
 املوضوع
 

 للمنظمة تقرير رئيس وحدة الرقابة الداخلية 

 2017ام ـــعن الع

 

 (8: )الوثيقة رقم
 

/ ب( من النظام المالي والمحاسبي المّوحد للمنظماا   39المادة )   املرجع

 العربية المتخصصة.

   الالئحة التنظيمية الموّحدة لعمل وحدة الرقابة الداخلية بالمنظما

 العربية المتخصصة.

 ( 3فقرة  94د.ع  2026قرار المجلس االقتصادي رقم). 

  (.12/ ق 109قرار المجلس التنفيذي رقم )م  / د 

  امللخص
 ( من المادة )( من النظام المالي المحاسبي المّوحاد  39نّصت الفقرة )ب

يرفع رئيس وحدة الرقابة الداخليةة قرريةرإ ىلةل الةياةة الة   ةة بأن "

 ". ومجلس اإلدارة أو الةك ب ال نفيذي للةنظةة

   جاء في الالئحة التنظيمية الموّحدة لوحدة الرقابة الداخلية للمنظما

ي ردم رئيس وحدة الرقابة الداخلية ب ررير العربية المتخصصة  "

للةنظةة والةياة الة   ة، وقُحال سنوي ىلل الةجلس ال نفيذي 

نس ة منه ىلل هياة الرقابة الةالية واللجنة )لجنة الةنظةات لل نسيق 

 ."والة ابعة(

  سيتم عرض تقرير رئيس وحدة الرقابة الداخلية عن العام

على المجلس التنفيذي في دورته التاسعة بعد المئة   2017

 . لالطالع ورفع توصية بشأنه إلى المؤتمر العام
 

  الااذي المااؤتمر العاااميتقاادم رئاايس وحاادة الرقابااة الداخليااة بتقرياار  إلااى  

المجلاس   وفا  النماا ا المقارة مان قبال 2017يغطي السنة المالية لعاام 

 والالئحة التنظيمية لعمل وحدا  الرقابة الداخلية. االقتصادي

 اإلجراء املطلوب
  

 .2017ام ن العتقرير وحدة الرقابة الداخلية ع اعتماد -
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 وثيقة
 

 المؤتمر العاموحدة الرقابة الداخلية إلى مة من رئيس مقدّ 
 

 أنـبش

 تقرير  رئيس وحدة الرقابة الداخلية للمنظمة 

 2017عن العام 

ــــــــــ  

 

 ( من المادة )( من النظام المالي والمحاسبي المّوحد  النّص التالي:39جاء في الفقرة )ب 

الهيئة المختّصاة  ومجلاس اادارة  و المبتال التنفياذي للمنظماة فاي "يرفع رئيس هذ  الوحدة تقارير  إلى 

 دورا  انعقادها العادية  وصوًرا منها إلى كل من اللجنة وهيئة الرقابة".

 ( مان الالئحاة التنظيمياة الموّحادة لوحادة الرقاباة الداخلياة للمنظماا  5( مان الماادة )7كما ورد في الفقرة )

 العربية المتخصصة ما يلــي: 

"يقدم رئيس الوحدة تقرير  السنوي إلى المجلس التنفيذي للمنظمة والهيئة المختصة وتُحال نسخة منه إلى 

 هيئة الرقابة المالية واللجنة".

 ( من الالئحة التنظيمياة المو5ـ فقرة  5وتطبيقا لما جاء في المادة ) ّحادة لوحادة الرقاباة الداخلياة  التاي تفياد

 ا خالل ثالثة  شهر من انتهاء السنة المالية. ة الرقابة الداخلية تقريًرا سنويًّ بأن يقدم رئيس وحد

 2017دة الرقابااة الداخليااة بتقرياار  عاان العااام المااالي ـس وحااـم رئياادّ ـر   يتقااـ   كااـى مااا سبااـاًدا إلااـواستناا 

النما ا المحّددة بقرار المجلس االقتصادي واالجتمااعي الخاصاة بدعاداد  ( وف قررير منف ل -1 -مرفق)

 تقرير المراقل الداخلي للمنظما  العربية المتخّصصة.

 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 

 أمانة الةجلس ال نفيذي والةؤقةر العام

 

 8و / 24ع د/ عوثيقة رقم: م 
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 وقد قضّةن ال ررير الجوانب الرئيسية ال اليــة:

 :2017 امــلعا عن الةالية البيانات  األول: الجزء -

 مش ةلـة علل:

 واقع مساهما  الدول األعضاء. (1

 مستوى األداء واالنحراف بين المخطط والفعلي على مستوى اايرادا  والمصروفا .  (2

 تحليل الوضعية المالية ومبوناتها من:  (3

 احتياطي )عام  خاص( / الفائض / المطالبا  والمستحقا  )حسابا  دائنة ومدينة(/ استثمار.

 الخدمة(. وضاع الصنادي  الخاصة )صندق الضمان الصحي/ صندوق مبافأة نهاية  (4

 

 :علـل الجزء هذا ويش ةل  :الثاني الجزء -

 مالحظا  وحدة الرقابة الداخلية على  وجه الصرف المختلفة.   (1

 نتائج متابعة تنفيذ توصيا  هيئة الرقابة المالية السابقة.   (2

 التوصيا  العامـة.   (3

 

  علاى المجلاس التنفياذي فاي دورتاه 2017 الداخلية عن العااموحدة الرقابة  رئيس* سيتم عرض تقرير 

 المجلس التنفيذي حيال التقرير.به  يا يوصي  وستقدم وثيقة معّدلة في ضوء 109الـ 

 

 لذلـك

 

 المرف . واعتماد التقرير الموقر للنظر المؤتمر العام تشرف بعرض هذ  الوثيقة ومرفقها على 

 .لقرار المقترح إصدار  بهذا الشأنومرف  مشروع ا  
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 قرار مشروع 
 

 بشأن

 تقرير  رئيس وحدة الرقابة الداخلية للمنظمة 

 2017عن العام 

ــــــــــ  

 المؤتمر العام :إن 

 / ب( من النظام المالي والمحاسبي الموّحد.39إلى نص المادة ) شيرإ  يُ  -

 الالئحة التنظيمية الموّحدة لوحدة الرقابة الداخلية للمنظما  العربية المتخصصة. وإلى -

 .(3فقرة  94د.ع  2026قرار المجلس االقتصادي رقم )وإلى  -

 .(12/ ق 109م  / د رقم ) التنفيذيقرار المجلس وإلى   -

 ومرفقها. (8و / 24 ع / د عم ) الوثيقة المعروضة رقم وبعد اطالعه على -

 عرضه رئيس وحدة الرقابة الداخلية. وفي ضوء ما ـ 

 .  مناقشا من  وما دار  -

 يقـّرر:

 

 8و /24 ع / دعمشروع قرار رقم: م 
 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 

 أمانة الةجلس ال نفيذي والةؤقةر العام

 


