تشكيل هيئة الرقابة املالية ملراجعة حسابات املنظمة

املوضوع

للدورة املالية ( ) 2020 - 2019
(الوثيقة رقم )15 :

املرجع



النظام المالي والمحاسبي الم ّوحد (المادة .)41



قرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم (ق  1898دع )88
سبتمبر ،2011ورقم ( 1937د ع  )90سبتمبر .2012



امللخص



قرار المؤتمر العام رقم (م ع  /د ع  / 23ق.)14

تنص المادة ( )41من النظام الماالي والمحاسابي الم ّوحاد علا ا تصااص
المااؤتمر العااام بتشااليه ئي ااة الرقابااة الماليااة ماان ممالااي الاادو ا ع ااا
لمراجعة حسابات المنظمة.



أ ّكد المجلس االقتصادي واالجتماعي بموجب قراره رقم ( 1937د ع
 )90سبتمبر  ،2012بأن يتم تشليه ئي ات الرقابة اإلدارية والمالية
للمنظمات العربية المتخصصة من الجمعية العامة (المؤتمر العام) من
الدو ا ع ا .



صدر قرار المؤتمر العام رقم (م ع  /د ع  / 23ق )14بتشليه ئي ة
الرقابة المالية لمراجعة حسابات المنظمة عن عامي .2018 – 2017



تنتهي أعما ئي ة الرقابة المالية الحالية قبه نهاية مايو  ،2019وئو العام
الذي يسبق انعقاد دورة المؤتمر العام القادم ،مما يتطلب تشليه ئي ة
الرقابة لمراجعة حسابات المنظمة للدورة المالية ( ،)2020-2019من
ممالي الدو ا ع ا الراغبة في ذلك.

اإلجراء املطلوب

 رفع توصية للمؤتمر العام بتشليه ئي ة الرقابـة المالية من ممالي الـدوا ع ا لمراجعة حسابات المنظمة للدورة المالية ( .) 2020 - 2019

وثيقة رقم :م ت  /د  / 109و 15
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام

وثيقة
مق ّدمة من المدير العام إل المجلس التنفيذي
بشأن
تشكيل هيئة الرقابة املالية ملراجعة حسابات املنظمة
للدورة املالية ( ) 2020 – 2019
ــــــــــــــــــ

 نصت المادة ( )41من النظام المالي والمحاسبي الم ّوحد عل ما يلي:
" تشله ئي ة الرقابة المالية لله منظمة بقرار من الهي ة المختصة من ممالي مس دو عل ا قه ،وتقوم
بالرقابة الفعالة عل أموا المنظمة ومتابعة أدا أجهزتها التنفيذية لمسؤولياتها وتقييم نتائج أعمالها،
وتبدي ئي ة الرقابة المالية مالحظاتها بشأن ا

طا والمخالفات والقصور في تطبيق ا نظمة اإلدارية

والمالية ،واقتراح الحلو المالية والمحاسبية واإلدارية لتالفي ئذه ا

طا ومعالجتها ويشترط في ع و

ئي ة الرقابة ما يلــي:
 أن يلون من المختصين في أجهزة الرقابة المالية في الدو العربية. أن ال تزيد مدة تمايه الع و في ئي ة الرقابة المالية عن دورتين. أن ال يلون ع وا في ئي ة رقابة مالية كار من منظمة. أن ال يجمع بين ع وية ئي ة الرقابة ي منظمة وع ويته في لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة. أق ّر المجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدو العربية بموجب قراره رقم ( )1937في دورته
العادية ( )90بتاريخ  2012/09/13ما يلــي:
 "التأكيد على المنظمات العربية المتخصصة ،بأن يتم تشكيل هيئات الرقابة المالية واإلدارية منخالل الجمعية العامة (المؤتمر العام) من الدول األعضاء".
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 نص قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم (ق  - 1898د ع  ،2011/9/15 )88عل اآلتــي:
" التأكيد عل تشليه ئي ة الرقابة المالية للمنظمات العربية المتخصصة من ممالي مس دو عل
ا قه باإلضافة إل ممالي دولتين ع وين احتياطيين في حالة تغيب أو اعتذار أي من ا ع ا
ا صليين ،والتأكيد عل أن تلون مخاطبة الدو في ئذا الشأن من ال الوزارات المعنية بالمجلس
االقتصادي واالجتماعي".
 كما أق ّر المجلس االقتصادي واالجتماعي بموجب قراره رقم( :ق  – 2075دع  )96بتاريخ
 ،2015/9/3الموافقة عل
ممالي الدو

توصيات لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة في اجتماعها ( ،)24بشان

ا ع ا في المنظمات العربية المتخصصة في ئي ات الرقابة المالية واإلدارية

للمنظمات والتي تفيد باآلتــي:
 ( )10عل المديرين العامين للمنظمات العربية المتخصصاة ،توجياه الادعوات لاع اا ا صاليينواالحتياطين لهي ات الرقابة المالية للمشاركة في االجتماعاات السانوية لهي اات الرقاباة المالياة ،علىى
أن تحىىرم الدولىىة التىىي تنياىىش عىىن المشىىاركة هىىي التماعىىات هيئىىة الرقابىىة الماليىىة واإلداريىىة دون
ما ّرر ،من ترشيحها مرة أخرى عند تشكيل هيئة الرقابة للمنظمة هي الدورات التالية.
 ( )16التأكياااد علااا الااادو العربياااة أئمياااة ح اااور مماليهاااا فاااي ئي اااات الرقاباااة المالياااة واإلدارياااةللمنظمات العربية المتخصصة.
 ( )25للدو ا ع ا في ئي ة الرقابة المالية واإلدارية الحق في ترشيح أكار من ع او ،كماا يحاقللدولة ترشيح نفس الع و في ئي ة الرقابة المالية واإلدارية كار من دورة مالية".
 وتطبيقا لنص المادة ( )41من النظام المالي والمحاسبي الم ّوحد ،فقد سبق أن وافق المؤتمر العام في
دورته الاالاة والعشرين عل تشليه ئي ة للرقابة المالية لمراجعة حسابات المنظمة بموجب قراره رقم
(م ع  /د ع  /23ق  ،)14ونصه التالــي:
 تشليه ئي ة للرقابة المالية لمراجعة الحسابات الختامية المنظمة لعامي  2017و  2018من الدواآلتيــة:
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 .1الجمهورية التونسية
 .2الممللة العربية السعودية
 .3جمهورية العراق
 .4دولـة قـطـر
 .5دولة ليبـيــا
 اعتبار ممالي الدو التالية أع ا احتياطيين: .1الممللة ا ردنية الهاشمية
 .2جمهورية السودان
 -عدم تح ّمه المنظمة نفقات ممالي الدو في اجتماعات ئي ة الرقابة المالية.



وباعتبار ،أن عمه ئي ة الرقابة المالية الحالية لعام  2017و  ،2018ينتهاي بنهاياة ماايو  ،2019وئاي
الساانة التااي تساابق انعقاااد المااؤتمر العااام القااادم ،ف ا ن المااؤتمر العااام ماادعو لتشااليه ئي ااة الرقابااة الماليااة
لمراجعة حسابات المنظمة للدورة المالية ( .) 2020 - 2019

لذلـك
أتشرف بعرض ا مر عل المجلس التنفيذي الموقر للتف ه بالنظر ،والتوصية للمؤتمر العام بمقترح
تشليه ئي ة الرقابة المالية لمراجعة حسابات المنظمة للدورة المالية ( .) 2020 – 2019
ومرفق مع ئذه الوثيقة مشروع القرار المقترح إصداره بهذا الشأن.

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

3

مشروع قرار رقم :م ت  /د  /109ق 15

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام

مشروع قرار
بشأن
تشكيل هيئة الرقابة املالية ملراجعة حسابات املنظمة
للدورة املالية ( ) 2020 – 2019
ــــــــــــــــــ

إن اجمللس التنفيذي:
 إذ يشير إل المادة ( )41من النظام المالي والمحاسبي الم ّوحد. ويشير إل قرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم ( /1937د ع  )90سبتمبر ،2012ورقم ( 1898دع  )88سبتمبر  ،2011وقرار ( / 2075دع  )96سبتمبر  ،2015بشأن تشليه
ئي ات الرقابة المالية.
 -وإل

قرار المجلس التنفيذي في دورته العادية الخامسة بعد الم ة في ئذا الشأن.

 -وبعد االطالع عل الوثيقة المعروضة رقم :م ت  /د  / 109و .15

يقـرّر:
أولا :رفع توصية للمؤتمر العام بتشليه ئي ة الرقابة المالية لمراجعة الحسابات الختامية للمنظمة
للدورة المالية ( )2020-2019من الدو اآلتيــة:
------------------------------- .1

--------------------------------------- .2

------------------------------- .3

--------------------------------------- .4

------------------------------- .5
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ثانياا :اعتبار ممالو الدو التالية أع ا احتياطيين:
------------------------------- .1

------------------------------- .2

ثالثاا :عدم تح ّمه المنظمة نفقات ممالي الدو في اجتماعات ئي ة الرقابة المالية.
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