوء ال ـلوو أو الماالفات التي يتورط في ا موظفو اليوني ـف وأفراد من  ير موظفي ا  
 م من األطراف ال ال ل. والمتياقدون المؤ  يون  والورماء المنفذون  و يره
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قد يوــــمل  ــــوء ال ــــلوو ما يلي: ال  ؛ والف ــــاد؛ والمضــــاي ل في ممان اليمل؛ والتحر  الجن ــــي؛  - 13
وا  ـاءة ا ـتيمال ال ـلطل؛ والتمييز؛ واالنت ام؛ واال ـت الل واالنت او الجن ـيان؛ أو أي ت صـير  ار في مراعاة 

 ر ال لوو المنصوا علي ا.األنظمل وال واعد وال يا ات واإلجراءات وميايي 

يجوز للممتــة  جراء تح ي ــات في ادعــاءات ال  ؛ والف ـــــــــــــــاد؛ والتواطؤ؛ واإلمراه؛ والممــار ـــــــــــــــات  - 14
ــيين؛   ــاءة ا ــــــتادام الموارد؛ والماالفات الماليل األار ؛ واال ــــــت الل واالنت او الجن ــــ التيوي يل؛ وال در؛ وا  ــــ

ار  تتيارك مع األنظمل وال واعد وال ــيا ــات وااللتزامات أي ممار ــات ال أاالقيل أو حاالت ماالفات أ أو
التياقديل الميمول ب ا من قبل المتياقدين المؤ ــــــ ــــــيين والوــــــرماء المنفذين واألطراف ال ال ل األار . ويجوز 
للممتة   ذا اقتضــــــــ  األمر   حالل االدعاءات المتيل ل بسفراد من  ير موظفي اليوني ــــــــف  ل  م ام التح يض 

ذا ت رر أن الطرف الـ اـلي ال يملـو ال ـدرة اـلداالـيل في تلـو ا ألطراف الـ الـ ل  بمـا في ـا ال ــــــــــــــلطـات الوطنـيل. وا 
الموارد الالزمل لل يام ب ذا اليمل عل  النحو الصـــــحيح  يجوز للطرف ال الي أن ي ـــــتيين بادمات ميانات  أو

 اورة.تح يض اارجيل مؤهلل إلجراء التح يض  أو يجوز للممتة أن ي وم باليمل مب 

يجوز للممتة أن يجري تح ي ات ا ــتباقيل في مجاالت عمليات اليوني ــف الميرضــل لل   والف ــاد  - 15
 و يرهما من الماالفات.

يحتفظ الممتة بآليات  بالغ  منل و ـــــــريل متاحل لجميع الموظفين واألفراد  ير الموظفين واألطراف  - 16
ــا  ال ال ل والجم ور عموما لتبالغ عن ال   أو الف ــاد أو  يرهما من الماالفات  بما في ذلو دون اإلفصـــ  ـــ

 عن ال ويل  في أي وقت ومن أي ممان.

دارة االدعاءات وحاالت التح يض. - 17  يحتفظ الممتة بنظام فيال لت جيل وا 

ــراف علي ا عل  نحو مرك وت ديم ت ارير التح يض  ل  المماتة  - 18 يمفل الممتة تنفيذ التح ي ات واإلوــ
 التااذ  جراءات تسديبيل أو  يرها من  جراءات المتابيل المنا بل.المينيل 

 
 المسؤوليات األخرى - دال 

ــتراتيجيل لليوني ـــف   - 19 ــنوات تتماوـــ  مع الاطل اال ـ داريل مل أربع  ـ ــتراتيجيل وا  ييد الممتة اطل ا ـ
 ت تيرض ا اللجنل اال تواريل لمراجيل الح ابات ويوافض علي ا المدير التنفيذي.

ــنل ح ــــة  - 20 ــنويل قايمل عل  المااطر   ل  جانة تيديالت عل  مدار ال ــ ييد الممتة اطل عمل  ــ
االقتضـاء  ت ـتجية للمااطر واالتجاهات وال ضـايا الناوـيل. واطل اليمل هذه ت ـتيرضـ ا اللجنل اال ـتوـاريل 

 لمراجيل الح ابات ويوافض علي ا المدير التنفيذي.

من الموظفين يتمتع بال در المافي من المؤهالت والميارف والم ارات يحتفظ الممتة بمادر محترف  - 21
 الالزمل ليت ن  للممتة تنفيذ واليته.

ين ـــــــــــض الممتة مع اليناصـــــــــــر األار  في نظام الرقابل لليوني ـــــــــــف  بما في ذلو مجلس مراجيي  - 22
الت ييم التابع لليوني ــــــف   ح ــــــابات األمم المتحدة  ووحدة التفتي  الموــــــترمل لمنظومل األمم المتحدة  وممتة

وممـتة األاالقـيات الـتابع لليوني ــــــــــــــف  من أجـل زـيادة الرـقاـبل  ل  الحـد األمـ ل وتجـنة االزدواجـيل في أعمـال 
 الضمان والرقابل.

 ب ا.  يحتفظ الممتة ببرنامج لضمان الجودة وتح ين ا ألنوطته التنفيذيل  وف ا للميايير الم نيل الميمول  -   23
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تة أيل اطوات ضـروريل للمحافظل عل  ا ـت الليل وموضـوعيل الممتة وموظفيه وضـمان يتاذ المم - 24
ــات الم نيل ذات  ــل الممار ــ ــاق ا مع ال واعد والميايير وأفضــ تنفيذ جميع أنوــــطل الرقابل وف ا ل ذا المي اض وات ــ

جراءات ا.  الصلل و يا ات اليوني ف وا 

  
 اإلبالغ  -  رابعا  

دارة اليوني ــــــــــــــف عن نتـايج عمليـات مراجيـل ي ـدم الممتـة  - 25 ت ـارير م ــــــــــــــت لـل  ل  المـدير التنفيـذي وا 
الح ـابات والتح ي ات وعن المااطر واالتجاهات الناوـيل التي تم تحديدها من االل أنوـطته التنفيذيل  ومذلو 

 عن أي م سلل أار  يراها منا بل.

ــت لل  ل  المجلس التنفيذي عن - 26 ــسلل أار  ير  أن ا   ي دم الممتة ت ارير م ـ أنوـــطته التنفيذيل وأي م ـ
منا ــــبل. ووف ا ل رارات المجلس التنفيذي  ي دم ت رير الممتة ال ــــنوي  ل  المجلس التنفيذي رأيا  ــــنويا للمدير 
التنفيذي والمجلس التنفيذي  ا ـتنادا  ل  نطاض اليمل المنجز  بوـسن مد  مفايل وفياليل  طار المنظمل لتدارة 

دارة الم  ااطر والضوابط. وا 

يتيح الممتة ت اريره المتيل ل بمراجيل الح ـــــــــــابات الدااليل للجم ور وف ا ل رارات المجلس التنفيذي.  - 27
وفي حـاالت ا ــــــــــــــت ـنايـيل  يجوز تن يح الت ـارير أو حجب ـا بمـامل ـا بـناء عل  ت ـدير مـدير الممـتة وف ـا ل رارات 

 المجلس التنفيذي. 

ياضــــع  بالغ الممتة عن نتايج أنوــــطل الرقابل التي تتم بصــــورة موــــترمل أو بالتن ــــيض مع ميانات  - 28
 أار  في األمم المتحدة إلجراءات متفض علي ا. 

  
 الصالحيات  -  خامسا  

 للممتة صـــالحيل تاصـــيا موارده  وتحديد الجداول الزمنيل  وااتيار المواضـــيع  وتحديد نطاض - 29
صــــدار الت ارير ح ــــبمااليمل  وتطبيض الت ن   يات الالزمل لتح يض أهداف الضــــمان واال ــــتوــــارة والتح يض  وا 

 يراه ضروريا.

 للممتة صالحيل تييين الموظفين ح ة االقتضاء ألداء م امه بموجة هذا المي اض. - 30

ــسلل  أو أن ي رر عدم النظر  - 31 ــت لل فتح تح يض في أي م ــــــ ــورة م ــــــ ــالحيل أن ي رر بصــــــ للممتة صــــــ
 ل أو فتح تح يض  دون مواف ل المدير التنفيذي أو أي م ؤول  ار.قضي  في

للممتة صـــــــــالحيل  حالل الم ـــــــــايل  ل  ميانات أو  ليات تح يض أار  لت ييم ا و/أو التح يض في ا   - 32
في ذلو في الحاالت التي يوــمل في ا ضــلوم الممتة تضــاربا فيليا أو محتمال أو متصــورا في المصــالح؛  بما

ــسلــل والحــاالت ا لتي تنطوي عل  ادعــاءات بــاحتمــال ارتمــاة موظفي الممتــة ماــالفــات  حيــي تحــال الم ـــــــــــــ
 المدير التنفيذي؛ أو ألي  بة  ار.   ل 

للممتة صـــــــــالحيل ال يام بسنوـــــــــطل تح يض لتحديد مجاالت الاطر ب دف  عداد أو تح ـــــــــين تدابير   - 33
 نظم المراقبل بما يمنع ارتماة األفيال  ير الموروعل. أو
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للممتــة صــــــــــــــالحيــل ت ــديم الميلومــات  ل  الميــانــات المــانحــل و يرهــا من ميــانــات التح يض لتيزيز   - 34
ــمان تبادل هذه الميلومات بطري ل ال تيرك أنوــــطل التح يض أو األنوــــطل التنفيذيل   ــين ا وضــ ــاءلل وتح ــ الم ــ

 األار  للاطر.

االوـــــــــتراو مع مماتة الرقابل للممتة صـــــــــالحيل  جراء عمليات مراجيل الح ـــــــــابات أو التح ي ات ب  - 35
التــابيــل لميــانــات أار  في النظــام الموحــد لألمم المتحــدة أو بــالنيــابــل عن ــا  وف ــا لواليت ــا  بمــا في ذلــو عل  

 أ اس ا ترداد التماليف.

ــت ل بممتة األمم المتحدة لادمات الرقابل الدااليل  وب ييات  - 36 ــمل م ـ ــال بوـ للممتة صـــالحيل االتصـ
ــات اليلـيا لمراجيـل الرقـاـبل في منظومـ  ل األمم المتحـدة و يرهـا من المـياـنات المتيـددة األطراف  وـبالمؤ ــــــــــــــ ــــــــــــ

الح ــــــابات في الدول األعضــــــاء  وب ــــــلطات  نفاذ ال انون التابيل للدول األعضــــــاء أو  يرها من ال ــــــلطات  
 ح ة االقتضاء  لتنفيذ واليته  مع  يالء االعتبار الواجة المتيازات اليوني ف وحصانات ا. 

يتمتع موظفو الممتة بالوصــــول المامل والحر و ير الم يد  ل  جميع الم ام والموظفين وال ــــجالت  - 37
والممتلمات مما يراه الممتة ضـروريا لالضـطالم بم ـؤولياته في مجال مراجيل الح ـابات أو مجال التح يض. 

اجــــل  ل  حمــــايـــل وين ك موظفو الممتــــة ب ــــذه الصــــــــــــــالحيــــل مع  يالء االحترام الواجــــة لل ــــــــــــــريــــل والحــــ 
 الح ا ل.  الميلومات

ــ ود أو أن  - 38 ــتمين و يرهم من الوــــ ــريل الموــــ يجوز للممتة أن يتاذ تدابير يراها ضــــــروريل لحمايل  ــــ
ــيات  ــتادام الميلومات الم دمل من جانب م  بما يتفض مع م تضــــــ ــي باتااذها  بما في ذلو الحد من ا ــــــ يوصــــــ

 اإلجراءات ال انونيل الواجبل.

لموظفي الممتة الحصـــــول  من المدير التنفيذي أو أي موظفين  ارين في اليوني ـــــف  عل  يجوز  - 39
أي م ــــــاعدة وتياون ووــــــر  يراه الممتة ضــــــروريا لتنفيذ أنوــــــطته  مع أي دعم قانوني ي دم من الم ــــــتوــــــار 

 ال انوني لليوني يف أو من مصدر اارجي.

  
 مدير المكتب  -  سادسا  

س  ـــنوات قابلل للتجديد مرة واحدة بحد أقصـــاه امس  ـــنوات  ضـــافيل  ييين مدير الممتة لمدة ام - 40
ويفصـــــــل عن الادمل عند انت اء مدة ادمته. وال يممن  عادة ندبه لوظيفل أار  االل فترة واليته  ويمنع من 

 اليودة  ل  المنظمل بسي نوم من أنوام الي ود بيد انت اء ادمته.

نفيذي عن الم ــؤوليات التي يضــطلع ب ا بموجة هذا المي اض  مدير الممتة م ــؤول أمام المدير الت  - 41
ــابات  ــاريل لمراجيل الح ــــ ــتوــــ ولديه  ممانيل الوصــــــول ال ــــــري و ير الم يد  ل  المجلس التنفيذي واللجنل اال ــــ

 ومجلس مراجيي ح ابات األمم المتحدة  ويتواصل مي ا ويتفاعل مي ا مباورة.

  
 مسؤوليات موظفي المكتب  -  سابعا  

ــابات وف ا إلطار الممار ـــــــــات الم نيل الدوليل لمي د مراجيي  - 42 ي وم الممتة بسنوـــــــــطل مراجيل الح ـــــــ
الح ــابات الدااليين  بما في ذلو المبادا األ ــا ــيل للممار ــل الم نيل للتدقيض الداالي  ومدونل األاالقيات  

 الدااليل للح ابات.والميايير الدوليل الم نيل لممار ل التدقيض الداالي  وتيريف المراجيل 
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يجري الممتـة تح ي ـات وف ـا للمبـادا والتوجي ـات الموحـدة للتح ي ـات التي أقرهـا المؤتمر اليـاوــــــــــــــر  - 43
   أو ح بما يتم تيديل ا أو  بطال ا. 2009للمح  ين الدوليين في عام 

موضــــوم ال يتحمل موظفو الممتة أي م ــــؤوليل توــــ يليل مباوــــرة أو  ــــلطل عل  أي من األنوــــطل   - 44
مراجيل الح ــابات. ويتيين عل  موظفي الممتة أن يموــفوا لمدير الممتة أو لنواة مدير الممتة  أو للمدير 
ــور في  ــارة فيلي أو محتمل أو متصـــــــــ ــف في حالل المدير ونواة المديرين  عن أي تضـــــــــ التنفيذي لليوني ـــــــــ

ضــروريل إليجاد حل لتضــارة   المصــالح أو  االل بالموضــوعيل في أداء م ام م. ويتاذ المدير أي  جراءات
 المصالح أو لتاالل بالموضوعيل. 

ال يجوز لموظفي الممتة ال يام بما يلي: بدء أو  قرار ميامالت أو قيود محا ـــبل اارج نطاض عمل  - 45
الممتة؛ أو توجيه أنوــطل أي من موظفي اليوني ــف من  ير الياملين لد  الممتة   ال ب در ما يمون هؤالء 

ــاعدة الممتة عل  نحو  ار؛ أو  جراء أي  الموظفون قد عينوا عل  النحو المنا ـــة في أفرقل الممتة أو لم ـ
 تدقيض أو تح يض قد يمون لموظفي الممتة موارمل أو مصلحل واصيل مباورة أو  ير مباورة فيه.

ــلوو المحتمل من جانة المدير التنفيذي أو ناية ال - 46 ــوء ال ــ مدير يحيل الممتة جميع الت ارير عن  ــ
التنفيذي  ل  األمين اليام لألمم المتحدة. وال يح ض الممتة في أي ادعاءات ب ــــــــوء ال ــــــــلوو ضــــــــد موظفيه  

يـ دم ـا  ل  المـدير التنفـيذي  الذي يحـيل الم ــــــــــــــسلل  ل  ممـتة  ار للتح يـ ات باألمم المتحـدة أو  ل  هيـيل  بل
 ج الناجمل عن ذلو.تح يض اارجيل أار  منا بل  مع  بالغ المدير التنفيذي بالنتاي 

ــالح  ال ي وم الممتة بمراجيل م مل  - 47 ــور في المصـــــــ ــارة فيلي أو محتمل أو متصـــــــ لتجنة أي تضـــــــ
التح يض التي ت ع عل  عات ه م ــــــــؤوليل تنفيذيل مباوــــــــرة عن ا.  ير أن م متي المراجيل الدااليل للح ــــــــابات 

ات زمنيل منا ــــبل  ا ــــتنادا  ل  الميايير  والتح يض تاضــــيان لت ييمات دوريل م ــــت لل اارجيل للجودة عل  فتر 
 والممار ات الميمول ب ا. ويتم  بالغ المدير التنفيذي والمجلس التنفيذي بالنتايج.

  
 أحكام ختامية  -  ثامنا  

يزود الممتــة بــالموارد الالزمــل من الموظفين والميزانيــل لتح يض م متــه والحفــاظ عل  ا ــــــــــــــت الليتــه.   - 48
عل  ميزانيـل الممتـة عل  أ ــــــــــــــاس الطلـة الم ـدم من مـدير الممتـة. ويؤمـد الممتـة  ويوافض المـدير التنفيـذي

 ت ريره ال نوي الم دم  ل  المجلس التنفيذي مفايل الموارد للوفاء بواليته المتيل ل بالضمان والتح يض. في

للجـنل يوافض المـدير التنفـيذي عل  هـذا الميـ اض  وأـيل تن يحـات الح ـل  بيـد ا ــــــــــــــتيراضــــــــــــــه من قـبل ا - 49
 اال تواريل لمراجيل الح ابات  وييرك عل  المجلس التنفيذي ممرفض للت رير ال نوي للممتة.

يحل هذا المي اض محل مي اض ممتة المراجيل الدااليل للح ــــــابات والتح ي ات باليوني ــــــف الصــــــادر  - 50
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