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لـــس التنفيـــذي 

 التنفيـذي إلـى 
ـة مـن النظـام 

   عليها.

 المبلـغ الـذي 
عــام أن يحــدد 
 االشــــتراكات 

عــاله للقاعــدة 

ر العــام علــى 

م ت 
نوفم/ الثاني 

 

  ي

 يصـــدق المجل

جلـس عى الم
 القاعـدة الثالثـة

جلس التنفيذي 

  ة

صة تصـل إلـى
جــوز للمــدير الع
فــــاق تحصــــيل

أع المبــين عــديل

 أدخلــه المــدير

تشرين ١٢ 

م المالي

 النفـــاذ بعـــدما 

ـام المـالي، ُيـد
ير العـام علـى

تصديق المج 

صحة العالمية

مادات مخصص
الميزانيــة. ويج
مــــع مراعــــاة آف

.  

صــدق علــى التع

 التعــديل الــذي

ت النظام
  ألمانة

 وتـــدخل حيـــز
  م عامة.

 الماليـة والنظـ
ي أدخلهـا المـدي

  المالية. 

فاذ يبدأ بمجرد

منظمة الصح

 إلصدار اعتم
جلهــا تــم إقــرار 
 تخصيصــــه، م
تراض الداخلي

ــالي الــذي يص

لماليــة، علــى 
 

=     

ى تعديالت
  
من األ قرير  
  
  

لنظـــام المـــالي
أحكام -مالية 

يالت الالئحـة
ي للـنص والتـي
عليها لالئحة ا

ريخ الفعلي للنف

م المالي لم

صحة صالحية 
ض التــي مــن أجل
 مــــن الحكمــــة 
 العامل واالقتر

  ي
روع القــرار التــا

مــن الالئحــة ال
  لنفاذ الفوري.

   =     =

  

 مائة
 المؤقت ل

ديق على
تق

ديالت علـــى ال
من الالئحة الم

بشـأن تعـدي ٣-
طـابع التحريـري
ييرات المتفق ع

والتار  إدراجه.

امة من النظ

ها جمعية الص
ات لألغــراض
معتمــــدة الــــذي 
وق رأس المال

س التنفيذي
لنظــر فــي مشــر

  ي،

م ١-١٦لمــادة 
 المالي، مع ال

 ي
بعد الم الثون

جدول األعمال

التصد

ير العـــام التعـــد
سادسة عشرة م

-٦٦ج ص عر 
يالت ذات الط
ءمتها مع التغي

لنص المقترح 

الثة المعدلة
  رر الميزانية

زانية التي تقره
حمــل المصــروفا
ن الميزانيــــة الم
 كل من صندو

ب من المجلس
لمجلــس فــي ال

  مالي:

مجلس التنفيذي

، وفقــًا للصــدق
لثة من النظام

لس التنفيذ
والثال الرابعة 

من ج ٢-١١

ُيـــدخل المـــدي 
 وفقًا للمادة الس

وطبقًا للقرار 
يق علـى التعـدي
 من أجل مواء

ويرد أدناه ال 

القاعدة الثا
إقرار – الثالثة 

تمثل الميز  ١
تــى يتســنى تحم
 األقصــــى مــــن
همات وتوافر ك

ء المطلوب
قــد يرغــب ال 

من النظام الما

الم
  

يص
قاعدة الثالال

المجل  
الدورة 
١البند    

  
  
  

١- 
عليها، 

  
٢- 

التصدي
المالي 

  
٣- 
  

نص ا
  

القاعدة 
  

١٠٣-
حتأقــر 

المبلــــغ 
والمساه

  
رااإلج

  
٤- 

الثالثة م
  

  
  
  


