
 املوضوع
 

 2017مة والصناديق اخلاصة عن العام احلساب اخلتامي للمنظ 

  اهوتقريري هيئة الرقابة املالية ومراقب احلسابات القانوني عن

 (7  )الوثيقة رقم:

 

 املرجع

 
  النظام المالي والمحاسبي الموّحد. من 47، 46، 45المواد 

 من نظام صندوق مكافأة نهاية الخدمة. 4 المادة 
 ( من نظام صندوق الضمان االجتماعي لموظفي 3المادة )( الفقرة )ب

 المنظمة.
 .قرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي بشأن الحسابات الختامية 
  (  11/ ق  109قرار المجلس التنفيذي رقم ) م ت / د 

 

 

 امللخص

 
 

  اإلدارة العامةةب عداةةااد الاتةةاعاا ال لامنةةب لاإلداإلةةب عاإلدارة العامةةب قامتتت

والإلراكز ال ارجنب( والاتاعاا ال لامنب لاصةدادق  ال اةةب والإلزااتةاا 

 عوثنقب متلقاب(. 31/12/2017الإلااقب ان التدب الإلالنب الإلدلهنب في 

  لاإلداإلةب لعةا  تزضح الزثنقب الإلعروضب أسازب ارض الاتةاب ال لةامي

ااى مراقب الاتاعاا القاتزتي وهنئب الرقاعب الإلالنب، وأهة  الدلةا    2017

اللةةي اتلهةةي النهةةا  تةةاعاا الإلداإلةةب عاإلدارة العامةةب والإلراكةةز ال ارجنةةب( 

مةةن  نةةم الإلةةزارد والإلصةةروفاا واا لنةةا ي العةةا   2015لاعةةا  الإلةةالي 

أخراا متةةاهإلاا واا لنا ـةةـي ال ـةةـاأل واةرةةةاة الدقاقةةب وكةة ل  ملةة

وهةز مةا قةرد  الاول اةاضاء فةي مزااتةاا الإلداإلةب و تةاب مادةى الإلقةر

 تفصنال في الإلرف .

  اتلهي الهنئاا الرقاعنب مإلثاب في مراقب الاتاعاا القةاتزتي وهنئةب الرقاعةب

، 2017الإلالنةةةب مةةةن مراجعلهةةةا لااتةةةاعاا ال لامنةةةب لاإلداإلةةةب اةةةن العةةةا  

ت تقرقرهإلةةا  ةةال ااتلهةةاء مةةن الةةردود ااةةى الإلال اةةاا الةةزاردة  وسةةنزا 

 عهإلا.

   سةةلعرض وثنقةةب الاتةةاعاا ال لامنةةب ااةةى الإلذاةةي اللدفنةة   فةةي دورتةة

 القادمب، وسنل   الإلذاي تزةنل  الى الإلؤتإلر العا  عشأتها.

 اإلجراء املطلوب

   االإلاد الاتاعاا ال لامنب لاإلداإلب و تاعاا الصدادق  ال اةـب ان التدب

وتقرقر  هنئب الرقاعةب الإلالنةب ومراقةب الاتةاعاا القةاتزتي ، 2017الإلالنب 

 .ادها
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 وثيقة
 

 الإلؤتإلر العا الى  الإلاقر العا مب من مقا  
 

 أنـعش

 2017 عن العام الحساب الختامي للمنظمة والصناديق الخاصة 

وتقريري هيئة الرقابة المالية ومراقب الحسابات القانوني عنها 

ــــــــــ   

 

دارة العامة والمراكز الخارجية( )اإلالحساب الختامي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  القسم األول:

 7201للسنة المالية والصناديق الخاصة 

 اآلتــي:  على الموّحدمن النظام المالي والمحاسبي ( 45) نّصت الفقرة )هـ( من المادة -

"أن تعد الشؤون المالية في المنظمة الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي في نهاية السنة المالية 

 وترفعها للمدير العام بموعد ال يتجاوز الشهر الثاني بعد انتهاء السنة المالية بحيث يشتمل علــى:

لمقارنة مع المصروفات والموارد للسنة ( باإلضافة إلى ا44البيانات المنصوص عليها في المادة ) - أ

 السابقة، وكيفية التصّرف في العجز أو الفائض بين المصروفات والموارد.

 كشف تحليلي باالستثمارات وعوائدها.  - ب

 كشف إحصائي بالموجودات الثابتة واإلهالكات المتراكمة. -ج

ز أو المكاتب التابعة للمنظمة، الحسابات الختامية والمركز المالي للفروع أو األجهزة أو المراك -د

 وكذلك الحسابات الختامية والمراكز المالية المجمعة للمنظمة.

 مذكرة إيضاحية عن نتائج تنفيذ الموازنة وتحليل الحسابات. -هـ

 

 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 

 المجلس التنفيذي والمؤتمر العام أمانة

 

 7 و / 24 عد/ عوثيقة رقم: م 
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 :ما يلــيعلى  دحالموّ ( من النظام المالي والمحاسبي 46نصت المادة )كما  -

 

لتى الهيئتة المختصتة مشتفوعا إم المدير العتام الحستابات الختاميتة وقائمتة المركتز المتالي للمنظمتة يقدّ "

بتقرير مالي عن نتائج تنفيذ الموازنة ومرفقاتها وتقريري مراقب الحستابات القتانوني وهيئتة الرقابتة 

ف شتهر يونيتو صتالمالية للمنظمة ورده على المالحظات الواردة فيها في موعد ال يتجاوز نهايتة منت

 ".)حزيران( من كل سنة

الصندوق في إدارة أمواله وحساباته  خضوع مكافأة نهاية الخدمة علىنظام ( من 4ت المادة )نصّ  -

 .للقواعد المنصوص عليها في هذا النظام والنظام المالي والمحاسبي

صندوق في إدارة ( من نظام الضمان االجتماعي على خضوع ال3كما نّصت الفقرة )ب( من المادة )  -

أمواله للقواعد المنصوص عليها في هذا النظام والنظام المالي والمحاسبي الموّحد للمنظمات العربية 

 المتخصصة".

 

( من النظام المالي والمحاسبي 45وعلى ما ورد في الفقرة )هـ( من المادة )واستناًدا إلى ما سبق، 

الحسابات الختامية للمنظمة والصناديق الخاصة )صندوق  أعّدت إدارة الشؤون اإلدارية والماليةالموّحد، 

،وفق 31/12/2017السنة المالية المنتهية في  نصندوق الضمان االجتماعي( ع-مكافأة نهاية الخدمة

و الواردة تفاصيلها في مرفق )وثيقة الحساب  الموّحداألسلوب الذي حدده النظام المالي والمحاسبي 

 .(2017الختامي للمنظمة عن العام 

)االدارة العامة والمراكز  2017هذا ونستعرض فيما يلي أهم نتائج الحسابات الختامية للمنظمة لعام 

( على النحو صندوق الضمان االجتماعي، صندوق مكافأة نهاية الخدمةالخارجية( والصناديق الخاصة )

 ي:ـــالتال
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 اإليـــــرادات: .1 

 تفاصيلها كالتالي:دوالًرا  7,430,809 ه، ما قدر31/12/2017 إجمالي االيرادات المحصلة حتى بلغ

 بالدوالر :   

 المحصل من مساهمات الدول االعضاء على موازنة - 5,124,551

2017. 

 .2017 خالل عامد من متأخرات الدول االعضاء سدّ الم-  1,800,346

 .موارد ذاتية-  

 صافي الموارد االخرى )ذاتية ومساهمة في المشروعات-  505,912

 .(رأسمالية وموارد

 صافي االيرادات-  7,430,809

     

 

 لمتأخــرات: ا  .2

 فيأتي بيانها كما يلي : لمتأخـرات على الدول األعضاءبالنسبة ل

 :بالدوالر األمريكي 31/12/7201المتأخرات المسجلة على الدول األعضاء حتى   - . )أ(2

دوار أمرقكي  لى  61,864,134عاغ اجإلالي الإللأخراا ااى الاول اةاضاء مااغ 

 ، مزضاب كإلا قاــي:31/12/2017

 .1990ملأخراا ما قال اا   - 17,955,007

 .2017و لى العا   1990ما ععا اا   ملأخراا - 43,909,127

10,226,395   .ملأخراا معلرض اانها 

33,682,732 

 

 .ملأخراا غنر معلرض اانها 

 إجمالي المتأخرات.  - 61,864,134
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:  31/12/2017وضع المتأخرات كما هي في  ـ)ب(  .2

 2017دوار، وقا ساد خالل سدب  59,789,031مااغ  2016عاغ رةنا الإللأخراا في تهاقب التدب الإلالنب 

دوار، لنصاح ع ل   3,875,449عإلااغ  2017دوار فنإلا أضنفي ملأخراا تعزد لتدب  1,800,346مااغ 

دوار ملأخراا غنر معلرض اانها  51,637,739دوار مدها  61,864,134رةنا اجإلالي الإللأخراا 

 .2017 -1980لافلرة 

 

 بالدوالر :   

 31/12/2016الإللأخراا في  59,789,031

 2017الإللأخراا لاتدب الإلالنب  + 3,875,449

 2017لإللأخراا خالل التدب الإلالنب د من االإلتا   ــ  1,800,346

 31/12/2017ي اجإلالي الإللأخراا في ةاف - 61,864,134

 الإللأخراا الإلعلرض اانها - 10,226,395

غنر الإلعلرض اانها عإلا فنها ملأخراا الفلرة  رةنا الإللأخراا -   51,637,739 

 وف  مااأ الصرف الفعاي. 1989 -1980

 

 

 2017 العا ن ـوترد تفاةنل ه ه الإللأخراا في الكشزفاا الإلاندب في مرف  وثنقب الاتاب ال لامي ا
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المصروفات "االستخدامات":  .3

 

% من 64دوالر أي ما نسبته  7,075,636.79ما قدره  2017بلغت المصروفات خالل السنة المالية  

ب/ من  - 31المقررة موزعة على األبواب التالية وفق التصنيف الوارد في المادة/اجمالي االعتمادات 

 ي:ــللمنظمات العربية المتخصصة كاآلت الموّحدالنظام المالي والمحاسبي 

 وابـــاألب
االعتماد المقر 

 في الموازنة
 التـــالمناق

االعتمادات 

 لةالمعدّ 
 اتــالمصروف

 نسبة االنفاق

من االعتمادات  

 رةالمقدّ 

: نفقات االفراد الباب االول

 .العاملين

5,568,980.00  5,568,980.00 4,858,102.54 87% 

: مصروفات السفر الباب الثاني

 .والتنقالت

60,000.00  60,000.00 38,408.32 64% 

 %48 138,032.02 285,100.00  285,100.00 .: المستلزمات الخدميةالباب الثالث

: المستلزمات السلعية الباب الرابع

 .والصيانة

302,650.00  302,650.00 187,497.04 62% 

: المصروفات الباب الخامس

 .الرأسمالية

73,500.00  73,500.00 27,560.74 37% 

: نفقات اجتماعات الباب السادس

 .المجالس الرئيسية

60,000.00  60,000.00 37,419.91 62% 

 %38 1,788,616.22 4,674,770.00  4,674,770.00 : األنشطة والبرامجالباب السابع

: التزامات عربية الباب الثامن

 .ودولية

75,000.00  75,000.00 0.00 0% 

 %64 7,075,636.79 11,100,000  11,100,000 االجمالي:
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 : 31/12/2017حساب النتيجة في  .4

 دوار 7,430,808.74  اجإلالي ااقراداا: -

 يخصم منه:

        اةعــــزابالإلصروفاا ااى  -

 

 دوار 7,075,636.79

 دوار      26,932.95  الإلصروفاا من ااالإلاداا الإلاورة -

 دوالر   328,239.00  (:وفرالفــارق )

      

قنا  ععض الاول اةاضاء عتااد متاهإلاتها، خالل الشهرقن اةخنرقن من  الى الإلالي الزفر أسااب وقرجع      

 اانها اللي لألتشطب ولزقباة ااطاء مع ااتفاق ترشنا سناسب الإلداإلب اتلهاجو ،2017التدب الإلالنب 

 . الإلداإلب في اةاضاء لااول مردودقب وذاا مؤكاة اللزاماا

  األرصدة النقديـة: .5

دوارا  16,533,061مااغةةا وقةةاره   31/12/2017ي اارةةةـاة الدقاقةةـب الإللةةزفرة لةةاة الإلداإلةةب فةةي غةةعا

 أمرقكنا عناتها كإلا قاي:

 االجمالـي الجل ودائع جارية حسابات 

دوالر :ـبال 

  1,000,499  1,000,499               اادارة العامـــب 

 6,281,783 5,470,138 811,645 الإلراكز ال ارجنـب 

  9,250,779 9,250,779       ةداوق الدقا العرعي 

 16,533,061           14,720,917          1,812,144 :يــاالجمال

 

 ان الإلااغ الزارد في ودا ع ةجل في الإلراكز ال ارجنب قعزد لإلعها الاازث والاراساا العرعنب في القاهرة.  -
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  االحتياطي العام والخاص: .6

 :االحتياطي العام -. )أ( 6

التدزقب اللي تدشأ لاة الإلداإلب تلنذب لزقادة الإلزارد عااقراداا( ااى الدفقاا  قلكزن من الزفزراا

ا لاة ةداوق الدقا العرعي، وقا  لتدب معندب وفقا لااتاب ال لامي التدز  وقزدت في الاتاب الإلز  

دوار والإلاندب تفاةنا  في  3,637,072مااغ  31/12/2017عاغ رةنا اا لنا ي العا   لى 

  .ب الاتاب ال لاميمرف  وثنق

 :االحتياطي الخاص -. )ب( 6

ا ، وقزدت ه ا اا لنا ي لاة ةةداوق  قلكزن من جإلنع ازا ا ااسلثإلار الإلاققب لاة الاتاب الإلز  

مةن جإلاةب االإلةاداا مزااتةب الإلداإلةب  خةر   % 50الدقا العرعي ااى أن ا قلذاوا هة ا اا لنةا ي 

سدب مالنب ، وا قل   الصرف مد  اا عقةرار مةن الإلذاةي ااقلصةاد  وااجلإلةااي ولاإلداإلةب الإلعدنةب. 

  :يــوهز ااى الداز اللال  31/12/2017وقزضح الذاول رةنا اا لنا ي ال األ في 

 2017./1/1الرةنا في      5,550,000

 .الإلتاد من سافب اا لنا ي ال األ لاداء مقر الإلداإلبضاف ق      180,000

ق ص  الإلازل لال لنا ي العا  تثاني رةنا اا لنا ي  (180,000ع

 .2017% من االإلاداا الإلنزاتنب لعا  50ال األ ااى تتاب 

 .31/12/2017الرةنا في      5,550,000

 

 : الحسابات المدينةا. 7   

 :الاتاعاا الإلاقدب الش صنـب  - )أ( .7

 مداةي سةا  أرةةاة اةن ااةارة وهةيدوار،  25,179 الاتاعاا الإلاقدب الش صنـب مةا قةاره عاغي

 الداةةا  ا كةةا  وفةة  2018 سةةدب خةةالل وسلتةةزة 2017 فةةي مرتاةةاته  مةةن تقتةةنطها وقةةل  لإلةةزيفنن

 اهةاة عةاقي الةى اضةافب اللدفن قةب، ا الة  و الإلل صصب العرعنب الإلداإلاا لإلزيفي الإلز ا ااساسي

 .عارقي عإلكلب الإلكافب ال انرة  رف
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 :دب اةخـرةالاتاعاا الإلاق  - . )ب(7

 دوار تفاةناها في وثنقب الاتاب ال لامي 1,098,723الاتاعاا الإلاقدب اةخـرة ما قاره  عاغي

 .(163-121-101-31 أل ال لامي الاتاب في واللفاةنلع

  الحسابات الدائنـة: .8

 :الاتاعاا الاا دب الش صنب  -. )أ(8

دوار ومعاإلهةا متةلاقاا  70,051مااةغ  31/12/2017الش صةنب كإلةا فةي  تااغ الاتةاعاا الاا دةب

 .(198-197 أل ل اراء وأسات ة لقاء أعااث و دراساا. عواللفاةنل في الاتاب ال لامي

 الاتاعاا الاا دب اةخرة:  -(ب) .8

والإلراكةز  فةي اادارة العامةبدوار  927,178 مااةغ 31/12/2017تااغ الاتاعاا الاا دب اةخرة كإلا فةي 

 :ال ارجنب مفصل كاللالي

 دوار       862,460 * اادارة العامـب:                    

 دوار        64,718                 :ب* الإلراكـز ال ارجنـ

 

 :تاعاا الاا دب في اادارة العامبوفنإلا قاي تفاةنل الا

 دوار 156,606   :لزاماا ااى الإلداإلب تاز الغنرال

 (108 عواللفاةنل في الاتاب ال لامي أل

 دوار 705,854 مشارقع وعرام  مإلزلب من الغنر:                   -

 (109اللفاةنل في الاتاب ال لامي أل عو

 من الذاقر عال كر عان ه ه الاتاعاا الاا دب ققاعاها سنزلب تقاقب في الادزك.و
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 :يــا عالدتاب لااتاعاا الاا دب في الإلراكز ال ارجنب فهي كاللالأم  

 

 المبلغ بالدوالر اسم المعهد/المركز/المكتب

 50,516 .معها الإل طز اا العرعنب -

 8,305 .مكلب تدتن  اللعرقـب -

 5,897 .معها الاازث والاراساا -

 0 .معها ال ر ز  الاولـي -

 64,718 :يــــاإلجمال                   

 

تإلثل ه ه الإلاةالغ ععةض الإلتةلاقاا لذهةاا م لافةب تلعامةل مةع هة ه الإلراكةز اضةافب لرةةنا متةلا  لصةداوق 

 .جلإلااي عإلعها الإل طز اا ل  قافعالضإلان الصاي واا
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دواًرا أمرقكنًةا،  7,957,979مةا قةاره:  1/1/2017: وفاا الفعانب ااةى مادةى الإلقةـر فةيعاغ اجإلالي الإلصر

دواًرا أمرقكنًةةا، وعةة ل  قكةةزن اجإلةةالي  55,716 اةةغ( ما2017الاةةاليعقضةةاف النةة  الإلدصةةرف خةةالل العةةا  

 دواًرا أمرقكنًا. 8,013,695:  2017الإلصروفاا الفعانب في تهاقب العا  

فهةز لإلقاعاةب  31/12/2017دواًرا فةي  81,815أما فنإلا قلعا  عالرةنا الدقةا  لاتةاب الإلقةر والاةالغ قةاره 

 .2018ساادها خالل سدب  مالنب ااالي قا إلب ااى الإلادى قل  اللزاماا

  :الختامية للصناديق الخاصةالحسابات  . 10

 :ةداوق مكافأة تهاقب ال امب  -. )أ(10   

ان ةداوق تهاقب ال امب ماكز  عداا  ةداوق تهاقب ال امب لإلزيفي الإلداإلاا العرعنب الإلل صصب  

 وقلزلى ادارت  مذاي ادارة مشكل عإلزجب أ كا  ه ا الداا .
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 :زدااــالإلزج - (1أ ـ ) .10

 :يـــمقت إلب كاللال 31/12/2017دوار في  2,480,926ق تااغ مزجزداا الصداو
 

 دوار 1,796,142 :  زك * تقاقـب لـاة الادـ

 دوار        4,624:   ب ـش صن ماقدب* 

 دوار   680,160:    *  تاعاا ماقدب أخـرة  

 لاصداوق.وتفاةناها مرفقب في الاتاب ال لامي 

 :الإلطاـزعـاا  ـ (2أ ـ ). 10

دوار ، و تةةاعاا دا دةةب ش صةةنب و أخةةرة  1,279,044وتلإلثةةل فةةي ا لنا نةةاا وم صصةةاا قةةارها 

دوار، والاتةاعاا الاا دةب الش صةنب متةلاقاا ةفةراد اتلهةي خةاماته  والإلارجةب  1,201,882قارها 

 أسإلاؤه  في الاتاب ال لامي.

 

 :31/12/7201اقب ال امب كإلا هز في إلالي والدقا  لصداوق مكافأة تهإلزق  اللا  (3أ ـ ). 10

 دوار    1,748,927:    1/1/2017فـي ا * الرةنــ

 دوار    1,156,386:   2017قراداا  لعا  * قضاف  اا

 دوار  (117,109,1):          تاـــــــيخصـم منـه المصروف* 

 دوار   1,796,142:   31/12/2017* الرةنا الافلر  في 

 دوار             300:   الاد  عكش  ت ص  ل  ماالغ قضاف* 

 دوالر   1,796,442:  = 31/12/2017* الرةنا الادكي كإلا في 
 

 :ةداوق الضإلان ااجلإلااي  -. )ب(10   

اـي لإلزيفـي الإلداإلاا العرعنب  ه ا الصداوق قعإلل وف  أ كا  تاا  ةداوق الضإلـان الص 

 الإلل صصب.
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كزتةب مةن الدقاقةب دوار مل 295,278مااـــغ  31/12/2017قااغ اجإلالي مزجزداا ه ا الصداوق لغاقب 

 دوار. 295,278 في الادزك عإلااغ

وتلإلثةةةل فةةةي دوار  295,278مااــةةةـغ  31/12/2017قااةةةغ اجإلةةةالي مطازعةةةاا هةةة ا الصةةةداوق لغاقةةةب 

 دوار. 36,714رها ش صنب وأخرة قا دوار، و تاعاا دا دب 258,564ا لنا ناا قارها 

 

 :31/12/7201 في هو كما للصندوق والنقدي المالي الموقف

 

 دوالر  314,388.77 1/1/2017* الرةنا في 

 دوار  139,288.65  ااقــرادااالإلاصل من * قضاف ل  

 دوار(158,399.18ع    الإلافزاب* ق ص  مد  الإلصروفـاا 

 دوالر 295,278.24 =   31/12/2017* الرةنا الافلر  في 

 دوار        595.55 * قضاف ل  شنكاا ل  تصرف

 دوار        750.00 التذالا من ت ص  ل  ماالغ مد  ق ص * 

 دوالر 295,123.59 =    31/12/2017* الرةنا الادكي في 

 

)المركز العربي للتعريب  7201الملحقة للسنة المالية  للموازناتالحسابات الختامية  :الثاني القسم

 :والنفقة الخاصة بمعهد البحوث والدراسات العربية(، والترجمة والتأليف والنشر

المركز العربي للتعريب ميزانية للموازنات الملحقة )ة الختامي اتعداد الحسابإدارة العامة بقامت اإل -

 عن السنةوالترجمة والتأليف والنشر، وميزانية النفقة الخاصة بمعهد البحوث والدراسات العربية( 

الواردة تفاصيلها في المرفق المتعلق بالحسابات الختامية للموازنات و 31/12/2017المنتهية في 

 الملحقة.
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 لختامية من قبل الهيئات الرقابية:مراجعة وتدقيق الحسابات ا   :الثالث القسم

إلى مراقب الحسابات القانوني،  2017قامت اإلدارة العامة بتقديم الحسابات الختامية للعام المالي  -

وهيئة الرقابة المالية في الموعد المحّدد، حيث باشر مراقب الحسابات القانوني مهمته في مراجعة 

، وقدمت له كافة الوثائق 31/12/2017 وحتى 1/1/2017حسابات المنظمة عن الفترة من 

والمستندات والسجالت التي مكنته من القيام بمهمته ليقدم تقريره عن تلك الحسابات في وثيقة 

أثناء مراجعته، )وفق ما جاء في تقريره  الحسابات القانونيمنفصلة توزع الحًقا، وقد تبين لمراقب 

للمنظمة مطابقة للدفاتر والسجالت ومؤيدة بالمستندات النظامية،  الحسابات الختاميةالمرفق(، أن 

 .31/12/2017منتهية في وأن حساب االيرادات والمصروفات يعبر عن نتيجة أعمالها في السنة ال

كما باشرت هيئة الرقابة المالية مهمة مراجعتها للحسابات الختامية للمنظمة عن الفترة المالية من  -

، وتم تقديم كافة المستندات والسجالت المطلوبة لتدقيق ومراجعة 31/12/2017حتى  1/1/2017

وستقدم هيئة ، 2017تلك الحسابات بما في ذلك تقرير رئيس وحدة الرقابة الداخلية عن العام 

الرقابة المالية تقريرها ونتائج مراجعتها وتدقيقها لتلك الحسابات إلى اإلدارة العامة التي ستتولى 

الواردة في  هاقة مستقلة في فترة الحقة بعد قيام المدير العام بالرد على مالحظاتتوزيعه في وثي

 التقرير.

المجلس التنفيذي في ستقدم وثيقة معّدلة إلى المؤتمر العام في ضوء التوصية التي ستصدر عن  -

 .2017بعد المئة، بشأن الحسابات الختامية للمنظمة عن العام  دورته التاسعة

 

 كـذلل

هذه الوثيقة ومرفقاتها المبّينة للحساب الختامي للمنظمة وحسابات الصناديق الخاصة بعرض  أتشرف

، وتقريري مراقب الحسابات القانوني 2017عن السنة المالية والحسابات الختامية للميزانيات الملحقة 

 .لالعتمادوهيئة الرقابة المالية عنها، 

 .شأنهذا الالمقترح إصداره بومرفق مشروع القرار 
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 قرار مشروع 
 

 عشأن

 2017 عن العام الحساب الختامي للمنظمة والصناديق الخاصة 

عنهاوتقريري هيئة الرقابة المالية ومراقب الحسابات القانوني  

ــــــــــ  

  المؤتمر العامإن 
 

 .الى دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إذ يشير

 .للمنظمات العربية المتخصصة الموّحدالمالي والمحاسبي  وإلى النظام

 قرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي بشأن الحسابات الختامية وتقارير هيئة الرقابة المالية.وإلى 

 .(  11/ ق  109قرار المجلس التنفيذي رقم ) م ت / د وإلى 

، وتقريري مراقب  الحسابات هااتمرفقو 7و /24ع  د/ عالمعروضة رقم: م  ةعلى الوثيق هوبعد اطالع

 .2017القانوني وهيئة الرقابة المالية بشأن الحسابات الختامية للمنظمة عن عام 

 ما دار من مناقشات. وفي ضوء

:يقـــّرر  

الحساب الختامي للمنظمة وحسابات الصناديق الخاصة وحسابات الموازنات الملحقة عن العام  اعتماد .1

 ، وتقريري مراقب الحسابات القانوني وهيئة الرقابة المالية عنها.2017

 مراقب تقرير دعوة المدير العام إلى اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لتنفيذ التوصيات الواردة في .2

                                                                                                      .2017تقرير هيئة الرقابة المالية عن الحسابات الختامية عن العام و انونيالق الحسابات

 7ق  /24ع / د عمشروع قرار رقم: م 

 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم    

 أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام   
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