
  
  منظمـة الصحـة العالميـة

  ١١٥/٤٣م ت  المجلس التنفيذي
  ٢٠٠٥ يناير/ الثانيكانون  ٧   عشرة بعد المائةالخامسةالدورة 

  EB115/43   من جدول األعمال المؤقت ٢-٦البند 
  
  
  
  

  تعديالت على الالئحة المالية والنظام المالي
  
  

  تقرير من المدير العام
  
  

  
  ومات عامةمعل

  
شرعت أمانة منظمة الصحة العالمية في تنفيذ نشاط بعيد األثر الغرض منه تجديد إطار اإلدارة القائمة                  -١

وسيتم ذلك عن طريق االستعاضة التدريجية      . على تحقيق النتائج وتجديد النظم التشغيلية واإلدارية المتصلة به        
المالية والموارد البشرية ونظام كشوف مرتبـات المـوظفين         عن النُظم األساسية المتعلقة بالميزانية والشؤون       

والشراء على مدى الثنائيتين القادمتين بحيث تتم تلبية احتياجات المنظمة اإلدارية في الوقـت الـراهن وفـي                  
.  جميع مستويات المنظمة من القيام بمهـامهم       فيالمستقبل بطريقة تتسم بالفعالية والكفاءة مما يمكّن اإلداريين         

في هذا النشاط تبسيط السياسات واإلجراءات المالية بحيث يتسنى لها دعم عمل المنظمة             ن العناصر الهامة    وم
  .بشكل أكثر شفافية وفعالية

  
وعليه من الضروري إدخال بعض التعديالت على الالئحة المالية والنظام المالي حتى يعكـس ذلـك                  -٢

العامة المتعلقة باإلنفاق لكي تتسق مع أفـضل الممارسـات          ومن المنتظر تحديث السياسة     . الممارسات الحديثة 
 من جودة اإلبالغ عن اإلنفاق حتى يكون هناك اتساق أوثق بين تحقيق النتائج سنومن شأن ذلك أن يح. الراهنة

  .غ عنهلّالمتوقعة واإلنفاق المب
  
مـن الالئحـة     ٣-١١ و ١-٨ و ٨-٤ إلى   ٥-٤ و ٢-٤وهناك اقتراحات بإدخال تعديالت على المواد         -٣

ى المـادة   ـ وعالوة على ذلك من المقترح اإلبقاء عل       ١.وذلك بغرض تنفيذ السياسة المحدثة    ) ١الملحق  (المالية  
يتم اإلبالغ بصورة صحيحة عن االلتزامات غير المسددة         الحالية من الالئحة المالية كتدبير انتقالي حتى         ٧-٤

 مـن النظـام المـالي      ٦-١٠٨ر المدير العام تعديل المـادة       كما قر . ٢٠٠٥-٢٠٠٤فيما يتعلق بالفترة المالية     
. شريطة قيام جمعية الصحة باعتماد التعديالت المدخلة على الالئحة الماليـة والمـذكورة أعـاله              ) ٢الملحق  (

 من الالئحة المالية على أن تدخل هذه التعديالت حيز النفاذ بعدما يصدق عليها المجلـس                ٣-١٦وتنص المادة   
  .التنفيذي

  
 من النظام المالي حتى تعكس ١١٢لى إ ٦-١٠٦جري، حالياً، أيضاً إدخال تعديالت على المواد من يو  -٤

. التغير الذي طرأ على اسم مكتب مراجعة الحسابات الداخلية الذي أصبح يسمى خـدمات المراقبـة الداخليـة                 
                                                           

 اإلضـافات كتابـة  و بوضع خط عليها كناية عـن إلغائهـا   األجزاء المشطوبةى  التوكيد علالوثيقة تملتيسير قراءة    ١
 .ببنط ثقيل المقترحة



            EB115/43              ١١٥/٤٣ت م

2 

ذي يتم فيه تنفيذ النص الجديـد للمـادة         وللتيسير فإن النية المعقودة على تنفيذ هذه التعديالت في الوقت ذاته ال           
  .من النظام المالي المذكور أعاله ٦-١٠٨

  
 التاريخ الفعلي لتنفيذ تلك التعديالت وذلـك        ٢٠٠٦يناير  /  كانون الثاني  ١ومن المقترح أن يكون يوم        -٥

  .ليوافق بدء الثنائية التالية مما يحقق االتساق
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
المجلس التنفيذ مدعو إلى النظر في التعديالت المدخلة على الالئحة الماليـة والنظـام المـالي وفـي                    -٦

  :مشروع القرار التالي
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ١،بعد أن نظر في التقرير الخاص بالتعديالت المدخلة على الالئحة المالية والنظام المالي    
  

  :خمسين باعتماد القرار التالي جمعية الصحة العالمية الثامنة واليوصي  -١
  

  ن،وجمعية الصحة العالمية الثامنة والخمس  
  

بعد أن نظرت في التقرير الخاص بالتعديالت المدخلة على الالئحة المالية والنظـام               
  ،المالي

  
، وذلـك   ١ التعديالت المدخلة على الالئحة المالية على النحو المبين في الملحق            تقر  -١

  ؛٢٠٠٦يناير / ن الثاني كانو١اعتباراً من 
  
 إلغاء أية ٢٠٠٧-٢٠٠٦، كتدبير انتقالي، بأن يجري في أواخر الفترة المالية ترخّص  -٢

 وتقييـدها فـي حـساب اإليـرادات         ٢٠٠٥-٢٠٠٤التزامات غير مسددة من الفترة المالية       
  المتنوعة؛
  

دل على النحو المبـين     النظام المالي المع   من الالئحة المالية، على      ٣-١٦، وفقاً للمادة    صدقي  -٢
 شريطة اعتماد جمعية الصحة للتعديالت المقترحة على الالئحة المالية، كما هو مبين في     ٢في الملحق   

  .٢٠٠٦يناير /  كانون الثاني١، على أن يسري ذلك اعتباراً من ١الملحق 
  

  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
  .١١٥/٤٣ت مالوثيقة    ١
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  ١الملحق 
  

  الالئحة المالية
  

  النص المعدل المقترح  النص الحالي

...    

     اعتمادات الميزانية العادية-مادة الرابعة ال

...    

تكون االعتمادات متاحة لالرتبـاط خـالل         ٢-٤
ويرخص للمدير العام بأن    . الفترة المالية المتعلقة بها   

يحتسب من االعتمادات االرتباطات المتعلقة بتكاليف      
السلع والخدمات التي يتم طلبها أو األمر بتوريـدها         

ة الجارية والتي يتم التعاقد بشأنها      خالل الفترة المالي  
خالل تلك الفترة، ويتعين توريدها أو تقديمها خـالل         
  .تلك الفترة أو في غضون السنة التالية لنهاية الفترة

تكون االعتمادات متاحة لالرتبـاط خـالل         ٢-٤
ويرخص للمدير العام بأن    . الفترة المالية المتعلقة بها   

 المتعلقة بتكاليف   يحتسب من االعتمادات االرتباطات   
السلع والخدمات التي يتم طلبها أو األمر بتوريـدها         
خالل الفترة المالية الجارية والتي يتم التعاقد بشأنها        

والتي يصبح تقـديمها مـستحقاً      خالل تلك الفترة،    
 ويتعــين توريــدها أو  بموجــب العقــود المبرمــة

أو في غضون السنة التالية      الفترة   تلكخالل   تقديمها
  .ية الفترةلنها

...    

فيما يخص الميزانية العادية، يجوز إبقـاء         ٥-٤
االعتمادات من الفترة المالية الجارية متاحة للفتـرة        
المالية التالية للسماح بترحيـل االلتزامـات غيـر         

  :المسددة من أجل

فيما يخص الميزانية العادية، يجوز إبقـاء         ٥-٤
ة للفتـرة   االعتمادات من الفترة المالية الجارية متاح     

االلتزامـات غيـر    المالية التالية للسماح بترحيـل      
  : من أجلتراكم الحسابات الدائنة المسددة

استكمال األنشطة التي خصص لها االعتماد        )أ(
أصال في نهاية السنة األولى من الفترة المالية التالية، 
شريطة أن يكون تنفيذ تلك األنشطة قد بـدأ أثنـاء           

  ة؛الفترة المالية الحالي

استكمال األنشطة التي خصص لها االعتماد        )أ(
أصال في نهاية السنة األولى من الفترة المالية التالية، 
شريطة أن يكون تنفيذ تلك األنشطة قد بـدأ أثنـاء           

  الفترة المالية الحالية؛

سداد ثمن جميع السلع والخدمات المقدمـة         )ب(
بموجب االلتزامات غير المسددة المشار إليهـا فـي         

، وذلك في نهاية السنة الثانية التي تلي        )أ(٥-٤لمادة  ا
  .تلك الفترة المالية

 المقدمـة سداد ثمن جميع السلع والخدمات        )ب(
التي يصبح تقديمها مستحقاً بموجب العقود المبرمة       

بموجب االلتزامات غيـر     قبل نهاية الفترة المالية،   
، وذلك فـي    )أ(٥-٤المسددة المشار إليها في المادة      

  .ية السنة الثانية التي تلي تلك الفترة الماليةنها

...    

في نهاية الفترة المالية تلغى أية التزامـات          ٧-٤
غير مسددة من الفترة المالية السابقة وتقيد في حساب 

  .اإليرادات المتنوعة

في نهاية الفترة المالية تلغى أية التزامـات          ٧-٤
 في حساب غير مسددة من الفترة المالية السابقة وتقيد

  .اإليرادات المتنوعة
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تنقل أية مطالبات تظل قائمة ضد المنظمـة          ٨-٤
بموجب االلتزامات غير المسددة الملغاة وفقاً للمـادة        

 إلى االلتزامات الجديدة في مقابل االعتمـادات        ٧-٤
  .المنشأة للفترة المالية الجارية

ــات   ٧-٤ ٨-٤ ــة مطالب ــسلع أي تتعلــق بال
ديمها مـستحقاً بموجـب     والخدمات التي يصبح تق   

 تكـون   تظـل  العقود المبرمة في فترة مالية الحقة     
بموجب االلتزامات غير المسددة    قائمة ضد المنظمة    
 تنشأ  في نهاية الفترة المالية    ٧-٤الملغاة وفقاً للمادة    
 فـي مقابـل     االلتزامات الجديـدة  بوصفها التزامات   

ــة    ــرة الماليـ ــشأة للفتـ ــادات المنـ  االعتمـ
قة ذات الصلة وتبين بوصفها مالحظة      الالح الجارية

  .تندرج ضمن البيانات المالية

...    

 اإليـرادات المتنوعـة واإليـرادات       -المادة الثامنة   
  األخرى

  

تطبق اإليـرادات وفقـاً للمـادة الخامـسة           ١-٨
  :وتتضمن ما يلي

تطبق اإليـرادات وفقـاً للمـادة الخامـسة           ١-٨
  :وتتضمن ما يلي

ـ     )أ( زم بهـا فـي حـدود       األرصدة غير الملت
  ؛٦-٤االعتمادات المخصصة بموجب المادة 

األرصدة غير الملتـزم بهـا فـي حـدود            )أ(
  ؛٦-٤االعتمادات المخصصة بموجب المادة 

 االلتزامات غير المسددة بموجـب المـادة         )ب(
  ؛٧-٤

 االلتزامات غير المسددة بموجـب المـادة         )ب(
  ؛٧-٤

الفائض حصائل الفوائد أو إيرادات استثمار        )ج(
  النقدي في الميزانية العادية؛

حصائل الفوائـد أو إيـرادات اسـتثمار          )ب( )ج(
  الفائض النقدي في الميزانية العادية؛

ــن   )د( ــسومات م ــستردة أو الح ــالغ الم المب
المصروفات التي يتم تسلمها بعد انتهاء الفترة المالية        

  المتعلقة أصالً بتلك المصروفات؛

ردة أو الحــسومات مــن المبــالغ المــست  )ج( )د(
المصروفات التي يتم تسلمها بعد انتهاء الفترة المالية        

  المتعلقة أصالً بتلك المصروفات؛

إيرادات مطالبات التـأمين غيـر الالزمـة          )ه(
الستبدال السلعة المؤمنة، أو التعويض عن الخسائر       

  في الحاالت األخرى؛

إيرادات مطالبات التأمين غيـر الالزمـة         )د( )ه(
ستبدال السلعة المؤمنة، أو التعويض عن الخسائر       ال

  في الحاالت األخرى؛

المحصلة عن بيع األصول    اإليرادات  صافي    )و(
اإلنتاجية بعد حسم جميع تكاليف شـراء وتحـسين         

  األصول المعنية؛

صافي اإليرادات المحـصلة عـن بيـع           )ه( )و(
األصول اإلنتاجية بعد حسم جميع تكـاليف شـراء         

  ول المعنية؛وتحسين األص

 تنشأ في    قد صافي األرباح أو الخسائر التي      )ز(
إطار عمليات مرفق أسعار الصرف، أو عن تطبيق        
أسعار الصرف الرسمية المعمول بهـا فـي األمـم          
المتحدة، أو عن إعـادة تقيـيم أصـول المنظمـة           

  والتزاماتها ألغراض محاسبية؛

صافي األرباح أو الخسائر التي قد تنـشأ          )و( )ز(
 إطار عمليات مرفق أسعار الـصرف، أو عـن          في

تطبيق أسعار الصرف الرسمية المعمول بهـا فـي         
األمم المتحدة، أو عن إعادة تقييم أصـول المنظمـة          

  والتزاماتها ألغراض محاسبية؛

  
  



  EB115/43          Annex 1      ١الملحق         ١١٥/٤٣ت م

5 

المبالغ المدفوعة لسداد االشتراكات المتأخرة       )ح(
المستحقة من الدول األعضاء التي ليـست مطالبـة         
بــسداد المبــالغ المقترضــة مــن صــندوق رأس 

العامل أو المبالغ المقترضة داخليـاً بموجـب         المال
  ؛٣-٧المادة 

المبـالغ المدفوعـة لـسداد االشـتراكات       )ز( )ح(
اء التي ليـست    المتأخرة المستحقة من الدول األعض    

مطالبة بسداد المبالغ المقترضة من صـندوق رأس        
العامل أو المبالغ المقترضة داخليـاً بموجـب         المال

  ؛٣-٧المادة 

اإليرادات التي ال تشير إليها هذه الالئحـة          )ط(
  .إشارة محددة

اإليرادات التي ال تشير إليها هذه الالئحة         )ح( )ط(
  .إشارة محددة

...    

     استثمار األموال-ية عشرة المادة الحاد

...    

 يضاف الـدخل المـستدر مـن مـوارد           )أ(٣-١١
الميزانية العادية إلى اإليرادات المتنوعـة بموجـب        

  ).ج(١-٨المادة 

 يضاف الـدخل المـستدر مـن مـوارد           )أ(٣-١١
الميزانية العادية إلى اإليرادات المتنوعـة بموجـب        

  .)ج( ١-٨المادة 
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  ٢الملحق 
  

  النظام المالي
  

  النص المعدل   النص الحالي

...    

    )االلتزامات(النفقات  - السادسةالقاعدة 

...    

كراميـات  إدفع أي   ب  يأذن للمدير العام أن    ٦-١٠٦
 من الالئحة المالية شـريطة أن       ٥-١٣عمال بالمادة   

 واإلنصافتكون هذه المدفوعات في مصلحة العدالة       
.  مصالح المنظمة علـى أفـضل وجـه        أو أن تخدم  

 مراجـع الحـسابات     إبـالغ ويجب، دون تـأخير،     
الخارجي ومدير مكتب مراجعة الحسابات الداخلية      
والمراقبة بأي مدفوعات من هذا القبيـل مـشفوعة         

  .بتعليل لألسباب الموجهة لذلك

كراميـات  إدفع أي   ب  يأذن للمدير العام أن    ٦-١٠٦
 المالية شـريطة أن      من الالئحة  ٥-١٣عمال بالمادة   

 واإلنصافتكون هذه المدفوعات في مصلحة العدالة       
. أو أن تخدم مصالح المنظمة علـى أفـضل وجـه          

 مراجـع الحـسابات     إبـالغ ويجب، دون تـأخير،     
  مراجعة الحسابات الداخلية  الخارجي ومدير مكتب    

 بأي مدفوعات من هذا القبيـل     المراقبـة خدمات   و
  .ة لذلكمشفوعة بتعليل لألسباب الموجه

...    

     الحسابات العامة-القاعدة الثامنة 

...    

 المعرفـة فـي القاعـدة      (تقيد الحـسابات      ٦-١٠٨
  :ما يلي)  من النظام المالي أعاله١-١٠٨

االعتمادات األصلية التي تـصوت عليهـا         )أ(
  جمعية الصحة؛

  االعتمادات بعد التغيير عقب أي تحويالت؛  )ب(

ت، غيـر االعتمـادات     ن وجد إاالئتمانات،    )ج(
  التي تتيحها جمعية الصحة؛

  تشغيل مرفق أسعار الصرف؛  )د(

  ؛اإليرادات  )ه(

  االعتمادات المخصصة الصادرة؛  )و(

  التي يتم تحملها؛) االلتزامات(النفقات   )ز(

  الديون، بما فيها االلتزامات غير المسددة؛  )ح(
  
  
  

 المعرفـة فـي القاعـدة      (تقيد الحـسابات      ٦-١٠٨
  :ما يلي)  من النظام المالي أعاله١-١٠٨

صلية التي تـصوت عليهـا      االعتمادات األ   )أ(
  جمعية الصحة؛

  االعتمادات بعد التغيير عقب أي تحويالت؛  )ب(

االئتمانات، ان وجدت، غيـر االعتمـادات         )ج(
  التي تتيحها جمعية الصحة؛

  تشغيل مرفق أسعار الصرف؛  )د(

  ؛اإليرادات  )ه(

  االعتمادات المخصصة الصادرة؛  )و(

  لها؛التي يتم تحم) االلتزامات(النفقات   )ز(

 االلتزامات غير المـسددة   الديون، بما فيها      )ح(
تراكم الحسابات الدائمة بغرض سداد كـل الـسلع         
والخدمات التي يصبح تقديمها مـستحقاً بموجـب        

  ؛العقود المبرمة قبل نهاية الفترة المالية
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األصــول، بمــا فيهــا األمــوال النقديــة   )ط(
ات واألوراق المالية والمبالغ المـستحقة      واالستثمار
  للمنظمة؛

  األرصدة غير المخصصة؛  )ي(

أرصدة االعتمادات المخصصة غيـر الملتـزم         )ك(
  بها؛

  .أرصدة  االعتمادات غير الملتزم بها  )ل(

األصــول، بمــا فيهــا األمــوال النقديــة   )ط(
ة واالستثمارات واألوراق المالية والمبالغ المـستحق     

  للمنظمة؛

  األرصدة غير المخصصة؛  )ي(

أرصدة االعتمادات المخصصة غيـر الملتـزم         )ك(
  بها؛

  .أرصدة  االعتمادات غير الملتزم بها  )ل(

...    

     المراجعة الداخلية للحسابات-القاعدة الثانية عشرة 

يتولى مكتب المراجعة الداخلية للحـسابات        ١-١١٢
خليـة للحـسابات    والمراقبة مسؤولية المراجعة الدا   

والتفتيش والمراقبة والتقييم فيمـا يخـص مواءمـة         
 واإلدارةوفعالية نظام المنظمة للمراقبـة الداخليـة        

 التحقيق في   إلى باإلضافةالمالية واستعمال األصول    
وتخضع جميع النظم   .  وسائر المخالفات  اإلدارةسوء  

والعمليات والمعامالت والوظـائف فـي المنظمـة        
ييم والمراقبة مـن قبـل مكتـب        لالستعراض والتق 

  .المراجعة الداخلية للحسابات والمراقبة

  

المراجعة الداخلية للحـسابات    يتولى مكتب     ١-١١٢
 مـسؤولية   الداخليـة خـدمات المراقبـة      المراقبةو

المراجعة الداخلية للحسابات والتفتـيش  والمراقبـة        
والتقييم فيما يخص مواءمة وفعالية نظـام المنظمـة         

 المالية واستعمال األصول    واإلدارةداخلية  للمراقبة ال 
 وسـائر   اإلدارة التحقيق فـي سـوء       إلى باإلضافة

وتخــضع جميــع الــنظم والعمليــات . المخالفــات
والمعامالت والوظائف في المنظمـة لالسـتعراض       

مكتب المراجعة الداخليـة    قبل  والتقييم والمراقبة من    
  . خدمات المراقبة الداخلية.ةللحسابات والمراقب

 علـى   اً تقني الً مؤه اًيعين المدير العام مدير     ٢-١١٢
رأس مكتب المراجعة الداخلية والمراقبة بعد التشاور       

كما يستـشير المـدير العـام       . مع المجلس التنفيذي  
 خدمـة صـاحب هـذا       إنهاءالمجلس التنفيذي قبل    

  .المنصب

 علـى   اً تقني الً مؤه اًيعين المدير العام مدير     ٢-١١٢
خـدمات   اجعة الداخلية والمراقبـة   المررأس مكتب   

. بعد التشاور مع المجلس التنفيذي     المراقبة الداخلية 
 إنهاءكما يستشير المدير العام المجلس التنفيذي قبل        

  .خدمة صاحب هذا المنصب

يعمل مكتب المراجعة الداخلية للحـسابات        ٣-١١٢
  :والمراقبة وفقا لألحكام التالية

لداخلية للحـسابات   المراجعة ا يعمل مكتب     ٣-١١٢
 وفقـا لألحكـام     خدمات المراقبة الداخلية   والمراقبة
  :التالية

 المدير  إلى اًيقدم مدير المكتب تقاريره رأس      )أ(
  العام؛

مكتب خدمات المراقبـة     المكتبيقدم مدير     )أ(
   المدير العام؛إلى اً تقاريره رأسالداخلية

  ودون اً فوري الً كام اًللمكتب أن  يطلع اطالع      )ب(
قيود على السجالت والممتلكـات وعلـى شـؤون         
الموظفين والعمليات داخل المنظمة، والتي تكون، في       
ــد   ـــوع قي ــلة بالموض ــب، ذات ص رأي المكت

  االستعراض؛

 أن   لمكتب خدمات المراقبة الداخلية    للمكتب  )ب(
  ودون قيود على السجالت اً فوري الً كام اًيطلع اطالع 

 والعمليات داخل   والممتلكات وعلى شؤون الموظفين   
مكتـب   المكتـب المنظمة، والتي تكون، فـي رأي       

، ذات صلة بالموضــوع     خدمات المراقبة الداخلية  
  قيد االستعراض؛
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يكون المكتب على استعداد لتسلم شكاوى أو         )ج(
 حدوث احتيال   إمكانيةمعلومات من الموظفين بشأن     

. أو هدر أو تعسف أو أي أنشطة غير قانونية أخرى         
لسرية في جميـع األوقـات وال تتخـذ أي          وتحترم ا 
 لالنتقام من الموظفين الذين يدلون بمثل هذه إجراءات

 بأنهـا   اًعلم كانت مقدمة عن عمد      إذا إالالمعلومات  
  كاذبة أو بنية التضليل؛

مكتـب خـدمات المراقبـة       المكتبيكون    )ج(
 على استعداد لتسلم شكاوى أو معلومات من        الداخلية

 حدوث احتيـال أو هـدر أو        نيةإمكاالموظفين بشأن   
وتحتـرم  . تعسف أو أي أنشطة غير قانونية أخرى      
 إجـراءات السرية في جميع األوقات وال تتخـذ أي         

لالنتقام من الموظفين الـذين يـدلون بمثـل هـذه           
 بأنهـا   اًعلم كانت مقدمة عن عمد      إذا إالالمعلومات  

  كاذبة أو بنية التضليل؛

 إلىم توصياته يحيل المكتب نتائج عمله ويقد  )د(
 أو المـدير التنفيـذي أو المـدير أو          اإلقليميالمدير  

 المدير  إلىالمشرف المسؤول عن العمل، مع نسخة       
ويحال أي تقرير   . العام ومراجع الحسابات الخارجي   

 إلـى من ذلك القبيل، بناء على طلب مدير المكتب،         
 تعليقات المدير العام    إلى باإلضافةالمجلس التنفيذي،   

  عليه؛

مكتـب خـدمات المراقبـة       المكتـب يحيل    )د(
 المـدير   إلـى  نتائج عمله ويقدم توصـياته       الداخلية
 أو المدير التنفيذي أو المدير أو المـشرف         اإلقليمي

 المـدير العـام     إلىالمسؤول عن العمل، مع نسخة      
ويحال أي تقرير مـن     . ومراجع الحسابات الخارجي  

 لـى إالمكتب،   ذلكذلك القبيل، بناء على طلب مدير       
 تعليقات المدير العام    إلى باإلضافةالمجلس التنفيذي،   

  عليه؛

يقدم المكتب كل سنة تقريرا مـوجزا الـى           )ه(
 مراجـع الحـسابات     إلـى المدير العام مع نـسخة      

الخارجي عن أنشطة المكتب، بما في ذلك توجهـات         
 حالـة تنفيـذ     إلـى  باإلضافةهذه األنشطة ونطاقها    

 جمعية الـصحة    إلىويحال هذا التقرير    . التوصيات
  . بالتعليقات التي تعد ضروريةاًمشفوع

 مكتب خدمات المراقبة الداخلية    المكتبيقدم    )ه(
لى المدير العام مع نـسخة      إ اً موجز اًكل سنة تقرير  

 مراجع الحسابات الخارجي عن أنشطة المكتب،       إلى
 باإلضافةبما في ذلك توجهات هذه األنشطة ونطاقها        

 إلـى ويحال هذا التقرير    . ات حالة تنفيذ التوصي   إلى
 بالتعليقـات التـي تعـد       اًجمعية الـصحة مـشفوع    

  .ضرورية

يحرص المدير العام على ضمان االستجابة        ٤-١١٢
لجميع توصيات مكتب المراجعة الداخلية للحـسابات       

  .والمراقبة وتنفيذها حسب الحاجة

يحرص المدير العام على ضمان االستجابة        ٤-١١٢
المراجعة الداخلية للحـسابات     لجميع توصيات مكتب  

 وتنفيذها حـسب    خدمات المراقبة الداخلية   والمراقبة
  .الحاجة

  
  
  

=     =     =  


