
 املوضوع 

 
 )) املوازنات امللحقة (( 

 نة النفقة اخلاصة مبعهد البحوث والدراسات العربيةزاوممشروع 

 2020 - 2019 يـــلعام

 (ب - 5 ) الوثيقة رقم:

 املرجع

 
 المالي والمحاسبي المّوحد للمنظمات العربية المتخصصة. النظام  

  ـ و(. 5/ ق 16قرار المؤتمر العام رقم )م ع / د ع 

 (. 24/ ق  75د  م ت/) مـذي رقـس التنفيـرار المجلـق 

 (.ب - 5/ ق  108د  م ت/) مـذي رقـس التنفيـرار المجلـق 

 امللخص

  

  ( على دراسة الجدوى 75دورته ) فيالتنفيذي المجلس  وافق

االقتصادية لبرنامج النفقة الخاصة لمعهد البحوث والدراسات العربية. 

( بالموافقة على دراسة 24ق / 75د  م ت/) قراره رقموأصدر 

 طبقا للقواعد الواردة في الدراسة.االقتصادية الجدوى 

  وة و( بدع - 5/ ق 16ر العام قراره رقم )م ع / د ع أصدر المؤتم

اإلدارة العامة إلى تطبيق النظام المالي والمحاسبي الموحد على 

 مشروع النفقة الخاصة.

   الوثيقة المعروضة مشروع موازنة النفقة الخاصة بمعهد توّضح

، حسب أبواب 2020 -2019والدراسات العربية لعامي  البحوث

  الصرف.

   نظر المجلس في دورته الثامنة بعد المئة في مشروع النفقة الخاصة

وأصدر قراره بالموافقة عليها، ورفع توصية  2020 – 2019لعامي 

 للمؤتمر العام باعتمادها.
 

البحوث والدراسات  مشروع موازنة النفقة الخاصة لمعهداعتماد    اإلجراء املطلوب

 .2020 - 2019العربية لعامي 
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 وثيقة

 المؤتمر العاممة من المدير العام إلى مقدّ 

 بشأن
 

 مشروع موازنة النفقة اخلاصة

 2020 ـ 2019راسات العربية لعامي مبعهد البحوث والد

ــــــــــ 

 

 

لموافقة على با (24/ق 75م ت / د )أصدر المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والسبعين قراره رقم  -1

معهد البحوث والدراسات العربية طبقا للقواعد الواردة في دراسة الجدوى بصة مشروع النفقة الخا

 قتصادية للمشروع.اال

بالموافقة   (و -5/ق 16م ع /د ع )أصدر المؤتمر العام في دورته العادية السادسـة عشـرة قراره رقم   -2

مستقلة لمعهد البحوث والدراسات العربية اعتبارا من  موازنةمشروع النفقة الخاصة ك موازنةعلى 

سبي الموحد للمنظمات العربية المتخصصة وتطبيق النظام المالي والمحا ،2004 -2003الدورة المالية 

 على مشروع النفقة الخاصة.

إجمالي بمبلغ  ،2020 -2019أعد مشروع الموازنة التقديرية لمشروع النفقة الخاصة للدورة المالية   -3

 ي:ــموزعة على النحو التال ادوالر   (4,884,100.56قدره )

 2019لعام  ا    أمريكي   ادوالر      2,730,374.16       

 2020لعام  اأمريكي   ادوالر       2,153,726.4

 

 ب -  5و / 24ع  د/ عوثيقة رقم: م 

 
 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 

 أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام
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 التالية: المئوية بالنسب عةز  مو

 % 23.62 نفقات األفراد العاملين الباب األول:

 % 4.49 المستلزمات الخدمية الباب الثالث:

 % 1.32 المستلزمات السلعية الباب الرابع:

   28.43 % المصروفات الرأسمالية الباب الخامس:

 % 42.14 نشطة ألوا البرامـج الباب السابع:

 

 .قاعات للمعهدو يامس معظمه يمثل أقساط إقامة مبانمع العلم بأن الباب الخ

 الذاتية للمعهد. اإليراداتكما أن كامل موازنة المعهد تمّول من 

 -2019والجدول التالي يوضح تفاصيل النفقة الخاصة لمعهد البحوث والدراسات العربية للدورة المالية 

 كما يلــي: ،2020

 

 اإلجمالي 2020 2019 الباب

 1153672.56 586571.4 567101.16 نفقات األفراد -الباب األول 

 219200 110900 108300 المستلزمات الخدمية -الباب الثالث 

 64700 35400 29300 المستلزمات السلعية -الباب الرابع 

 1388602 388602 1000000 المصروفات الرأسمالية -الباب الخامس 

 2057926 1032253 1025673 مشروعات المعهد -الباب السابع 

 4884100.56 2153726.4 2730374.16 اإلجمالي
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 وثيقة مشروع موازنة النفقة (  2017) ديسمبر بعد المائة  ثامنةدرس المجلس التنفيذي في دورته ال

 ، وأصدر بشأنها القرار التالــي:2018 - 2017الخاصة لعامي 

 - 2019مشروع موازنة النفقة الخاصة بمعهد البحوث والدراسات العربية للدورة المالية  الموافقة على -1

 ع:ــبواق ي ا،أمريك ادوالر   (4,884,100.56)بمبلغ  ،2020

 2019لعام  ا    أمريكي   ادوالر     2,730,374.16       

 2020لعام  اأمريكي   ادوالر      2,153,726.4

 .موازنة النفقة الخاصة من الموارد الذاتية للمعهدكامل أنشطة ل يتمو -2

 التوجه نحو استثمار البحوث والدراسات المقدمة على مستوى المعهد بما يخدم مجاالت عمل المنظمة. -3

رفع توصيته إلى المؤتمر العام في دورته الرابعة والعشرين العتماد موازنة النفقة الخاصة بمعهد  -4

  .2020 – 2019البحوث والدراسات العربية لعامي 

 

 كـذلل

 

 

اعتماد و في ضوء قرار المجلس التنفيذي، ،للتفضل بالنظرالمؤتمر العام على  ألمرأتشرف بعرض ا

 .2020 - 2019معهد البحوث والدراسات العربية لعامي بلمشروع النفقة الخاصة  الموازنة التقديرية

 ومرفق مع هذه الوثيقة مشروع القرار المقترح إصداره بهذا الخصوص.
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 قرار مشروع 
 

 بشأن

 موازنة النفقة اخلاصة مشروع

 2020 ـ 2019مبعهد البحوث والدراسات العربية لعامي 

ــــــــــ 

 ن املؤمتر العام: إ

 ـ و(.5ق  /16)م ع / د ع  رقمالمؤتمر العام  قرار إلى رـشيإذ ي  

 (.ـ ب 5 / ق 108ت / د م ، ورقم )(24ق  /75)م ت / د  قمالمجلس ر يقرار ىوإل

 ب (.  - 5/ و  24) م ع / د ع  على الوثيقة المعروضة رقم  طالعـهوبعد ا

 ات.من مناقش وفي ضوء ما دار
 

 : يقـــّرر 

 - 2019مشروع موازنة النفقة الخاصة بمعهد البحوث والدراسات العربية للدورة المالية  اعتماد .1

 ع:ــبواق ي ا،أمريك ادوالر   (4,884,100.56)بمبلغ  ،2020

 2019لعام  اأمريكي   ادوالر     2,730,374.16

 2020لعام  اأمريكي   ادوالر    2,153,726.4

 

 .موازنة النفقة الخاصة من الموارد الذاتية للمعهدكامل مشروعات وأنشطة ل يتمو. 2
 

 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم     ـ ب 5ق  /24ع / د ع مشروع قرار رقم: م 

 أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام   

 


