تقرير رئيس وحدة الرقابة الداخلية للمنظمة

املوضوع

عن العـــام 2017
(الوثيقة رقم)12 :

املرجع



المادة ( / 39ب) من النظام الماال االماابا

الم دو ال لظمنظماا

العربية المتخصصة.


الالئاة التنظيمية المو دلة لعمل ا لة الرقاباة اللالظياة بالمنظماا
العربية المتخصصة.



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



نصدت الفقرة (ب) من المادة ( )39مان النظاام الماال الماابا

امللخص

بأن "يرفع رئيع وردةعالرقارة اعدرقااق ت عدره ريعرارهاعةرقا

الم دو ال

عدرقامختصعدر

دمجتورقإلدقئلرأدرقامكتبرقاتنف ذيراتمنظمد".


جاء ف

الالئاة التنظيمية المو دلة لو لة الرقابة اللالظية لظمنظما

العربية المتخصصة "يت امرئي وردةالرقارة ادرقااق ت درات ريررسنوير
هاةرقامجتورقاتنف ذيراتمنظمدردقا درقامختصد،ردهُح لرنسخدرمنهرهاةر
ه درقارة ادرقام ا دردقاتجندر(اجندرقامنظم تراتتنس قردقامت اعد)".
ر



بيتقلم رئيس ا لة الرقابة اللالظية بتقريره إلا المجظاس التنفيا ي الا ي
يغطا الةاانة الماليااة لعااام  2017افااا النمااالم المقاارة ماان ق اال المجظااس
االقتصادي االالئاة التنظيمية لعمل ا لا الرقابة اللالظية.

اإلجراء املطلوب



لظنظاار ارفاات صوةااية لظماالصمر العااام باعتماااد صقرياار ا االة الرقابااة
اللالظية لعام .2017

وثيقة رقم :م ت /د  / 109و12

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

أم ندرقامجتورقاتنف ذيردقامؤهمررقاع م

وثيقة
مق دلمة من رئيس ا لة الرقابة اللالظية إل المجظس التنفي ي

بشـأن
تقرير رئيس وحدة الرقابة الداخلية للمنظمة
عن العام 2017
ــــــــــ



جاء ف الفقرة (ب) من المادة ( )39من النظام المال االمااب

الم دو ل النصد التال :

"يرفت رئيس ه ه الو لة صقاريره إل الهيئة المختصداة امجظاس اادارة ا المبتال التنفيا ي لظمنظماة فا
دارا انعقادها العادية اةورًا منها إل كل من الظجنة اهيئة الرقابة".


كما ارد ف الفقرة ( )7مان الماادة ( )5مان الالئااة التنظيمياة المو دالة لو الة الرقاباة اللالظياة لظمنظماا
العربية المتخصصة ما يظــ :
"يقلم رئيس الو لة صقريره الةنوي إل المجظس التنفي ي لظمنظمة االهيئة المختصة اصُاال نةخة منه إل
هيئة الرقابة المالية االظجنة".



اصط يقا لما جاء ف المادة ( 5ـ فقرة  )5من الالئاة التنظيمياة المو دالة لو الة الرقاباة اللالظياة التا صفيال
بأن يقلم رئيس ا لة الرقابة اللالظية صقريرًا بنويدًا لالل ثالثة شهر من انتهاء الةنة المالية.



اابتن اـادًا إل اـ مااا ب اـا لك اـره يتق اـ دلم رئي اـس ا اـلة الرقابااة اللالظيااة بتقريااره عاان العااام المااال 2017
(مرفق-ر-1ره ريررمنفصل) افا النمالم الما دلدة بقرار المجظس االقتصادي ااالجتمااع الخاةاة بدعالاد
صقرير المراقل اللالظ لظمنظما العربية المتخصدصة.
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ر
دةارهض ّمنرقات ريررقاجوقنبرقاري س درقات ا ــد:
 قاجزءرقألدل:ررقاب ن ترقام ا درعنرقاعــ مر:2017مشتمتـدرعتة :ر
 )1ااقت مةاهما اللال األعضاء.
)2

مةتوى األداء ااالناراف بين المخطط االفعظ عظ مةتوى اايرادا االمصرافا .

)3

صاظيل الوضعية المالية امبوناصها من:

ا تياط (عام لاص)  /الفائض  /المطال ا االمةتاقا ( ةابا دائنة املينة) /ابتثمار.
اضاع الصناديا الخاةة (ةنلق الضمان الصا  /ةنلاق مبافأة نهاية الخلمة).

)4

 قاجزءرقاث ني:ررديشتملرهذقرقاجزءرعتـة:اجه الصرف المختظفة.

)1

مال ظا ا لة الرقابة اللالظية عظ

)2

نتائج متابعة صنفي صوةيا هيئة الرقابة المالية الةابقة.

)3

التوةيا العامـة.

لذلـك
صشرف بعرض ه ه الوثيقة امرفقها عظ المجظس التنفي ي الموقر لظنظر االتوةية لظملصمر العام
باعتماد التقرير المرفا.
امرفا مشراع القرار المقترح إةلاره به ا الشأن.
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مشروع قرار رقم :م ت /د  /109ق 12

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

أم ندرقامجتورقاتنف ذيردقامؤهمررقاع م

مشروع قرار
بشأن
تقرير رئيس وحدة الرقابة الداخلية للمنظمة
عن العام 2017
ــــــــــ
إن المجلس التنفيذي

 -إل يُشير إل نص المادة ( /39ب) من النظام المال االمااب

المو دل.

 اإل الالئاة التنظيمية المو دلة لو لة الرقابة اللالظية لظمنظما العربية المتخصصة.اإل قرار المجظس االقتصادي رقم ( 2026د.ع  94فقرة .)3
 -ابعل اطالعه عظ الوثيقة المعراضة رقم (م

 /د  / 109ا  )12امرفقها.

ـ اف ضوء ما عرضه رئيس ا لة الرقابة اللالظية.
 -اما دار من مناقشا .

يقـرّر:
 التوةية إل الملصمر العام باعتماد صقرير رئيس ا لة الرقابة اللالظية عن العام  2017اما ارد فيه مانصوةيا امقتر ا .

ر
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