
 
 املوضوع 

 تفويض اجمللس التنفيذي  

 2018 السنة املاليةن ع باعتماد احلسابات اخلتامية للمنظمة

 (11 )الوثيقة رقم

 

 ( من دستور المنظمة.5 -المادة الرابعة الفقرة )د    املرجع 

 ( من النظام المالي والمحاسبي الموّحد46المواد ).  

 

 امللخص

  

   يتتتتم ادتتتتداد الحتتتتتال المتتتتامي لامنظمتتتتة والحتتتتتابا  المتاميتتتتة

لاصتتتناديل الما تتتة  بوتتتعد ستتتنوا بعتتتد بمايتتتة العتتتام   وبمتتتا    

ابعقتتاد  بعتتدتنتمتتي   2018 تتتنة الماليتتةالحتتتابا  المتاميتتة دتتن ال

  ( 2018متتتايو والعوتتترين ) الرابعتتتةالمتتترتمر العتتتام تتتتي دورتتتت  

وترتع لامجاس االقتصتادا واالتتمتادي تتي  تمر يوليتو متن  تد 

دام  مصّدقة من المجالس التوريعية لامنظمة  لذلك تتن  المجاتس 

ادتمتتاد الحتتتال تتتي التنفيتتذا يباتت  متتن المتترتمر العتتام تفوي تت   

التتنة الماليتة  المتامي لامنظمة وحتابا  الصناديل الما تة دتن 

2018 . 

 

 

 

 

 

 

تفويض المجاس التنفيذا بادتماد الحتال المتامي لامنظمة دن                 اإلجراء املطلوب

 . 2018التنة المالية  
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 وثيقة

 المؤتمر العام لى إ المدير العام قدمة من م
 

 بوأ 
 

 تفويض اجمللس التنفيذي

 2018املالية باعتماد احلسابات اخلتامية للمنظمة عن السنة 

 

 

 د( من دستور المنظمة داى:  -5تقرة  - 4بصت )المادة   -

س يدم رئتقوي تمر العام تفويض المجاس التنفيذا تي بعض الموضودا  ريجوز لاجمعية العمومية / الم "

سفويض ضمن تقريره دن بواط المجاتبتائج هذا ال سالمجا "

 ( من النظام المالي والمحاسبي الموّحد داى:46وتنص المادة ) -

   يقدم المدير العام الحتابا  المتامية وقائمة المر ز المالي لامنظمة الى الميئة الممتصة موفودا بتقرير "

مالي دن بتائج تنفيذ الموازبة ومرتقاتما تي مودد ال يتجاوز بماية منتصف  مر يوبيو )حزيرا ( من  د 

سنة ".

  تنتمي قبد ابعقاد المرتمر العام تي دورت  القادمة )مايو 2018وبما    الحتابا  المتامية لاتنة المالية 

(  ويتوّت   وتل النظام المالي والمحاسبي الموّحد  درضما داى المجاس االقتصادا واالتتمادي 2020

(  تنبّ  ال يتّم ادتماد الحتابا  46ادة )   ما  بّ  ووتل النظام ذات  وبموت  بّص الم 2019خالل  مر يوليو 

 المتامية االّ بعد ادتمادها من الميئا  التوريعية الممتصة. 

 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 

 أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام

 

 11و/  24د ع  رقم: م ع/ وثيقة
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اإلدارة العامة تقترح داى المرتمر العام تفويض المجاس التنفيذا تي ادتماد الحتابا  واستناًدا داى ذلك  تنّ  

  وتقًا ألحعام النظام المالي والمحاسبي الموّحد  وقرارا  المجاس 2018التنة المالية  ة لامنظمة دنالمتامي

 االقتصادا واالتتمادي بادتماد الحتابا  المتامية التنوية تي  مر )يوليو( من  د دام.

 

 كــلذلـ

 

لامنظمة  ةالمتامي ا لمرتمر العام لتفويض المجاس التنفيذا بادتماد الحتابمر داى األ تورف بعرض ا

ال ما  الصحي واالتتمادي( دن التنة  والصناديل الما ة ) ندوق معاتأة بماية المدمة و ندوق

 .2018المالية 

 ومرتل مع هذه الوثيقة موروع القرار المقترح ا داره بمذا الوأ .
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 قرار مشروع 
 

 بوأ 

 تفويض اجمللس التنفيذي

 2018باعتماد احلسابات اخلتامية للمنظمة عن السنة املالية 

 

  املؤمتر العام: إن 

 

 شيـر:إذ ي  
 

 .( من دستور المنظمةد 5تقرة  - 4)المادة   الى

 (.46والمحاسبي الموّحد  المادة )لمالي النظام اوالى 

 الداخاي لامرتمر العام.النظام  والى

 .(11/ و  24م  / د ع )داى الوثيقة المقدمة رقم  وبعد االطالع

 

 يقـــّرر : 

ادتمتتاد الحتتتابا  المتاميتتة لامنظمتتة والصتتناديل الما تتة ) تتندوق معاتتتأة تتتي  تفتتويض المجاتتس التنفيتتذا -

 . 2018 ال ما  الصحي واالتتمادي( دن التنة المالية بماية المدمة   ندوق

 

 11ق  /24ع  / دعمشروع قرار رقم: م 
 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم    

 أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام   

 


