احلساب اخلتامي للمنظمة والصناديق اخلاصة عن العام 2017

املوضوع

وتقريري هيئة الرقابة املالية ومراقب احلسابات القانوني عنها

(الوثيقة رقم)11 :
املرجع



المواد  47 ،46 ،45من النظام المالي والمحاسبي الموحّ د.



المادة  4من نظام صندوق مكافأة نهاية الخدمة.



المادة ( )3الفقرة (ب) من نظام صندوق الضمان االجتماعي لموظفي
المنظمة.



قرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي بشأن الحسابات الختامية.



قامت اإلدارة العامة بإعدداد الحسدابات الختاميدة للمنظمدة (اإلدارة العامدة

امللخص

والمراكز الخارجية) والحسابات الختامية للصناديق الخاصة والموازنات
الملحقة عن السنة المالية المنتهية في ( 2017/12/31وثيقة مستقلة).


توضح الوثيقة المعروضة أسلوب عرض الحساب الختامي للمنظمة لعام
 2017علدد مراقددب الحسددابات القددانوني وهيئددة الرقابددة الماليددة ،وأهددم
النتددائ التددي انتهددت اليهددا حسددابات المنظمددة (اإلدارة العامددة والمراكددز
الخارجيددددة) للعددددام المددددالي  2015مددددن حيددددد المددددوارد والمصددددروفات
واالحتيددا ي العدددام واالحتيا ـدددـي الخـدددـاص واألرصددددة النقديدددة وكددد ل
مت دأخرات مسدداهمات الدددوا األعضدداف فددي موازنددات المنظمددة وحسدداب
مبن المقر وهو ما يرد تفصيال في المرفق.



انتهددت الهيئددات الرقابيددة ممثلددة فددي مراقددب الحسددابات القددانوني وهيئددة
الرقابددة الماليددة مددن مراجعتهددا للحسددابات الختاميددة للمنظمددة عددن العددام
ّ
وسيوزع تقريرهما حداا االنتهداف مدن الدردود علد المالحظدات
،2017
الواردة بهما.

اإلجراء املطلوب



التوصدية للمددرتمر العددام باعتمدداد الحسددابات الختاميددة للمنظمددة وحسددابات
الصددناديق الخاصددـة عددن السددنة الماليددة  ،2017وتقريددري هيئددة الرقابددة
المالية ومراقب الحسابات القانوني عنها.

وثيقة رقم :م ت /د  / 109و 11

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام

وثيقة
مقدّمةّمنّالمديرّالعامّإلىّالمجلسّالتنفيذي ّ

بشـأن
الحساب الختامي للمنظمة والصناديق الخاصة عن العام 2017
وتقريري هيئة الرقابة المالية ومراقب الحسابات القانوني عنها
ــــــــــ

القسم األول :الحساب الختامي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (اإلدارة العامة والمراكز الخارجية)
والصناديق الخاصة للسنة المالية 2017
 نصّت الفقرة (هـ) من المادة ( )45من النظام المالي والمحاسبي الموحّ د عل اآلتــي:"أن تعد الشرون المالية في المنظمة الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي في نهاية السنة المالية
وترفعها للمدير العام بموعد ال يتجاوز الشهر الثاني بعد انتهاف السنة المالية بحيد يشتما علــ :
أ -البيانات المنصوص عليها في المادة ( )44باإلضافة ال المقارنة مع المصروفات والموارد للسنة
السابقة ،وكيفية التصرّ ف في العجز أو الفائض بين المصروفات والموارد.
ب -كشف تحليلي باالستثمارات وعوائدها.
ج -كشف احصائي بالموجودات الثابتة واإلهالكات المتراكمة.
د -الحسابات الختامية والمركز المالي للفروع أو األجهزة أو المراكز أو المكاتب التابعة للمنظمة،
وك ل الحسابات الختامية والمراكز المالية المجمعة للمنظمة.
هـ -م كرة ايضاحية عن نتائ تنفي الموازنة وتحليا الحسابات.
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 كما نصت المادة ( )46من النظام المالي والمحاسبي الموّ حد عل ما يلــي:"يق ّدم المدير العدام الحسدابات الختاميدة وقائمدة المركدز المدالي للمنظمدة الد الهيئدة المختصدة مشدفوعا
بتقرير مالي عن نتائ تنفي الموازنة ومرفقاتها وتقريري مراقب الحسدابات القدانوني وهيئدة الرقابدة
المالية للمنظمة ورده عل المالحظات الواردة فيها في موعد ال يتجاوز نهايدة منتصدف شدهر يونيدو
(حزيران) من كا سنة".
صت المادة ( )4من نظام مكافأة نهاية الخدمة عل
 -ن ّ

خضوع الصندوق في ادارة أمواله وحساباته

للقواعد المنصوص عليها في ه ا النظام والنظام المالي والمحاسبي.
 كما نصّت الفقرة (ب) من المادة ( )3من نظام الضمان االجتماعي عل خضوع الصندوق في ادارةأمواله للقواعد المنصوص عليها في ه ا النظام والنظام المالي والمحاسبي الموحّ د للمنظمات العربية
المتخصصة".

واستنادًا إلى ما سبق ،وعلى ما ورد في الفقرة (هـ) من المادة ( )45من النظام المالي والمحاسبي
الموحد ،أع ّدت ادارة الشرون اإلدارية والمالية الحسابات الختامية للمنظمة والصناديق الخاصة (صندوق
ّ
مكافأة نهاية الخدمة-صندوق الضمان االجتماعي) عن السنة المالية المنتهية في ،2017/12/31وفق
األسلوب ال ي حدده النظام المالي والمحاسبي الموحّ د و الواردة تفاصيلها في مرفق (وثيقة الحساب
الختامي للمنظمة عن العام .)2017
ه ا ونستعرض فيما يلي أهم نتائ الحسابات الختامية للمنظمة لعام ( 2017االدارة العامة والمراكز
الخارجية) والصناديق الخاصة (صندوق مكافأة نهاية الخدمة ،صندوق الضمان االجتماعي) عل النحو
التالـــي:
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 .1اإليـــــرادات:
بلغ اجمالي االيرادات المحصلة حت  ،2017/12/31ما قدره  7,430,809دوالرً ا تفاصيلها كالتالي:
بالدوالر :
5,124,551

 المحصا من مساهمات الدوا االعضاف عل موازنة.2017

1,800,346

 المس ّدد من متأخرات الدوا االعضاف خالا عام .2017 -موارد اتية.

505,912

 صافي الموارد االخرى ( اتية ومساهمة في المشروعاتوموارد رأسمالية).

7,430,809

 -صافي االيرادات

 .2المتأخــرات:
بالنسبة للمتأخـرات عل الدوا األعضاف فيأتي بيانها كما يلي :
( .2أ)  -المتأخرات المسجلة على الدول األعضاء حتى  2017/12/31بالدوالر األمريكي:
بلغ ّإجمالي ّالمتأخرات ّعلى ّالدول ّاألعضاء ّمبلغ ّّ 61,864,134دوالر ّأمريكي ّحتىّ
ّ،2017/12/31موضحةّكماّيلــيّ :
ّ 17,955,007

ّ-متأخراتّماّقبلّعامّّ .1990

ّ 43,909,127

ّ-متأخراتّماّبعدّعامّّ1990وحتىّالعامّّ .2017

ّ 10,226,395

 متأخراتّمعترضّعليهاّ ّ.

ّ 33,682,732

 متأخراتّغيرّمعترضّعليهاّ .

ّ
61,864,134

 -إجمالي المتأخرات.
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( .2ب) ـ وضع المتأخرات كما هي في ّ:2017/12/31
بلغّرصيدّالمتأخراتّفيّنهايةّالسنةّالماليةّّ2016مبلغّّ59,789,031دوالرّ،وقدّسددّخاللّسنةّّ2017
مبلغّّ1,800,346دوالرّفيماّأضيفتّمتأخراتّتعودّلسنةّّ2017بمبلغّّ3,875,449دوالرّ،ليصبحّبذلكّ
رصيدّإجماليّالمتأخراتّّ61,864,134دوالرّمنهاّّ51,637,739دوالرّمتأخراتّغيرّمعترضّعليهاّ
للفترةّ.2017ّ-1980
ّ
بالدوالر :
59,789,031

المتأخراتّفيّّ 2016/12/31

3,875,449

ّ+المتأخراتّللسنةّالماليةّّ 2017

1,800,346

ــّّالمسدّدّمنّالمتأخراتّخاللّالسنةّالماليةّّ 2017

ّ 61,864,134

 -صافيّإجماليّالمتأخراتّفيّّ 2017/12/31

ّ 10,226,395

 -المتأخراتّالمعترضّعليها ّ

51,637,739

 رصيد ّالمتأخرات ّغير ّالمعترض ّعليها ّبما ّفيها ّمتأخرات ّالفترةّّ1989ّ-1980وفقّمبدأّالصرفّالفعلي.
ّ

ّ
وتردّتفاصيلّهذهّالمتأخراتّفيّالكشوفاتّالمبينةّفيّمرفقّوثيقةّالحسابّالختاميّعـنّالعامّّ 2017
ّ

المجلس التنفيذي ـ الدورة التاسعة بعد المئة ـ شعبان  1439هـ ـ مايو  2018م

4

 .3المصروفات "االستخدامات":
بلغت المصروفات خالا السنة المالية  2017ما قدره  7,075,636.79دوالر أي ما نسبته  %64من
اجمالي االعتمادات المقررة موزعة عل األبواب التالية وفق التصنيف الوارد في المادة - 31/ب /من
النظام المالي والمحاسبي الموحّ د للمنظمات العربية المتخصصة كاآلتــي:
االعتمادات
المعدّ لة

المصروفــات

نسبة االنفاق
من االعتمادات
المقدّ رة

الباب االول :نفقات االفراد
العاملين.

5,568,980.00

5,568,980.00

4,858,102.54

%87

الباب الثاني :مصروفات السفر
والتنقالت.

60,000.00

60,000.00

38,408.32

%64

الباب الثالث :المستلزمات الخدمية.

285,100.00

285,100.00

138,032.02

%48

الباب الرابع :المستلزمات السلعية
والصيانة.

302,650.00

302,650.00

187,497.04

%62

الباب الخامس :المصروفات
الرأسمالية.

73,500.00

73,500.00

27,560.74

%37

الباب السادس :نفقات اجتماعات
المجالس الرئيسية.

60,000.00

60,000.00

37,419.91

%62

الباب السابع :األنشطة والبرامج

4,674,770.00

4,674,770.00

1,788,616.22

%38

الباب الثامن :التزامات عربية
ودولية.

75,000.00

75,000.00

0.00

%0

األبـــواب

االجمالي:

االعتماد المقر
في الموازنة

11,100,000

المناقـــالت

7,075,636.79 11,100,000
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 .4حساب النتيجة في : 2017/12/31
 -إجماليّااليراداتّ ّ:

ّ7,430,808.74دوالر ّ

يخصم منه:

ّ

ّ-المصروفاتّعلىّاألبــــوابّّّّّّّ

ّ7,075,636.79دوالر ّ

ّ-المصروفاتّمنّاالعتماداتّالمدورةّ

ّّّّّّ26,932.95دوالر ّ

الفــارق (وفر):
ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 328,239.00دوالر

ّ

ّّّّّّويرجعّأسبابّالوفرّالماليّالىّقيامّبعضّالدولّاألعضاءّبسدادّمساهماتهاّ،خاللّالشهرينّاألخيرينّمنّ
السنة ّالمالية ّّ ،2017وانتهاج ّالمنظمة ّسياسة ّترشيد ّاالنفاق ّمع ّإعطاء ّاألولوية ّلألنشطة ّالتي ّعليهاّ
التزاماتّمؤكدةّوذاتّمردوديةّللدولّاألعضاءّفيّالمنظمةّ ّ.
 .5األرصدة النقديـة:
بلغ تّاالرص ـدةّالنقدي ـةّالمت وفرةّل دةّالمنظم ةّف يّّ2017/12/31مبلغ اّوق درهّّّ16,533,061دوالراّ
أمريكياّبيانهاّكماّيليّ :
ّ

ودائع الجل

حسابات جارية

االجمالـي

بالـدوالر ّ :


االدارةّالعامـــةّّّّّّّّّّّّّّّ ّ
ّ 1,000,499



المراكزّالخارجيـة ّ



ّصندوقّالنقدّالعربيّّّّ ّ
االجمالــي:

ّ 811,645
ّ
1,812,144

ّ

ّ 1,000,499

ّ 5,470,138

ّ 6,281,783

ّ 9,250,779

ّ 9,250,779

14,720,917
ّ

ّ ّ 16,533,061

ّ

ّّإنّالمبلغّالواردّفيّودائعّألجلّفيّالمراكزّالخارجيةّيعودّلمعهدّالبحوثّوالدراساتّالعربيةّفيّالقاهرةّ .ّ
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ّ.6االحتياطي العام والخاص:
( .6أ)  -االحتياطي العام:
يتكونّمنّالوفورات ّ السنويةّالتيّتنشأّلدةّالمنظمةّنتيجةّلزيادةّالمواردّ(االيرادات)ّعلىّالنفقاتّ
لسنةّمعينةّوفقاّللحسابّالختاميّالسنويّويودعّفيّالحسابّالموحدّلدةّصندوقّالنقدّالعربيّ،وقدّ
بلغ ّرصيد ّاالحتياطي ّالعام ّحتى ّّ 2017/12/31مبلغ ّّ 3,637,072دوالر ّوالمبينة ّتفاصيله ّفيّ
مرفقّوثيقةّالحسابّالختاميّ.
( .6ب)  -االحتياطي الخاص:
يتكونّمنّجميعّعوائدّاالستثمارّالمحققةّلدةّالحسابّالموحدّّ،ويودعّهذاّاالحتياطيّلدةّص ندوقّ
النقدّالعربيّعلىّأنّالّيتجاوزّه ذاّاالحتي اطيّّّ%ّ50م نّجمل ةّاعتم اداتّموازن ةّالمنظم ةّ خ رّ
سنةّماليةّّ،والّيتمّالصرفّمنهّإالّبق رارّم نّالمجل سّاالقتص اديّواالجتم اعيّوللمنظم ةّالمعني ةّ.
ويوضحّالجدولّرصيدّاالحتياطيّالخاصّفيّّّ2017/12/31وهوّعلىّالنحوّالتالــيّ ّ:
 ّ ّّّّ5,550,000الرصيدّفيّّ 2017./1/1
ّ ّّّّّ180,000

يضافّالمسددّمنّسلفةّاالحتياطيّالخاصّلبناءّمقرّالمنظمةّ .

(ّ )180,000

يخصم ّالمحول ّلالحتياطي ّالعام ّتثبيت ّرصيد ّاالحتياطيّ
الخاصّعلىّنسبةّّ%50منّاعتماداتّالميزانيةّلعامّّ .2017

5,550,000

الرصيدّفيّّ .2017/12/31

ّ

ّّّ .7االحسابات المدينة:
( .7أ) ّّ-الحساباتّالمدينةّالشخصيـةّ :
بلغتّالحساباتّالمدينةّالشخصيـةّم اّق درهّّ25,179دوالرّ،وه يّعب ارةّع نّأرص دةّس ل ّمنح تّ
لم ويفينّوي تمّتقس يطهاّم نّمرتب اتهمّف يّّ2017وستس وةّخ اللّس نةّّ2018وف قّاحك امّالنظ امّ
االساسيّالموحدّلمويفيّالمنظماتّالعربيةّالمتخصصةّوّالئحت هّالتنفيذي ةّ،إض افةّإل ىّب اقيّعه دةّ
طرفّالخبيرةّالمكلفةّبمكتبّباريسّ .
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( .7ب)ّّّ-الحساباتّالمدينةّاألخـرةّ :
بلغت ّالحساباتّالمدينةّاألخـرةّماّقدرهّّ 1,098,723دوالرّتفاصيلهاّفيّوثيقةّالحسابّالختاميّ
(والتفاصيلّفيّالحسابّالختاميّصّّ .)163-121-101-31
 .8الحسابات الدائنـة:
( .8أ)ّّ-الحساباتّالدائنةّالشخصيةّ :
تبلغّالحس اباتّالدائن ةّالشخص يةّكم اّف يّّ2017/12/31مبل غّّ70,051دوالرّومعظمه اّمس تحقاتّ
لخبراءّوأساتذةّلقاءّأبحاثّوّدراسات(ّ.والتفاصيلّفيّالحسابّالختاميّصّّ .)198-197
( .8ب)ّّ-الحساباتّالدائنةّاألخرةّ :
تبلغّالحساباتّالدائنةّاألخرةّكماّف يّّ2017/12/31مبل غّّ927,178دوالرّف يّاالدارةّالعام ةّوالمراك زّ
الخارجيةّمفصلّكالتاليّ :
*ّاالدارةّالعامـةّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:

ّّّّّّّ862,460دوالر ّ

*ّالمراكـزّالخارجيـةّ ّّّّّّّّّّّّّّّّ :

ّّّّّّّّ64,718دوالر ّ

ّ

وفيماّيليّتفاصيلّالحساباتّالدائنةّفيّاالدارةّالعامةّ :
التزاماتّعلىّالمنظمةّنحوّالغيرّ ّّ:

ّ156,606دوالر ّ

(والتفاصيلّفيّالحسابّالختاميّصّّ )108
ّ705,854دوالر ّ
ّمشاريعّوبرامجّممولةّمنّالغيرّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:(والتفاصيلّفيّالحسابّالختاميّصّّ )109
ومنّالجديرّبالذكرّبانّهذهّالحساباتّالدائنةّيقابلهاّسيولةّنقديةّفيّالبنوكّ .
ّ
ّ
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ّ
أمّاّبالنسبةّللحساباتّالدائنةّفيّالمراكزّالخارجيةّفهيّكالتالــيّ :
ّ

المبلغ بالدوالر

اسم المعهد/المركز/المكتب
 -معهدّالمخطوطاتّالعربيةّ .

50,516

 -مكتبّتنسيقّالتعريـبّ .

8,305

 -معهدّالبحوثّوالدراساتّ .

5,897

 -معهدّالخرطومّالدولـيّ .

0

اإلجمالــــي:

64,718

ّ

تمثلّهذهّالمب الغّبع ضّالمس تحقاتّلجه اتّمختلف ةّتتعام لّم عّه ذهّالمراك زّاض افةّلرص يدّمس تحقّلص ندوقّ
الضمانّالصحيّواالجتماعيّبمعهدّالمخطوطاتّلمّيدفعّ .
ّ .9الحساب الخاص ببناء المقر:
بلغّإجماليّالمصروفاتّالفعليةّعل ىّمبن ىّالمق ـرّف يّ2017/1/1ّ:م اّق درهّ7,957,979ّ:دوالرًاّأمريكيً اّ،
يض افّإلي هّالمنص رفّخ اللّالع امّالح الي(ّ)2017مبل غّّ55,716دوالرًاّأمريكيً اّ،وب ذلكّيك ونّإجم اليّ
المصروفاتّالفعليةّفيّنهايةّالعامّّ8,013,695ّ:ّ2017دوالرًاّأمريكيًاّ .
أماّفيماّيتعلقّبالرصيدّالنق ديّلحس ابّالمق رّوالب الغّق درهّّ81,815دوالرًاّف يّّ2017/12/31فه وّلمقابل ةّ
التزاماتّماليةّالزالتّقائمةّعلىّالمبنىّيتمّسدادهاّخاللّسنةّّ .2018
ّ .10الحسابات الختامية للصناديق الخاصة:
( .10أ)ّّ-صندوقّمكافأةّنهايةّالخدمةّ :
ّإنّصندوقّنهايةّالخدمةّمحكومّبنظامّصندوقّنهايةّالخدمةّلمويفيّالمنظماتّالعربيةّالمتخصصةّ
ويتولىّإدارتهّمجلسّإدارةّمشكلّبموجبّأحكامّهذاّالنظامّ .
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( .10أ ـ ّ- )1الموجــوداتّ :
تبلغّموجوداتّالصندوقّّ2,480,926دوالرّفيّّ2017/12/31مقسمةّكالتالـــيّ :
ّ

*ّنقديـةّلـدةّالبنـوكّ ّ

ّ1,796,142ّّ:دوالر ّ

*ّمدينةّشخصيـةّ ّ

ّّّّّّّّ4,624ّّ:دوالر ّ

*ّحساباتّمدينةّأخـرةّّ

ّّّ680,160ّّ:دوالر ّ

ّّ

وتفاصيلهاّمرفقةّفيّالحسابّالختاميّللصندوقّ .
( .10أ ـ  )2ـ ّالمطلـوبـاتّ :
وتتمث لّف يّاحتياطي اتّومخصص اتّق درهاّّ1,279,044دوالرّّ،وحس اباتّدائن ةّشخص يةّوّأخ رةّ
قدرهاّّ1,201,882دوالرّ،والحس اباتّالدائن ةّالشخص يةّمس تحقاتّألف رادّانته تّخ دماتهمّوالمدرج ةّ
أسماؤهمّفيّالحسابّالختاميّ .
ّ

( .10أ ـ  )3الموق ّالماليّوالنقديّلصندوقّمكافأةّنهايةّالخدمةّكماّهوّفيّّ :2017/12/31
*ّالرصيــدّفـيّّ ّ ّ2017/1/1

ّّّّ1,748,927ّ:دوالر ّ

*ّيضافّّااليراداتّّلعامّّ ّ2017

ّّّّ1,156,386ّ:دوالر ّ

*ّيخصـم منـه المصروفـــــــات

ّّّّّّّ ّ ّ )1,109,171(ّ:دوالر ّ

*ّالرصيدّالدفتريّفيّّ 2017/12/31

ّّّ1,796,142ّّ:دوالر ّ

*ّيضافّمبالغّلمّتخصمّبكش ّالبنك ّ

ّّّّّّّّّّّّّ300ّّ:دوالر ّ

*ّالرصيدّالبنكيّكماّفيّ 1,796,442ّ: ّ =ّ2017/12/31دوالر ّ
( .10ب) -صندوقّالضمانّاالجتماعيّ :
هذا ّالصندوق ّيعمل ّوفق ّأحكام ّنظام ّصندوق ّالضمـان ّالصحـي ّلمويفـي ّالمنظمات ّالعربيةّ
المتخصصةّ .
ّ
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ّ
يبلغّإجماليّموجوداتّهذاّالصندوقّلغايةّّ2017/12/31مبلـــغّّ295,278دوالرّمتكون ةّم نّالنقدي ةّ
فيّالبنوكّبمبلغّّ295,278دوالرّ .
يبل غّإجم اليّمطلوب اتّه ذاّالص ندوقّلغاي ةّّ2017/12/31مبلــ ـغّّ295,278دوالرّوتتمث لّف يّ
احتياطياتّقدرهاّّ258,564دوالرّ،وحساباتّدائنةّشخصيةّوأخرةّقدرهاّّ36,714دوالر.

الموقف المالي والنقدي للصندوق كما هو في :2017/12/31
ّ

*ّالرصيدّفيّّ 2017/1/1

 314,388.77دوالر ّ

*ّيضافّلهّالمحصلّمنّااليــرادات ّ ّ

ّّ139,288.65دوالر ّ

*ّيخصمّمنهّالمصروفـاتّالمدفوعةّّّ ّ

()158,399.18دوالر ّ

*ّالرصيدّالدفتريّفيّّ =ّّّ2017/12/31

 295,278.24دوالر ّ

*ّيضافّلهّشيكاتّلمّتصرف ّ

ّّّّّّّّ595.55دوالر ّ

*ّيخصمّمنهّمبالغّلمّتخصمّمنّالسجالت ّ

ّّّّّّّّ750.00دوالر ّ

*ّالرصيدّالبنكيّفيّّ =ّّّّ2017/12/31

 295,123.59دوالر ّ

القسم الثاني :الحسابات الختامية للموازنات الملحقة للسنة المالية ( 2017المركز العربي للتعريب
والترجمة والتأليف والنشر ،والنفقة الخاصة بمعهد البحوث والدراسات العربية):
 قامت اإلدارة العامة بإعداد الحسابات الختامية للموازنات الملحقة (ميزانية المركز العربي للتعريبوالترجمة والتأليف والنشر ،وميزانية النفقة الخاصة بمعهد البحود والدراسات العربية) عن السنة
المنتهية في  2017/12/31والواردة تفاصيلها في المرفق المتعلق بالحسابات الختامية للموازنات
الملحقة.
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القسم الثالث :مراجعة وتدقيق الحسابات الختامية من قبل الهيئات الرقابية:
 قامت اإلدارة العامة بتقديم الحسابات الختامية للعام المالي  2017ال مراقب الحسابات القانوني،وهيئة الرقابة المالية في الموعد المح ّدد ،حيد باشر مراقب الحسابات القانوني مهمته في مراجعة
حسابات المنظمة عن الفترة من  2017/1/1وحت

 ،2017/12/31وقدمت له كافة الوثائق

والمستندات والسجالت التي مكنته من القيام بمهمته ليقدم تقريره عن تل

الحسابات في وثيقة

منفصلة توزع الح ًقا ،وقد تبين لمراقب الحسابات القانوني أثناف مراجعته( ،وفق ما جاف في تقريره
المرفق) ،أن الحسابات الختامية للمنظمة م ابقة للدفاتر والسجالت ومريدة بالمستندات النظامية،
وأن حساب االيرادات والمصروفات يعبر عن نتيجة أعمالها في السنة المنتهية في .2017/12/31
 كما باشرت هيئة الرقابة المالية مهمة مراجعتها للحسابات الختامية للمنظمة عن الفترة المالية من 2017/1/1حت  ،2017/12/31وتم تقديم كافة المستندات والسجالت الم لوبة لتدقيق ومراجعة
تل

الحسابات بما في ل

تقرير رئيس وحدة الرقابة الداخلية عن العام  ،2017وستقدم هيئة

الرقابة المالية تقريرها ونتائ مراجعتها وتدقيقها لتل الحسابات ال اإلدارة العامة التي ستتول
توزيعه في وثيقة مستقلة في فترة الحقة بعد قيام المدير العام بالرد عل مالحظاتها الواردة في
التقرير.

لذلـك
أتشرف بعرض ه ه الوثيقة ومرفقاتها المبيّنة للحساب الختامي للمنظمة وحسابات الصناديق الخاصة
والحسابات الختامية للميزانيات الملحقة عن السنة المالية  ،2017وتقريري مراقب الحسابات القانوني
وهيئة الرقابة المالية عنها ،للنظر و التوصية للمرتمر العام باعتمادها.
ومرفق مشروع القرار المقترح اصداره به ا الشأن.
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مشروع قرار رقم :م ت /د  /109ق 11

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

ّ

أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام

مشروع قرار
ّ

بشأن ّ
الحساب الختامي للمنظمة والصناديق الخاصة عن العام 2017
وتقريري هيئة الرقابة المالية ومراقب الحسابات القانوني عنها
ــــــــــ
إن المجلس التنفيذي

ا يشير ال دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
وال النظام المالي والمحاسبي الموحّ د للمنظمات العربية المتخصصة.
وال قرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي بشأن الحسابات الختامية وتقارير هيئة الرقابة المالية.
وبعد ا العه عل الوثيقة المعروضة رقم :م ت /د/109و  11ومرفقاتها ،وتقريري مراقب الحسابات
القانوني وهيئة الرقابة المالية بشأن الحسابات الختامية للمنظمة عن عام .2017
وفي ضوف ما دار من مناقشات.
يقـــرّر :
 .1الموافقة عل

ما جاف في وثيقة الحساب الختـامي للمنظمة (اإلدارة العامة والمراكز الخـارجية)

والحسابات الخاصة (صندوق مكافأة نهاية الخدمة وصندوق الضمان الصحي واالجتماعي)
والحسابات الختامية للموازنات الملحقة عن السنة المالية .2017
 .2الموافقة عل ما ورد في تقرير مراقب الحسابات القانوني عن الحساب الختامي للمنظمة عن السنة
المنتهية في .2017/12/31
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 .3الموافقة عل ما ورد في تقرير هيئة الرقابة المالية عن الحساب الختامي للمنظمة عن السنة المنتهية
في .2017/12/31
 .4التوصية ال المرتمر العام باعتماد الحساب الختامي للمنظمة وحسابات الصناديق الخاصة وحسابات
الموازنات الملحقة عن العام  ،2017وتقريري مراقب الحسابات القانوني وهيئة الرقابة المالية عنها.
 .5دعوة المدير العام ال اتخا اإلجرافات والتدابير الالزمة لتنفي التوصيات الواردة في تقرير مراقب
الحسابات القانوني وتقرير هيئة الرقابة المالية عن الحسابات الختامية عن العام .2017
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