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 المراجع
منظمة من النظام العام للـ 52و 51واملادتان  (نرتبولمنظمة الدولية للشرطية اجلنائية )اإلمن القانون األساسي للـ 40اىل  38املواد 

 .(نرتبولالدولية للشرطية اجلنائية )اإل

( وأصبح نافذا يف 1990)أوتاوا،  59 الـ يف دورهتا الـذي اختذته اجلمعية العامة AGN/59/RES/4النظام املايل الذي اعتمد بالقرار 
 ، والذي جرى تعديله:1/1/1991

  مبوجب القرارAGN/61/RES/2 (. وفقا للقرار املذكور، 1992)داكار،  61الـ  يف دورهتا الذي اعتمدتـه اجلمعية العامة
 ؛1/1/1993ُحّدد تاريخ دخول هذا التعديل حيز التنفيذ يف 

  ومبوجب القرارAGN/63/RES/2 (. وفقا للقرار املذكور، ُحدد 1994)روما،  63الـ  يف دورهتا الذي اعتمدته اجلمعية العامة
 ؛1/1/1995تاريخ دخول هذا التعديل حيز التنفيذ يف 

  ومبوجب القرارAGN/65/RES/23 (. وقد ُحّدد تاريخ 1996)انطاليا،  65الـ  يف دورهتا الـذي اعتمدته اجلمعية العامة
 ؛1/7/1997دخول التعديالت املذكورة حيز التنفيذ يف 

  ومبوجـب القـرارAGN/67/RES/15 (. وفقا للقرار املذكور، 1998)القاهرة،  67 الـ يف دورهتا الـذي اعتمدتـه اجلمعية العامة
 .1999كانون الثاين/يناير   1ُحّدد تاريخ دخول التعديالت حيز التنفيذ يف 

  ومبوجب القرارAG-2001-RES-01 (. وفقا للقرار املذكور، 2001)بودابست،  70الـ  يف دورهتا الذي اعتمدته اجلمعية العامة
 .2002لثاين/يناير كانون ا  1ُحّدد تاريخ دخول التعديالت حيز التنفيذ يف 

  ومبوجب القرارAG-2002-RES-15 (. وفقا للقرار املذكور، 2002)ياوندي،  71 ـال يف دورهتا الذي اعتمدته اجلمعية العامة
. قبل ذلك، اعتمدت اللجنة التنفيذية فـي دورهتا 2003كانون الثاين/يناير   1ُحّدد تاريخ دخول التعديالت حيز التنفيذ يف 

( الئحة تطبيق للنظام املايل. ُضّمن يف الئحة التطبيق املذكورة يف النظام املايل على 2002حزيران/يونيو  20 - 18) 133 الـ
 )األقسام امللونة بالرمادي(. ‘‘قواعد’’شكل 

  مبوجـب القـرارAG-2003-RES-01 (. حـُّدد تاريخ دخول 2003)بنيدورم،  72الـ  يف دورهتا الـذي اعتمدتـه اجلمعية العامة
 .2003تشرين األول/أكتوبر  2هذه التعديـالت حيِّز التطبيـق يف 

  مبوجـــــــب القـــــــرارAG-2004-RES-03 (. حـــــــدد تاريخ 2004)كانكون،  73الـــــــ  يف دورهتا الـــــــذي اعتمدتـــــــه اجلمعية العامة
 .2005كانون الثاين/يناير   1دخول هذه التعديـالت حيِّز التطبيق فـي 

 (. حـُدِّد تاريخ دخول 2005حزيران/يونيو  7-9)ليون،  146 الـيف دورهتا الذي اعتمدتـه اللجنة التنفيذية  4املقّرر  مبوجـب
كــانون   1من نظــام تطبيق النظــام املــايل، املتعلقــة بــثحكــام االنــدبــار، حّيز التطبيق يف  119/2.2 التعــديــل على القــاعــدة

 .2006 الثاين/يناير
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  مبوجب القرارAG-2006-RES-15 (. حـدد تاريـخ 2006)ريو دي جانريو،  75الـ  يف دورهتا الذي اعتمدته اجلمعية العامة
. وكانت اللجنـة التنفيذية قد أجرت قبـل ذلك، فـي  2007كانون الثاين/يناير  1دخول هذه التعديالت حيِّز التطبيق يف 

ــــــــــــــ ــــــــــــــق واعتمدت املقّرر رق  2006حزيران/يونيو  2 -أيار/مايو  30)ليون،  150 دورهتا الـ . ُحّدد 1( مراجعة لنظام التطبيـ
 .2007كانون الثاين/يناير   1تاريخ دخول التعديالت املتعلقة بنظام التطبيق يف 

   (، ُحدد تاريخ 2008حزيران/يونيو  26-24)ليون،  158الذي اعتمدته اللجنة التنفيذية يف دورهتا الـ  6مبوجب املقرر رق
 .2008متوز/يوليو  1من قواعد تطبيق النظام املايل املتعلقة بشروط قبول اهلبات والرعاية يف  1.7.3نفاذ تعديل القاعدة 

  مبوجب القرارAG-2008-RES-12 (. حدد تاريخ 2008)سانت برتسبورغ،  77الـ  يف دورهتا الذي اعتمدته اجلمعية العامة
 .2009كانون الثاين/يناير   1دخول التعديالت حّيز التطبيق يف 

   تشرين األول 20-19، كارتاخينا دي إندياس) 179الذي اعتمدته اللجنة التنفيذية يف دورهتا الـ  1مبوجب املقرر رق/ 
 تحديدمن قواعد تطبيق النظام املايل املتعلقة ب 8.4.4إىل  1.4.4 واعد من(، ُحدد تاريخ نفاذ تعديل الق2013 أكتوبر

 .2013 نوفمرب/تشرين الثاين 1يف سقف املشرتيات 

  مبوجب القرارAG-2014-RES-15 (. حدد تاريخ دخول 2014، موناكو) 83الـ  يف دورهتا الذي اعتمدته اجلمعية العامة
 .2015 مارس/آذار 31التعديالت حّيز التطبيق يف 

  مبوجب القرارAG-2017-86-RES-04 (. حدد تاريخ دخول 2017، بيجني) 86الـ  يف دورهتا الذي اعتمدته اجلمعية العامة
 .2018 يناير/كانون الثاين  1التعديالت حّيز التطبيق يف 

والذي كان قد اعتمد يف اجلمعية  1/1/1986هذا النظام، بصيغته املعدلة، حيل حمل النظام املايل الذي دخل حيز التطبيق يف 
 (.1985)واشنطن،  54 الـيف دورهتا العامة 

 ُعدِّل هذا النظام:

(. تاريخ دخول 2017)بيجني،  86الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف دورهتا الـ  GA-2017-86-RES-04مبوجب القرار  -
 .2018كانون الثاين/يناير   1التعديالت حّيز التطبيق: 

 ُعدِّل هذا النظام:

(. تاريخ دخول 2019، )سنتياغو 88الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف دورهتا الـ  GA-2019-88-RES-10مبوجب القرار  -
 .2019 أكتوبر/األول تشرين 18:التعديالت حّيز التطبيق
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 مذكرة إعالمية
 

ختضـــــا اإلدارة املالية ألنشـــــطة املنظمة الدولية للشـــــرطة اجلنائية )اإلنرتبول( للقانون األســـــاســـــي للمنظمة، ونظام ا العام، والنظام 
 املايل وقواعد تطبيقه.

 تطبيقه مبوجب هذه املذكرة على الشكل التايل:ويُعرض النظام املايل وقواعد 

 النظام املايل مطبوعا باخلط العريض؛ -

 قواعد تطبيق النظام املايل مطبوعة باخلط العادي. -

 ُأشري باألصفر إىل التعديالت املقرتحة على هذا النظام املايل وقواعد تطبيقه.

من النظام العام. ويرد النظام املايل   51 القانون األســاســي للمنظمة واملادة)د( من 8وتقّر اجلمعية العامة النظام املايل عمال باملادة 
 كتذييل مرفق بالنظام العام.

 AG-2006-RES-15 ( من القانون األساسي للمنظمة، والقرارهـــــــــــ)22أما قواعد تطبيق النظام املايل، فتقرِّها اللجنة التنفيذية عمال باملادة 
 من النظام املايل. (3)1.8 الصادر عن اجلمعية العامة، واملادة
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  الفصل األول:
 أحكام عامة

 
 : نطاق التطبيق والمبادئ العامة1 الجزء

 التطبيق : نطاق1.1 المادة

ألنشرررررررررررطة المنظمة مالية اإلدارة اليسرررررررررررر  على  .1
 قرررانون الررردوليرررة للشررررررررررررطرررة الجنرررائيرررة  اإلنتربول 

المنظمة األسررررراسررررري ونظامها العام والنظام المالي 
الحررراليل الرررذ  هو بمثرررابرررة ملحق برررالنظرررامل وأّ  
 أحكام مالية أخرى معتمدة وفقا لهذه النصوص.

 لعراما للقطراع الردوليرة المحراسررررررررررربيرة تكون المعرايير .2
لمالية ا هي المعايير  المعايير المحاسرررررررررربية الدولية 

 السارية.

البنى الفرعيررة الميرردانيررة كررافررةل أينمررا و جرردتل هي  .3
جزء ال يتجّزأ من األمانة العامة. وتخضرررررررررررع بالتالي 
للنصررررروص اانفة الذكر بما فيها أّ  أحكام خاصرررررة 

 مضّمنة فيها.

تطبيقرررررر   وقواعررررررد المررررررالي النظررررررام هررررررذا ألغراض .4
 في لواردةا ت طبَّق التعريفرررات والتوجيهرررات المررراليرررةل

 هذا النظام. تذييل

 : نظام التطبيق1.1.1القاعدة 
 يُعتمد نظام التطبيق احلايل وفقا ألحكام النظام املايل.

 مبادئ عامة: 2.1 المادة
ون وتك. طريقرررة موحررردةبت عَرض ميزانيرررة المنظمرررة  .1

والحسرررررررررررابات بذلك مكونة من الميزانية العادية 
االئتمانية للمشرررررررررراريع التي تشررررررررررمل الصررررررررررناديق 

 . االئتمانية والحسابات الخاصة

 االئتمرررانيرررة والصرررررررررررنررراديق العررراديرررة تررردار الميزانيرررة .2
وفقا لمبادئ التدبّر المالي الخاصرررررررة  والحسرررررررابات

السرررررلي ل وال سرررررّيما مبادئ االقتصررررراد في النفقات 
 وتناسب الكلفة والمردود.

 

 و.والوثائق المالية باليور الموحدة  توضع الميزانية .3

ت حفظ المسرررررررررررتنررردات المررراليرررة للمنظمرررة ووثرررائقهرررا  .4
المتعلقة بالمشررررررررررترياتل وما يتصررررررررررل بها من وثائق 

لفترة ال تقل عن خمس سرررررررررررنوات بعد إقرار تبريرية 
الجمعية العامة الكشررررررررررروف المالية  ات الصرررررررررررلة. 
وتحرردَّد في توجيهررات مرراليررة تفرراصررررررررررريررل األحكررام 

هذه الوثائق ومسررؤوليات الموظفين الخاصررة بحفظ 
 المعنّيين.

 
 السلطة والمسؤولية :2 الجزء

 : سلطة األمين العام3.1 المادة

يتولى األمين العام اإلدارة المالية لألنشطة العادية  .1
 والخاصة التي تضطلع بها المنظمة.

يكون األمين العررام مسرررررررررررؤوال عن إدارة الميزانيررة  .2
والحسرررررررررررررابررات  االئتمررانيررةالعرراديررة والصرررررررررررنرراديق 

 الخاصة. 

يبررّ  األمين العررام في األسررررررررررررراليررب واإلجراءات  .3
 الالزمة لإلدارة المالية ألنشطة اإلنتربول.

ي صررررردر األمين العام أّ  توجيهات مالية يقتضررررريها  .4
هذا النظام وقواعد تطبيق ل أو يعتبرها ضررررررررررررورية 

 إلكمال هذه النصوص أو تفسيرها.

 ة: تفويض الصالحيات المالي4.1 المادة

من النظررام العررامل إ ا تعررذر على  45تطبيقررا للمررادة  .1
األمين العام االضرررررطالع بمهام ل مارس صرررررالحيات  
المرراليررة في غضرررررررررررون  لررك موظف  األمررانررة العررامررة 
األعلى رتبة شررررريطة أال يكون لدى اللجنة التنفيذية 

 اعتراض على  لك.
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إضرررررررررررافة إلى  لكل لألمين العام أن يفو ض إلى أّ   .2
ما يعتبره ضروريا من صالحيات  إلدارة من الموظفين 

 المنظمة ماليا بشكل فعال.

تكون منظومة ممارسة الصالحيات المالية المفوَّضة  .3
التي يحّددها األمين العامل متماشرررررررررررية مع األحكام 

 العامة المدرجة في نظام التطبيق.

 : أحكام عامة بشثن تفويض الصالحيات املالية1.4.1القاعدة 

ت املالية كافة ضمن احلدود املنصوص متاَرس الصالحيا .1
 .و/أو يف نظام التطبيق احلايل علي ا يف النظام املايل

 ميارس أصحاب التفويض سلطت   باس  األمني العام. .2

تفوَّض الصــالحيات املالية وفقا ملبدأ الفصــل والتعارض  .3
 بني وظيفيت الرتخيص واحملاسبة.

 حتال نسخ من تفويض الصالحيات مرفقة بنماذج عن .4
تواقيا أصحاب التفويض، وكذلك الصكوك اليت تلغى 
مبوجب ا التفويضـــــــــــــــات، وفقا إلجراهات معّينة حيّددها 

 األمني العام.

جيب احلفاظ على اســــــــــتمرارية الصــــــــــالحيات املالية يف  .5
 غياب أصحاب التفويض

يُعطى املوظف املســـــــــــاول عن قســـــــــــ  التدقيق الداخلي  .6
اه نشــاطات دتفويضــا بااللتزام باملصــروفات الضــرورية أل

 التدقيق اخلاصة به فقط.

 مشاركة املوظفني :2.4.1القاعدة 

يضطلا املوظفون بثدوار حمددة بشكل واضح يف تنفيذ 
 اإلجراهات املالية.

 : المسؤولية5.1 المادة

ل جميع الموظفينل في سررررررررررريرررراق أداء مهرررراّمه ل  يتحمررررّ
مسؤولية التقّيد بالنظام المالي ونظام التطبيق والتوجيهات 
المالية. وتطبق بحق أّ  موظف يخالف هذه النصررررررررررروص 
 اإلجراءات السارية المنصوص عليها في دليل الموظفين.

 الفصل الثاني:
 الميزانية الموحدة

 الميزانية الموحدةإعداد مشروع  :1 الجزء

 الفترة المالية :1.2 المادة

كانون   31كانون الثاني/يناير الى   1تمتد الفترة المالية من 
 األول/ديسمبر.

 الموحدة إعداد مشروع الميزانية :2.2 المادة

ي عد مشرررررروع الميزانية الموحدة على أسررررراس اإلطار  .1
 االستراتيجي والبرنامج العام لألنشطة.

يميز مشرررروع البرنامج العام لألنشرررطة بين األنشرررطة  .2
العرررراديررررة المقرر تمويلهررررا من الميزانيررررة العرررراديررررةل 
واألنشرررررطة الخاصرررررة المقرر تمويلها من الصرررررناديق 

 أو الحسابات الخاصة. االئتمانية

يتضرررررررررررمن مشرررررررررررروع الميزانيررة الموحرردة التعهرردات  .3
  الرسمية بتسديد الموارد الخارجة عن الميزانية.

للجنررررة التنفيررررذيررررة األمين العررررام توجيهررررات تعطي ا .4
إلعررداد مشرررررررررررروع الميزانيررة للفترة المرراليررة الترراليررة. 

 :تتضّمن هذه التوجيهات
الميزانيرررة اإلجمررراليرررة الالزمرررة للمنظمرررة لتحقيق  .أ

 أهدافهال
معّدالت تطور المصرررروفات على ضررروء برنامج  .ب

 النشاطات وكلفة المعيشةل
 أّ  معطيرررررات أخرى ترى اللجنرررررة التنفيرررررذيرررررة .ج

 .تحديدها مفيدا

 الموحدة وثيقة الميزانيةمحتوى  :2الجزء 

 توزيع الواردات والمصروفات :3.2 المادة

تصرررنَّف الواردات حسرررب المصررردرل والمصرررروفات  .1
وحسرررب المشررراريع عندما حسرررب الطبيعة والغرض 

و لررك اسرررررررررررتنررادا إلى قررائمررة يكون  لررك مالئمررال 
 تسميات يضعها األمين العام.
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يجي اإلطار االسرررتراتحسرررب الغرض ب التصرررنيفي رَبط  .2
 وبالبرنامج العام ألنشطتها.لمنظمة ل

 الموحدة : مضمون وثيقة الميزانية4.2 المادة

 من أّ  معلومررات ةة الموحرردتتكّون وثيقررة الميزانيرر .1
وبيانات توضررريحية  ات صرررلة بالميزانية  وتذييالت

ة والميزانيات الخاصررة وأّ  موارد أو خصرروم ديالعا
مالية مجّمعة أخرى تعّد ضررررررررررورية التخا  الجمعية 

 .لعمن موقع المطّ العامة واللجنة التنفيذية قرارات 

ن م العررراديرررةتتكّون الوثيقرررة الخررراصرررررررررررررة برررالميزانيرررة  .2
 العناصر التالية على األقل:

بالسرررررررررررياسرررررررررررة العامة وباألهداف المراد  بيان .أ
نادا ةل اسررررررتة العادية الميزانيتحقيقها بواسررررررط

 ؛للفترة المالية األنشطةإلى برنامج 

التي تسرررررررررتند إليها  االقتصررررررررراديةالفرضررررررررريات  .ب
ةل وشرررررررررررروو مالية عن واردات ة العاديالميزاني

 لها النظاميةوصررررررررناديق تهاومصررررررررروفاالمنظمة 
يميَّز فيهال في كل من الحاالتل بين تكاليف 

لى استنادا إالخدمات الموجودة بعد تسويتها 
معّدل التضرررررخ  النقد ل وتكاليف الخدمات 

 ؛الجديدة المقترحة مع تأثيرها على الميزانية

جرردول بررإجمررالي الواردات والمصرررررررررررروفرراتهررا  .ج
المرررردرجررررة في الميزانيررررة وكررررذلررررك عمليررررات 
 التمويل والتنازالت  ات الصرررررررلة بالصرررررررناديق

ل بمررا فيهررا بيررانررات مقررارنررة عن تنفيررذ النظرراميررة
 ابقة.رتين الماليتين الجارية والسالميزانية للفت

ناديق والصرررررررالمتعلقة بالميزانيات الخاصرررررررة  الوثائق .3
تشرررمل على األقل والحسرررابات الخاصرررة  االئتمانية

 ج  أعاله. ل2الجداول المشار إليها في الفقرة  

الوثائق المتصررررررررررلة باألعضرررررررررراء الذين ل  يسررررررررررددوا  .4
من النظام  52مسرررراهماته  النظامية بموجب المادة 

العرام ت قردَّمل للعمل ل إلى اللجنرة التنفيرذيرة والجمعية 
 العامة.

ندما يكون  لك مالئمال توضررررع بشررررأن العناصررررر ع .5
أعالهل تقديرات  (2)المذكورة في الفقرة  األسرراسررية

ق هذه  بيانية نقالة تشرررررررمل فترتين ماليتين. ترفرررررررررررررررررررَ
عيررة وتقرردَّم إلى الجمالعرراديررة  التقررديرات بررالميزانيررة

بالطريقة نفسرررررها الترررررررررررررررري تقدم بها  العامة للموافقة
 .الميزانية

 
المواد المتعلقة تحديدا بإعداد مشروع : 3الجزء 

 الميزانية العادية

 عدم التخصيص :25. المادة

يها متوازنة يغطي فالعادية يجب أن تقدَّم الميزانية  .1
إجمالي الواردات إجمالي المصرررررررررررروفات. ال يجوز 

واردات لتغطية بنود مصرررررررروفات بالتالي تخصررررررريص 
 .محددة

على الرغ  من بند النظام هذال يمكن تخصررررررررررريص  .2
 :بعض الواردات وال سّيما

 مبالغ البدالت والغرامات التي تستلمها المنظمة؛ .أ

تعويضررررات تكاليف أو مبالغ مدفوعة خطأ أثناء  .ب
 الفترة المالية؛

الواردات المتأتية من أجور خدمة قّدمها أحد  .ج
بنررراء على تعليمرررات األمين  موظفي المنظمرررة
 العام أو بموافقت ؛

 ؛؛الصناديق النظامية التحويالت إلى .د

الضررررررررررائب المسرررررررررترجعةل بما فيها الضررررررررررائب  .ه
المضّمنة في أسعار السلع أو الخدمات التي 

 تسترجعها المنظمة؛

 الضريبة الداخلية. .و

 عدم المقاّصة :6.2 المادة

ة بين الواردات والمصرررررررررررروفات في .1  تمنع المقاصرررررررررررّ
 .العادية الميزانيةمشروع 

على الرغ  من بنرررد النظرررام هرررذال يمكن أن تطرو  .2
التخفيضرررررررررررررات والتنزيالت والمردودات من مبرررالغ 
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المذكرات أو الفواتير أو الكشرررررررروف التي تسررررررررّجل 
 عندئذ بمبلغها الصافي.

المنظمة لن تسترد الضرائب  ما ل  ي عرف مسبقاً أن .3
ة لها المباعالداخلة في أسعار السلع غير المباشرة 

أو الخرردمررات المقرردمررة إليهررال يجوز حسررررررررررر  هررذه 
الضرررررررائب من المذكرات أو الفواتير أو الكشرررررروف 

 التي تسجَّل في هذه الحالة بمبالغها الصافية.

 الموحدة إقرار مشروع الميزانية: 4الجزء 

 الموحدة : إقرار مشروع الميزانية7.2 المادة
الميزانية  مشرررروعبعد موافقة اللجنة التنفيذيةل ي عمَّ   .1

على أعضرررررررراء المنظمة ضررررررررمن المهلة المنصرررررررروص 
 من النظام العام. 13 عليها في المادة

يجوز لألمين العررام أن يحيررل إلى اللجنررة التنفيررذيررة  .2
طلبا لموافقتها مشرررررررررررروع ميزانية معدال إ ا رأى أن 
التقديرات المضمنة في مشروع الميزانية تحتاج إلى 

موافقرة اللجنرة التنفيذيةل مزيرد من المراجعرة. وبعرد 
ي عمَّ  مشروع الميزانية المعدل على أعضاء المنظمة 

من  13 ضرررررمن المهلة المنصررررروص عليها في المادة
 النظام العام.

تقّر الجمعية العامة مشرررررررروع الميزانية إثر اقتراحات  .3
اللجنة التنفيذية. ويجوز لها إدخال التعديالت التي 

 تراها ضرورية.
 

 :الثالثالفصل 
 العادية الميزانيةتنفيذ 

 مبادئ التنفيذ :1 الجزء

 : وظيفتا الترخيص والمحاسبة1.3 المادة

 فيمررا يتعلق بتنفيررذ الميزانيررةل تعررّد وظيفتررا الترخيص .1
والمحاسرررربة على صررررعيد  الواردات والمصررررروفات 

 مستقلتين ومتعارضتين.

 يفّصل األمين العام هذا المبدأ في توجي  مالي. .2

 الواردات :2 الجزء

 المساهمات النظامية :2.3 المادة

مسررراهمات األعضررراء النظامية سرررنوية وإلزاميةل دون  .1
 المساس بااللتزامات المالية للبلدان المضيفة.

ي حتسررررررب أّ  مبلغ   ل3 3.3المادة بدون المسرررررراس  .2
جزئي يدفع  العضرررررو تناسررررربيا على مبلغ المسررررراهمة 

 .العاديةالنظامية المستحقة للميزانية 

ل مسرراهمات األعضرراء النظامية في الميزانية  .3 تمثررررررررررررررّ
ة للمنظمة نسرررررررررربة مصوية من تخصرررررررررريصررررررررررات اديالع

المنظمةل مع مراعاة تسررويات الحسررابات للواردات 
 األخرى للفترة المالية.

ة ة موزعديالمسررررررررررراهمات النظامية في الميزانية العا .4
بين األعضاء استنادا الى إجراءات وجداول التوزيع 

 الجمعية العامة باألغلبية البسيطة.التي تعتمدها 

 توزَّع المسررررررررراهمة النظامية فيفي الميزانية العاديةل  .5
الميزانيرررات الخررراصررررررررررررررة للمكررراترررب اإلقليميرررة بين 

يعتمررررد هؤالء األعضررررررررررررررراء  األعضررررررررررررررراء المعنيين.
اإلجراءات والجداول المسرررررررررررتخدمة لتحديد توزيع 

 .باألغلبية البسيطةالمساهمات 

مسررراهمة طوعية إال إ ا أشرررير تعتبر أّ  دفعة أخرى  .6
 الى خالف  لك بصريح العبارة.

يجوز لألعضاء تسديد دفعات مسبقة للمساهمات  .7
 النظامية لفترات مالية الحقة.

رال  .8 من النظام العام إال  52في تطبيق المادة  ي باشرررررررررَ
إ ا تجرراوز مبلغ المسررررررررررررراهمررات النظرراميررة التي ل  

 بةنسرررر يسررررددها العضررررو عن السررررنة المالية السررررابقة
المسرررررررررررررراهمرررات من   % 5 المرررائرررة في خمسررررررررررررررة 
 المستحقة.
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 تسديد المساهمات النظامية :3.3 المادة

يطالب األمين العام بالمسررررررراهمات النظامية ويحّدد  .1
 لألعضاء طرائق تسديدها.

تسررتحق مسرراهمات األعضرراء اعتبارا من أول كانون  .2
الثرراني/ينرراير من الفترة المرراليررة التي تسررررررررررررردَّد عنهررا 
المسرررررراهمة؛ ويجب أن تسررررررّددل قدر اإلمكانل في 

من الفترة  نيسررررررررررران/أبريل 30موعد مبكر أقصررررررررررراه 
 المالية المذكورة.

أّ  دفعات يسّددها األعضاء في سياق المساهمات  .3
 دا لدينها األقدم.النظامية تر حتسب تسدي

تسررررتحق المسرررراهمة األولى للعضررررو الجديد اعتبارا  .4
من أول كرررررانون الثررررراني/ينررررراير الرررررذ  يلي موافقررررة 

 الجمعية العامة على انضمام .

المساهمات النظامية المستحقة على أحد األعضاء  .5
 عند انسحاب  من المنظمة تبقى مستحقة.

 نتسرردَّد المسرراهمات النظامية للمنظمة باليورو. لك .6
إ ا طرأت صررررررررعوبات أمكن الدفع بعمالت أخرىل 
وفي هرررذه الحرررالرررة تحوَّل المررردفوعرررات الى اليورو 

 وتسجَّل لحساب العضو المعني.

تسررررررديد أخرى  يجوز لألعضرررررراء أو لمنظمات دولية .7
المسرررررررررررراهمرات النظراميرة عن أعضرررررررررررراء آخرين في 

 ة.المنظم

األعضاء الذين ل  يسددوا مساهماته   يخضع .8
النظامية للمنظمة عن السنة المالية الجارية والسنة 
المالية السابقة لها لتدابير إدارية مرتبطة بتعليق 

من النظام   1 52حقه  في التصوي  عمال بالمادة 
العام. وباإلضافة إلى  لكل يستفيدون من ترتيبات 

 للتشجيع على الدع  التي تحددها األمانة العامة
 الحوار والتواصل مع األعضاء.

 آليات التحفيز وتقسيط المتأخرات: 4.3 المادة

يجوز لألمانة العامة أن تقترو إبرام اتفاق تقسرررررررررريط  .1
محدد من أجل تشررررررررجيع األعضرررررررراء على تسررررررررديد 

مسرررررراهماته  النظامية في أقرب فرصررررررة ممكنة عن 
السرررررررنتين الماليتين الجارية والسرررررررابقة لها؛ وت ناق  
أحكرررام هرررذا االتفررراق بين األمين العرررام والعضرررررررررررو 

 المعني.

يجر  التفاوض بشررررأن شررررروط اتفاق التقسرررريط بين  .2
ع األمين العام  األمين العام والعضررو المعني ويوقررررررررررررررّ
هذا االتفاق. لكن موافقة اللجنة التنفيذية المسرربقة 
ضررررررورية فيما يتعلق باتفاقات التقسررررريط المشرررررتملة 

 .على إلغاء جزئي للمتأخرات

ط الدين على فترة ال تتجاوز العشرررر سرررنواتل  .3 يقسرررَّ
والمبلغ الواجب تسررررررررديده ينبغي أن يسرررررررراو  على 
األقل مجموع متأخرات العضررررررررررو عن الفترة المالية 

 الجارية والفترة المالية السابقة.

أثناء فترة التقسررررررررررريطل ينبغي على العضرررررررررررو المعني  .4
ل تسرررررررديد مسررررررراهمات  3.3 المادةأيضرررررررال طبقا لبند 

 النظامية المطالب بها خالل هذه الفترة.

إ ا اسررتمر العضررو في الوفاء بالتزامات  المترتبة على  .5
اتفاق التقسررررريط وسرررررّدد بدون تأخير المسررررراهمات 
ق  النظامية المطالب بها خالل فترة التقسيطل ع لررررررررررر 
تطبيق التدابير المنصرررررررروص عليها في الفقرة األولى 

 .من النظام العام بحق  52من المادة 

إ ا تخلف العضررو عن الوفاء بالتزامات  المترتبة على  .6
السررابقةل  (4)اتفاق التقسرريط أو على أحكام الفقرة 

أبلغ  األمين العام بفسخ اتفاق التقسيط. وفي هذه 
الحررررررالررررررةل يطبق األمين العررررررام بحقرررررر  اإلجراءات 

من النظام العامل  52 المنصررررررررررروص عليها في المادة
مسرررررررررراهمات  حتى يسرررررررررردد العضررررررررررو المذكور كامل 

 .لمنظمةالنظامية ل

 : إلغاء المتأخرات5.3 المادة

يمكن إلغاء متأخرات أحد األعضررررراء جزئيا شرررررريطة  .1
أن يبرم العضررو المذكور اتفاق تقسرريط مع المنظمة 

. لكن المترررأخرات 4.3 المرررادةوفقرررا ألحكرررام بنرررد 
أخل العضرررررو بالتزامات  الملغاة تسرررررتحق مجددا إ ا 

المترتبة على اتفاق التقسرررررريط أو تأخر في تسررررررديد 
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المسرررررررررررراهمررات النظرراميررة المطررالررب بهررا خالل فترة 
 التقسيط.

 في الظروف االسررررررررررتثنائية التي تؤثر تأثيرا كبيرا على .2
اقتصرراد أحد األعضرراءل يمكن للجمعية العامة إلغاء 
متأخرات هذا العضرررررررررررو كليا أو جزئيا دون الحاجة 

 اتفاق تقسيط. الى

 : الواردات األخرى6.3 المادة
 

ت عتبر فصرررات الموارد التررراليرررة واردات أخرى تررردخرررل  .1
 ضمن الميزانية العادية: 

 الواردات المتأتية من االستثمارات؛ .أ
 ؛الفعلب متكبدة المبالغ المستردة لقاء نفقات .ب
في المنظمةل  أعضرررررررررررراء من المقدمة التبرعات .ج

 محددا لها؛ التي ال غرض
 محددا التي ال غرض الصرررررررررغيرة المسررررررررراهمات .د

 لها؛
 الرسوم المدفوعة لقاء خدمات؛ .ه
 نالمنفذة ع البرامج اإلدارية ورسرررررررروم التكاليف .و

 خاص؛ حساب أو استصماني صندوق طريق
 السلع؛ بيع من المتأتية العائدات .ز

كورة المذ  المساهمات مقدار التنفيذية تحدد اللجنة .2
تسرررررررررررررررديررررردهرررررا  يمكن التي أعاله  د 1 في الفقرة
 . ةالعادي للميزانية

تجيز اللجنة التنفيذية لألمين العام تحصرريل الرسرروم  .3
  ه  المررردفوعرررة لقررراء خررردمررراتل المبينرررة في الفقرة

وم الرسرالسررار  على طار اإلأعالهل بما يتماشررى مع 
 المدفوعة لقاء خدمات.

 قدمهات مساهمات عينية يقبل يجوز لألمين العام أن .4
شرررررط تخصرررريصررررها  المنظمةل البلدان األعضرررراء إلى

 وأهرردافهررا المنظمررة مبررادئ مع تتمرراشرررررررررررى ألغراض
  وأنشطتها؛

في الحاالت التي تترتب على المسررراهمات العينيةل  .5
 ضررافيةإ مالية تبعات مباشرررةل غير أو مباشرررة بصررورة
 صررولالح العام األمين يطلب إلى المنظمةل بالنسرربة

 :مسبق من إ ن على

 القيمرررررةعنررررردمرررررا تواز   العرررررامرررررةل الجمعيرررررة .أ
تفوق  أو اإلضرررافية المالية للتبعات اإلجمالية

 العامة؛ الميزانية نفقات من المائة في 5

 عنررررردمرررررا تقرررررل القيمرررررة التنفيرررررذيرررررةل اللجنرررررة .ب
 5اإلضرررررررررررافية عن  المالية للتبعات اإلجمالية

 الميزانية العامة. نفقات من المائة في

 ولةوالمقب المنظمة المقدمة إلى العينية المسرراهمات .6
 المنظمة حسرررررررررررابات العام تسرررررررررررجَّل في األمينمن 

 الحصول عليها.  بتاريخ العادلة بقيمتها

المسرررررررررررراهمرات الصرررررررررررغيرة غير المحرددة : 1.6.3المرادة 
 الغرض

 العررررراديرررررة للميزانيرررررة ت سرررررررررررررررردد ل 2 6.3 برررررالمرررررادة عمال
 ال التي الغرض المحددة غير الصرررررررررررغيرة المسرررررررررررراهمات

 .يورو 20 000 تتجاوز

 للتفاوض على اتفاقات قروض وإبرامها: ترخيص 7.3 المادة

لألمين العرام التفراوض على اتفراقرات قروض حرّدهرا  .1
يورو وإبرامهرررررا اسرررررررررررتجرررررابرررررة  250 000األقصرررررررررررى 

الحتيررراجرررات المنظمرررة. وإ ا تجررراوز مبلغ القروض 
يورو في فترة مالية معيّنةل  250 000اإلجمالي الرررررررررررررر 

وجررررب عليرررر  طلررررب ترخيص مسررررررررررربق من اللجنررررة 
 التنفيذية.

ما ل  ترّخص الجمعية العامة خالف  لكل ال يمكن  .2
أن يتجرراوز مبلغ مثررل هررذه القروضل في أّ  حررال 
من األحوالل المبلغ اإلجمالي لصرررررررندوق االحتياط 

من مساهمات األعضاء  في المائة 50العام م زادا بررررر 
 .النظامية المستحقة للفترة المالية المعنّية
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اإليجرررار بمثرررابرررة قروض  -ال تعتبر عمليرررات البيع  .3
 تستوجب ترخيص اللجنة التنفيذية.

 : الحسابات المصرفية واالستثمارات3 الجزء

 الحسابات المصرفية :8.3 المادة

األمين العام المصارف أو المؤسسات التي تودَع  يختار
 فيها أموال المنظمة.

 : اإليداعات واالستثمارات9.3 المادة

اإليررررداعررررات أو يضرررررررررررمن األمين العررررام أن تجرى  .1
االسرررتثمارات لدى المصرررارف التي تقّدم ضرررمانات 
نزاهة وسرررمعةل و لك اسرررتنادا إلى مقترحات تطلب 

 منها.

يضررررمن األمين العام أن يت  التفاوض بشررررأن أحكام  .2
وشرررررررررررروط اإليررداعررات واالسرررررررررررتثمررارات هررذه وفقررا 
لمبادئ التدبّر المالي السلي . ويقي   هذه النصوص 

بشرررررررررأنها من جديد عند والشرررررررررروط دوريا ويفاوض 
 الضرورة.

يضرررررررررررمن األمين العررامل عنررد إجراء اإليررداعررات أو  .3
االسرررررررررررتثماراتل اسرررررررررررتيفاء المعايير التالية مدرجة 

 حسب األولوية:
األمانل على صررررعيد اختيار المؤسررررسررررة الماليةل  .أ

والحرررررد األدنى من المجرررررازفرررررة فيمرررررا يتعلق 
بخسررائر الصرررفل وتفاد  الخسررائر من جراء 

 ر؛طبيعة االستثما
السرريولةل بحيث يمكن الحصررول على األصررول  .ب

 بسرعة؛
المردوديةل عن طريق السعي إلى االستفادة من  .ج

 شروط السوق األكثر مالءمة.

 : نقل التخصيصات4 الجزء

 

 

 نقل التخصيصات :10.3 المادة

يجوز لألمين العام نقل التخصررررررررررريصرررررررررررات ضرررررررررررمن  .1
مع التقيد بالحدود التي قد الوظائف األسررررررررررراسرررررررررررية 

. لكن ترخيص اللجنرررة اللجنرررة التنفيرررذيرررةتضرررررررررررعهرررا 
التنفيذية المسررررررررربق ضررررررررررور  لنقل االعتمادات بين 

 الوظائف األساسية.

السررررررررررررابقةل يسرررررررررررتلزم نقل  1على الرغ  من الفقرة  .2
التخصيصات من الميزانية العامة إلى ميزانية خاصة 

لجنة موافقة ال في إطار الميزانية العاديةل وبالعكس
 .التنفيذية المسبقة

 : استثناه على ترخيص اللجنة التنفيذية1.10.3القاعدة 

ألمني مصـــامل املنظمة، حييل ايف احلاالت الطارئة وبغية محاية 
ة العام املسثلة إىل الرئيس للقرار. حييط الرئيس اللجنة التنفيذي

علما، يف كل دورة من دوراهتا، بثّي ترخيص يكون قد منحه 
 استنادا إىل هذه املادة.
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 المصروفات :5 الجزء

 حدود االلتزام بالمصروفات :11.3 المادة

ال يمكن االلتزام بأّ  مصررررررروفات إال إ ا كان هنا   .1
تخصررررريص ضرررررمن الوظيفة األسررررراسرررررية المعنية م قّر 
بموجب األحكام النافذةل يكفي رصررررريده المتيسرررررر 
لتغطية المصرررررررروفات المسرررررررّجلة على الفترة المالية 

 فعليا.التي يصبح فيها تنفيذ االلتزام 

تبقى المصررررررررررررروفررررررات الملتزم بهررررررا في حرررررردود  .2
التخصيصات المقررة لمختلف الوظائف األساسيةل 

 نالمررادتيمع التحفظ لالسرررررررررررتثنرراءات المرردرجررة في 
 .15.3و 13.3

: االلتزام بالمصروفات التي تتجاوز 12.3 المادة
 التخصيصات

تخضرررررررررررع لترخيص مسررررررررررربق من اللجنرررة التنفيررذيررة  .1
الرررتررري ترررترررجرررررراوز االلرررترررزامررررررات بررررررالرررمصرررررررررررررروفررررررات 

التخصريصرات. يمكن إدراج االسرتثناءات على هذا 
 الترخيص في نظام التطبيق.

تحرررررردَّد مصررررررررررررررررادر الموارد لتمويررررررل مثررررررل هررررررذه  .2
 المصروفات.

 : استثناهات على ترخيص اللجنة التنفيذية1.12.3القاعدة 

لألمني العام االلتزام مبصـــروفات تتجاوز التصصـــيصـــات  .1
 يورو لكل عملية. 300 000مبا ال يتعدى مبلغ 

يورو، تعنّي على  300 000إذا جتاوز مبلغ االلتزام الــــــــــــــ  .2
 األمني إحالة املسثلة إىل اللجنة التنفيذية.

يل مصــــــــامل املنظمة، حييف احلاالت الطارئة وبغية محاية  .3
األمني العام املســـــــــــــــثلة إىل الرئيس للقرار. حييط الرئيس 

ا، بــثّي هتــاللجنــة التنفيــذيــة علمــا، يف كــل دورة من دورا
 ترخيص يكون قد منحه استنادا إىل هذه املادة.

 

 االلتزامات لعدة سنوات :13.3 المادة

لألمين العام عند الضررررررررررررورة االلتزام بمصرررررررررررروفات  .1
لفترات مالية قادمة شررررررررريطة أن يسررررررررتمر النشرررررررراط 
المعني في السرررررررررررنوات الترراليررة وأن تكون الجمعيررة 

 العامة قد أقّرت التخصيصات الضرورية.

التخصررريصرررات التي تغطي هذه المصرررروفات خالل  .2
الفترة المالية الجارية تسرررتخَدم كأسررراس الحتسررراب 

 تخصيصات الفترة المالية التالية.

في هذه الحاالتل تدرَج المبالغ المسرررررتحقة خالل   .3
كرررل فترة مررراليرررة في الميزانيرررة  ات الصرررررررررررلرررة قبرررل 

 التزامات إضافية. أ ّ تسجيل 

 املسبقة: االلتزامات 1.13.3القاعدة 

ميكن أن تصــــــــدر بشــــــــثن مصــــــــروفات التدبّر اجلارية التزامات 
مســــــــــــبقة حتتســــــــــــب على ميزانية الفرتات املالية التالية بعد أن 

 .تصّوت علي ا اجلمعية العامة

 دفع الهبات :14.3 المادة

بادئ مع ميجوز لألمين العام دفع هبات تكون متماشرررررية 
 المنظمة وأهدافها ونشاطاتها.

 تغطية العجز وتخصيص الفوائض :15.3 المادة

 لىإلألمين العام تغطية العجز وتخصيص الفوائض استنادا 
 المبادئ الرائدة التالية:

 يمكن تغطية العجز من صندوق االحتياط العام؛ .1

 تخصَّص الفوائض حسب ترتيب األولويات التالي: .2
لملء صرررررندوق االحتياط العام حتى المسرررررتوى  .أ

 ؛3.6 المادةالمطلوب في بند 
حتى مسرررررررررررتويرراتهررا  األخرىلمررلء الصرررررررررررنرراديق  .ب

 كلما كان  لك ضروريا؛اإللزامية  
للصرررررررررررناديق األخرى والنشررررررررررراطات الخاصرررررررررررة  .ج

 .المجراة ضمن فترة مالية واحدة

  :الرابعالفصل 
 الصناديق
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 الصناديق النظامية :1 الجزء

 إدارة صناديق المنظمة: 1.4 المادة

 تدار الصرررررررررررناديق وفقا لألحكام السررررررررررراريةل إال إ ا .1
 قّررت الجمعية العامة خالف  لك.

 لمبدأالمنظمة ال تخضرررررع المصرررررروفات من صرررررناديق  .2
 سنوية الميزانية.

 المنظمة صناديق استحداث: 2.4 المادة

يسررررتلزم اسررررتحداث صررررناديق غير تلك المنصرررروص  .1
قرارا تتخذه الجمعية العامة. هذا النظام عليها في 

تحّدد الجمعية العامة غرض مثل هذه الصرررررررررررناديق 
 ومبالغها وطرائق تمويلها.

يمكن إجراء عمليررررررات تنررررررازل على مثررررررل هررررررذه  .2
 الصناديق.

 صندوق االحتياط العام :4.3 المادة

ي نشرررررأ صرررررندوق احتياط عام ال يقل مبلغ ل إضرررررافة  .1
 لالصرررررررررررندوق الدائ  لإلغاثة في األزمات إلى مبلغ

المحتسررب إجماالً للفترة المالية التالية وباالسررتناد 
 :ا يليمّ عإلى الفترة المالية السابقةل 

من إجمالي المسررررررررراهمات النظامية  في المائة 117 .أ
المستحقة للمنظمة على األعضاء الذين تطاله  

 من النظام العامل 52 أحكام المادة
سرردس نفقات التشررغيل الممولة من الميزانية  .ب

للمنظمة للفترة المالية السرررابقةل التي العادية 
منها مبلغ مصررررروفات االهتال  وقيمة قتطع ي  

 .المصروفات العينية

ي حتفظ بقسرر  مناسررب من صررندوق االحتياط العام  .2
على شررررررركل موارد نقدية وتوظيفات خزينة قصررررررريرة 

 .األجل

يمكن إجراء عمليات تنازل على صندوق االحتياط  .3
 العام.

مبررالغ من صرررررررررررنرردوق  لألمين العررام أن يسرررررررررررحررب .4
 االحتياط العام لتمويل ما يلي ضمن فترة مالية:

المصرررررررررررروفررات المرردرجررة في الميزانيررة بررانتظررار  .أ
 تسديد المساهمات النظامية؛

سرررررررررررلفررررات لتغطيررررة النفقررررات الملتَزم بهررررا غير  .ب
 المشمولة بعد بالسيولة المتوفرة؛

الحاالت الطارئةل كما يحددها األمين سرررررلفات  .ج
إ ا كرران المبلغ  لرئيسالعررام بررالتشرررررررررررراور مع ا

 ؛يورو 300 000يواز  أو يفوق 

 أ  غرض آخر تحدده الجمعية العامة. .د

المبالغ المسحوبة من صندوق االحتياط العام تعاد  .5
إلي  خالل الفترة المالية نفسها فور تيسر الواردات 

 الضرورية لذلك.

 صندوق االستثمار :4.4 المادة

از احتيي نشررررررررأ صررررررررندوق اسررررررررتثمار لتمويل عمليات  .1
 .األصول المنقولة وغير المنقولة القابلة لالندثار

ص الجمعية العامة لصررندوق االسررتثمار مبلغا  .2 تخصررّ
سررررررررنويا لتمويل اسررررررررتبدال األصررررررررول المنقولة وغير 
المنقولة التي اندثرت خالل الفترة المالية السرررابقة. 

 يكون هذا المبلغ مساويا لمبلغ هذا االندثار.
ص لصررررندوق تحّدد الجمعية العامة ا .3 لمبلغ المخصررررّ

االسرررتثمار الحتياز األصرررول المنقولة وغير المنقولة 
القابلة لالندثارل لغير أغراض االسررررررررررتبدالل وي حدَّد 

 في مثل هذه الحالة نوع تلك األصول.

 والحسابات الخاصة االئتمانيةالصناديق  :2 الجزء

 السارية القواعد: 5.4 المادة
 اباتوالحس االئتمانية الصناديق يسر  على جميع .1

قة لإلنتربول المتعل التوجيهيرة المبرادئ الخراصررررررررررررة
الميزانيررررةل وهررررذا النظررررام  عن الخررررارجررررة بررررالموارد

 المتعلق بإدارة صرررررندوق والصرررررك وقواعد تطبيق ل
والشررررروط  الخاص المعنيل الحسرررراب االئتمان أو

 . التنفيذية المعتمدة من اللجنة العامة
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 ضرررررا االتفاقأي الخاصرررررة يسرررررر  على الحسرررررابات .2
   الصرررررررررررلةل المبرم بين  بالحسررررررررررراب المتصرررررررررررل

 .المانحة اإلنتربول والجهات

المرررالي  هرررذا النظرررام أحكرررام إ ا اخت لف في تفسررررررررررير .3
 .النظام هذا تكون األرجحية ألحكام أخرىل وأحكام

 عامة مبادئ: 4.6 المادة

مجموع السرررررررررررنو  للموارد الخارجة عن الال يفوق  .1
في المائة من  50الميزانية المقرر اسرررتخدام  نسررربة 

مشرررررررررررروع الميزانية السرررررررررررنوية الموحدة الذ  تقره 
 . الجمعية العامة

المجموع السرررنو  للهبات المقدمة من جهة مانحة  .2
واحدةل باسررررتثناء مؤسررررسررررة اإلنتربول من أجل عال  

في المائة  15 أكثر أمانال يجب أال يتجاوز نسررررررررررربة
من مشررررررروع الميزانية السررررررنوية الموحدة الذ  تقره 

 .الجمعية العامة

ي ما ف للرقابة الميزانية عن الخارجة تخضررع الموارد .3
 .الفعلية والمحتملة المانحة يتعلق بالجهات

جهة  المسرررررررررررددة من الميزانية عن الخارجة الموارد .4
 حسرررررررراب أو اسررررررررتصماني لصررررررررندوق أكثر مانحة أو

قرر دمرر  من أجلرر   الررذ  ت سرررررررررررتعمررل للغرض خرراص
  حصرا.

 صررةالخا لألنشرررطة ال يجوز االلتزام بمصرررروفات إال .5
بتعهررردات  المررراليرررة النررراحيرررة دعمهرررا من التي يمكن

 مانياستص حين  لصندوق موجودة في رسمية بموارد
 .خاص حساب أو

 التحقق من خلفية اجل ات املاحنة: 1.6.4القاعدة 

ق من وموبَّ  من جيالتحقق بشــكل  العام األمنييكفل  .1
 يف عت امسمن و  واحملتملة الفعلية املاحنة اجل اتنزاهة 
 :يلي اوهلذه الغاية، يقوم مب .والقانونية املالية املسائل

وضـــــــــــــــا إجراهات للتحقق، مبــــا يتفق واملبــــاد   .أ
 ؛التوجي ية الصادرة عن اللجنة التنفيذية

ني موظف تعي بعد التشــاور ما اللجنة التنفيذية، .ب
معين بـــالتحقق يقـــدم التقـــارير إىل األمني العـــام 
ويكفل اإلشــــــــــرام بشــــــــــكل دائ  على عمليات 
التحقق من خلفيــــــة اجل ــــــات املــــــاحنــــــة الفعليـــــة 

 .واحملتملة
يضـــــــــــــــطلا املوظف املعين بــالتحقق مب ــامــه بشـــــــــــــــكــل  .2

حصـــــــــــــــري اســـــــــــــــتنــادا إىل املبــاد  التوجي يــة املتعلقــة 
 إجراهات التنفيذية وإىلبالتحقق اليت وضـــعت ا اللجنة 

 .التحقق اليت أعدها األمني العام

تتلقى اللجنـــة التنفيـــذيـــة من األمني العـــام تقـــارير عن  .3
تنفيذ أنشـــــــــــــــطة التحقق يف ما يتعلق باجل ات املاحنة 
الفعليــــة واحملتملــــة. ويكفــــل األمني العــــام على وجــــه 

ليت حددها ا باملسائلالتحديد إبالغ اللجنة التنفيذية 
ملعين بـــالتحقق من خلفيـــة اجل ـــات املـــاحنــة. املوظف ا

ذيـة األمني العــام اللجنــة التنفيـ حييطويف هــذه احلــالــة، 
 .هذا املوظفشورة اليت أسداها باملقراره و علما ب

 يف ما بني املوارد واحملاسبة املتصلة هبا الفصل: 2.6.4القاعدة 
 صــــــــــندو  لكل مســــــــــتقلة حماســــــــــبية ســــــــــجالت حتفظ .1

 .خاص وحساب استئماين

 لمنظمةل املاليةكشوم ال يف العينية املسامهات تسجل .2
 .صول علي ااحل تاريخيف  العادلةت ا قيمب

 إنشاؤها: 7.4 المادة

يجوز للجمعية العامة إنشاء صناديق ائتمانية محددة  .1
الغرض تتماشرررررررررررى مع أهداف المنظمة. وتحدد في 
الوق  نفسررررررررررر  شرررررررررررروط قبول الهبات المقدمة من 

 .وجدتالكيانات الخاصةل إن 

 خاصرررة حصررررا إنشررراء حسرررابات العام يجوز لألمين .2
 الرررردوليررررة الحكوميررررة والمنظمررررات الحكومررررات مع

ق محدد وبما يتف لغرض العامة الكيانات من وغيرها
 .المنظمة وأهداف

  اخلاصة احلسابات إنشاه: 1.7.4القاعدة 
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 يف ملاحنةا اجل ات ما بشــــــــث ا التفاوض جيري اليت االتفاقات
 :حتدد مجلة أمور، من ا اخلاصة احلساباتإنشاه  سيا 

 اخلاص؛ احلساب من الغرض .أ

 منه؛ املستفيدة اجل ات .ب

 ؛هموارد .ج
 لعـــــاما األمنييوافق مبوجب ـــــا  اليت اإلجراهات .د

 ولةاملماخلاصــة  األنشــطة على املاحنة واجل ات
 اخلاص؛ احلساب من

 صــداماســـــــــــــــت عن املــاليــة التقــاريروترية و  طبيعــة .ه
 اخلاص؛ احلساب

وتصــــــــــــــفية  اصاخل ســــــــــــــاباحل إغال  إجراهات .و
 ؛هأصول

 ؛املنازعات تسوية علىسري ت اليت األحكام .ز

 اجل ات ا قرتحت قيودحدود أو  أو شروط أي .ح
 مالع التنفيـــذيـــة اللجنـــةوتوافق علي ـــا  املـــاحنـــة
  )ج(.4.9 باملادة

 العام األمين مهام: 8.4 المادة

 :القيام بما يلي العام ي خوَّل األمين

االتفررراقرررات مع الجهرررات التفررراوض بشرررررررررررررأن  .أ
 ؛ المانحة وإبرامها

 ؛ قبول الموارد الخارجة عن الميزانية .ب

 نشرررراط خاص تمويل إنهاء أو تعديل وقف أو .ج
 .المانحة الجهات مع التشاور بعد

 اللجنة التنفيذية مهام: 9.4 المادة

 تقوم اللجنة التنفيذية بما يلي:

اعتماد القواعد والشرررررررررررروط العامة والمبادئ  .أ
المتصرررررررررررلرررة برررالتحقق من خلفيرررة  التوجيهيرررة

الجهرررررات المرررررانحرررررةل والمبرررررادئ التوجيهيررررة 
المتعلقة بقبول األمين العام للموارد الخارجة 

 عن الميزانية وإدارتها واستخدامها؛

الموافقة على إنشررراء الحسرررابات الخاصرررة من  .ب
 قبل األمين العام؛

الموافقة إ ا شررررررررراءتل في إطار الحسرررررررررابات  .ج
محددة أو حدود الخاصرررررةل على أّ  شرررررروط 

أو قيود تقترحها الجهات المانحة السررررتخدام 
الموارد الخرررررارجرررررة عن الميزانيرررررة وإدارتهرررررال 
وتشكل استنثاء من السياسات والممارسات 

 العامة للمنظمة.

 التنفيذية اللجنة إىل اإلحالة :1.9.4القاعدة 
 :وافقت اطلبا مل التنفيذية اللجنة إىل العام يل األمنيحي .1

 أو اســــــــــتئماين صــــــــــندو مســــــــــامهة مقرتحة يف  أي .أ
 500 000توازي قيمت ا أو تفو   خاص، حســــاب

 قرتح اي اليت املســــامهات باســــتثناه الســــنة، يف يورو
املشـــــــــــــــرتكـــة بني  املنظمـــات أو املنظمـــة أعضـــــــــــــــــاه
  ؛احلكومات

 أو اســـــــتئماين صـــــــندو ة مقرتحة يف مســـــــامه أي .ب
ســــــــــترتتب أو ميكن أن ترتتب  خاص، حســــــــــاب

 مباشـــــــــــر، غري أو مباشـــــــــــر بشـــــــــــكلا، قبوهلعلى 
  ملنظمة؛على ا إضافية مالية واجبات

 اكةشــر  إلنشــاه خبطة مرتبطة مقرتحة مســامهةأي  .ج
 واخلاص؛ العام القطاعني بنيمتشعبة 

 أو اســـــــتئماين صـــــــندو  يفة مقرتحمســـــــامهة  أي .د
 افقةمو أ ا تســـــــــتلزم  العام األمنييعترب  حســـــــــاب

 .التنفيذية اللجنة من مسبقة

حييـــل األمني العـــام إىل اللجنـــة التنفيـــذيـــة طلبـــا ملوافقت ــا  .2
أّي متويل لنشــــــاط خاص ســــــبق أن وافقت  إ اهاقرتاحه 

 أعاله.  (1عليه اللجنة التنفيذية وفقا للفقرة )

 التقارير وتقديمها إعداد: 10.4 المادة
 عن األنشرررررررررررطرررة مررراليرررة العرررام تقرررارير األمين ي عرررد   .1

وت عد هذه . الموارد واسرررررررررررتخدام بها المضرررررررررررطلع
 أل  صرررررررررررنردوق المرانحرة وتقردَّم للجهرات التقرارير
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 وأحكام يتفق بما خاص أو حسررررررررررراب اسرررررررررررتصماني
الحسرررررررراب  أو الذ  أنشررررررررق الصررررررررندوق الصررررررررك
 . بموجب 

يقدم األمين العام تقارير عن كل العمليات المالية  .2
المتعلقررة بررالصرررررررررررنرراديق االئتمررانيررة والحسرررررررررررررابررات 

 المالي وقواعد كل الخاصررررررةل بما يتوافق مع النظام
من الصرررررررناديق االئتمانية والحسرررررررابات الخاصرررررررة. 

كي لولتحقيق  لرركل ينبغي إعررداد الوثررائق المرراليررة 
إلى اللجنة التنفيذية والجمعية العامةل عمال ت قّدم 

 .2.6بالمادة 

  أعاله 2الوثائق المالية المذكورة في الفقرة  ب دققت   .3
المررراليررة  بمرررا يتفق مع هرررذا النظرررام وقواعرررد اإلدارة

 لكل من الصناديق االئتمانية والحسابات الخاصة.
 

 :الخامسالفصل 
 االحتياز

 : إجراءات ومبادئ االحتياز1 الجزء

 إجراءات االحتياز :1.5 المادة

احتياز األشرررررررررغال والسرررررررررلع والخدمات يجر  عبر  .1
اإلجراءات المررردرجرررة أدنررراهل وفقرررا لألحكرررام التي 

ة التنفيذية اللجنستدرج في نظام التطبيق الذ  تقّره 
 وللتوجيهات المالية الصادرة عن األمين العام:

 استدراجات العروضل .أ

 المنافسة المحدودةل .ب

 التفاوض المباشر. .ج

ق أن تضرررررررررع اسرررررررررتثناءات على تطبي التنفيذيةللجنة  .2
 االجراءات المدرجة أعاله.

 

 االستثناهات على إجراهات االحتياز :1.1.5القاعدة 

 على: ال تسري إجراهات االحتياز

 العقود اليت تربم ا املنظمة ما: .أ

 دولة ما؛ ‘1’

ســـــــــــــــلطة ما أو إدارة عامة أو كيان مكلف  ‘2’
 خبدمة عامة؛

 منظمة دولية. ‘3’

القروض واالســـــــــــــــتثمــارات املنصـــــــــــــــوص علي ــا يف  .ب
 ؛9.3و 7.3 املادتني

 عمليات صرم العمالت األجنبية؛ .ج

 اتفاقات العمل ما موظفي املنظمة. .د

 .عقود إجيار املمتلكات غري املنقولة .ه

 مبادئ االحتياز :2.5 المادة

 يخضع االحتياز للمبادئ التالية: .1
 حماية مصالح المنظمة؛ .أ

 تناسب الكلفة والمردود؛ .ب
 عدم التمييز؛ .ج
 الشفافية؛ .د

 اإلنصاف؛ .ه

 النزاهة. .و

ال ي قدَّر مبلغ الصررفقة بقصررد تفاد  تطبيق األحكام  .2
المضرررررررررررّمنرررررة في النظرررررام المرررررالي ونظرررررام التطبيق 

 والتوجيهات المالية.

الحاالت التاليةل ي حتسب مبلغ الصفقة استنادا في  .3
 إلى المعايير المدرجة فيما يلي:

عند تنفيذ عقد ما عند تسررررررررلي  األشررررررررغال  .أ
والسررررررررررلع و/أو الخدماتل يسرررررررررراو  مبلغ 
الصررررفقة سررررعر مثل هذه األشررررغال والسرررلع 

 و/أو الخدمات.
غي أن ينبل زمنيررةعنررد تنفيررذ عقررد مررا في فترة  .ب

اإلجمالي  ة السرررررررررررعرمعاملالقيمة سرررررررررررراو  ت
دمة. شرررررغال والسرررررلع و/أو الخدمات المقلأل

 لصرررررررررررونة معاملوت حدَّد الفترة القصررررررررررروى لل
يررة توجيهمبررادئ مصرررررررررررلحررة المنظمررة ووفقررا ل
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وفي جميع ة. اللجنرررررة التنفيرررررذيررررر تحرررررددهرررررا
تفرررررراد  تطبيق  غيررررررةاألحوالل ال ت حرررررردَّد ب

ة في النظرررام المرررالي وقواعرررد الوارداألحكرررام 
 .تطبيق  والتوجيهات المالية

عند تنفيذ عقد ما عند تسرررررررررررلي  األشرررررررررررغال  .ج
والسلع و/أو الخدمات وفي غضون فترة من 
الزمن في وق  واحدل يسررراو  مبلغ الصرررفقة 
السررررررررعر اإلجمالي لألشررررررررغال والسررررررررلع و/أو 

 الخدمات المقّدمة.

 : األفضلية غري املستَحقة للج ات املاحنة1.2.5القاعدة 

 مشـــــــــــــــاركت ا يفال تُعطى اجل ات املاحنة أي أفضـــــــــــــــلية عند 
اســـــــــــتدراجات العروض أو املنافســـــــــــات احملدودة أو إجراهات 

 التفاوض املباشر اليت تنظم ا املنظمة.

 : سلطة توقيع العقود3.5 المادة

يقتصر توقيع العقود على األشخاص  و  صالحية  .1
االلتزام بالمصرررررروفات بموجب النظام المالي ونظام 

ود حرررردالتطبيق والتوجيهررررات المرررراليررررةل و لررررك في 
المبلغ األقصرررررررررررى الذ  ر خ ص للشرررررررررررخص المعني 

 التوقيع في نطاق .

تسرررررررررررر  على سرررررررررررلطة توقيع العقود قواعد االلتزام  .2
 بالمصروفات.

 : ترخيص اللجنة التنفيذية توقيا العقود1.3.5القاعدة 

جيب احلصـــــــــــــول على ترخيص جديد من اللجنة التنفيذية أو 
الرئيس إذا أدخلت تعديالت هامة على العقد بعد ترخيص 

أعاله. تســـــــــــــتشـــــــــــــار جلنة  (2)3.5 املادةتوقيعه اســـــــــــــتنادا إىل 
 االحتياز فيما خيص جوهر التعديالت املدخلة على العقد.

 
 
 

 : نطاق تطبيق اإلجراءات2 الجزء

 تطبيق اإلجراءات: نطاق 4.5 المادة

عروض قبرررل إبرام عقود اليطبق إجراء اسرررررررررررتررردراج  .1
 قيمةسررررررررراو  تاحتياز السرررررررررلع أو الخدمات عندما 

 .زيد عليهاتيورو أو  300 000ة معاملال

يورو  150 000ة بين معرررراملررررال   قيمررررةإ ا تراوحرررر .2
يورول أمكن تطبيق إجراء اسرررررررررررترررردراج  300 000و
 .عروض أو إجراء منافسة محدودةال

 دةمحديمكن تضرررررررررمين نظام التطبيق اسرررررررررتثناءات  .3
 أعاله.  2 و  1 على الفقرتين 

 : تطبيق إجراه املنافسة احملدودة5.41. القاعدة

، ميكن تطبيق إجراه الــــــــدعوة (2)4.5عمال بــــــــاملــــــــادة  .1
املفتوحة الســــتدراج العروض أو املنافســــة احملدودة عندما 

 000 300يورو و 000 150يرتاوح مبلغ الصـــــــــــــــفقــة بني 
 يورو.

اآلنف الـــذكر، عنـــدمـــا  (1)4.5بنـــد املـــادة  أحكـــامرغ   .2
يكون بعض اجمل زين فقط، الــــذين يعرم األمني العــــام 
هوياهت ، قادرين، ألسباب واقعية أو قانونية، على تنفيذ 
العقد، جيوز لألمني العام تطبيق إجراه منافســــــــــة حمدودة 

 بعد استشارة جلنة االحتياز.

 إجراه التفاوض املباشر: تطبيق 5.42.القاعدة 

ــــــــــــــ .1 يورو أو ال  150 000 عندما يساوي مبلغ الصفقة الـ
 جيوز لألمني العام التفاوض املباشر بشث ا. ،يتجاوزها

، جيوز تطبيق إجراه التفـــاوض (3)4.5 املـــادةوفقـــا لبنـــد  .2
 املباشر يف احلاالت التالية:

 ؛إذا قررت ذلك اجلمعية العامة أو اللجنة التنفيذية .أ
إذا كان التطبيق الســــلي  للتدابري األمنية أو محاية  .ب

 املتصـــــالن بنشـــــاطات املنظمة املعلومات الســـــرية
غري متوافقني ما طبيعة تطبيق إجراه اســـــــــــــــتدراج 

 عروض أو إجراه منافسة حمدودة؛

إذا كانت نوعية اخلدمات املطلوبة مرتبطة ارتباطا  .ج
 جوهريا بشصص مقّدم ا؛
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ن الوقت، بســــــــــــبب إذا مل يكن هناك متســــــــــــا م .د
درجة اســتعجال املســثلة، لتطبيق إجراه اســتدراج 

 عروض أو منافسة حمدودة؛

ــــد عقــــد كــــان تنفيــــذه  .ه ــــد أو جتــــدي إذا تقّرر متــــدي
مرضـــــــــــيا، علما أّن إجراه اســـــــــــتدراج العروض أو 
املنافســـــــــــــــة احملدودة جيب أن يطّبق من جديد يف 
مثــــل هــــذه احلــــاالت بعــــد مرور فرتة منــــاســـــــــــــــبـــة 

 ؛اقتصاديا أو فنيا

إذا تقّرر توقيا عقــــد جــــديــــد لنفس الغرض ما  .و
مقاول اختري بعد اســــــــتدراج عروض يف غضــــــــون 

 السابقة؛ 12األش ر الـ 

إذا تعذر فنيا أو اقتصـــــــــــاديا فصـــــــــــل عقد ما عن  .ز
العقد األســـاســـي دون إحلا  ضـــرر بالغ باملنظمة 
أو كان هذا العقد، رغ  إمكان فصــله عن تنفيذ 

 له األخرية: العقد األصلي، ضروريا جدا ملراح
يف  25شـــــــــريطة أال يتجاوز مبلغ الصـــــــــفقة  ‘1’

من املبلغ األصـــلي بصـــرم النظر عن  املائة
 إجراه االحتياز املتبا ملنح العقد األصلي؛

ال يطبَّق هـــذا االســــــــــــــتثنـــاه أكثر من بال   ‘2’
 مرات.

إذا كان مثن الســـــــــلا أو اخلدمات هو نفســـــــــه أيا   .ح
 ؛كان املتعاقد

ذإذا اقتضت أسباب واقعية أو  .ط ـــــــــــــــّ  قانونية أن ينفـ
 ؛العقد جم ز حمّدد

إذا طبِّقت ســـــــياســـــــة شـــــــراه مرتبطة خبطة لتوحيد  .ي
معايري الســـــــــــــلا جتعل إجراه اســـــــــــــتدراج العروض 

 وإجراه املنافسة احملدودة غري مالئمني.

ينبغي إبرام عقد جديد بعد إ اه عقد ساٍر بصورة  .ك
مســـــبقة نظرا لعدم تنفيذ اجل ة اليت ســـــبق اختيارها 

إجراهات اســــــــــتدراج العروض أو املنافســــــــــة مبوجب 
 احملدودة امل مة اليت ُكلِّفت هبا.

، أ( 2باســــــــــــــتثناه احلاالت املشــــــــــــــار إلي ا يف الفقرتني ) .3
، جيب أن تذكـــَر أسباب مجيا الطلبات  ،ز( أعاله2و)

الســـــــــــــــــابقـــة ويُعل  هبـــا املـــدققون ( 1) املـــدرجـــة يف الفقرة
 اخلارجيون.

 : األشغال43..5القاعدة 

ذات الصـــلة باحتياز األشـــغال ميكن أن تربَم إما  العقود .1
بتفاوض مباشـــــــــــــــر أو بثّي إجراه معتاد يف البلد الذي 
يقا فيه العقار، وكفيل باالســـتجابة ملســـتلزمات املنظمة 

 ومصاحل ا.

يســـــــبق إبرام أي عقد ذي صـــــــلة مبثل هذه الصـــــــفقات   .2
كشف خبري على العقار املعين، إال إذا كان بدي يا أّن 

 الصفقة ضئيل األمهية.موضوع 

 : إجراه استدراج العروض5.44.القاعدة 

يعّد األمني العام وبيقة تتضـــــــــــــــّمن املواصـــــــــــــــفات الفنية  .1
واإلدارية للمشــــــــــروع بغية متكني املرشــــــــــحني من عرض 
الوقائا واالعتبارات األســـــاســـــية اليت ســـــرتاعى يف إجراه 

 ؛االختيار

بيعة طينشـــــــــر األمني العام اســـــــــتدراج عروض حتدَّد فيه  .2
الع وتذكر فيه كيفية االط ،السلا أو اخلدمات املطلوبة

أو  الســــــــــــابقة (1)على الوبيقة املشــــــــــــار إلي ا يف الفقرة 
 وحتدَّد فيه امل لة القصوى الستالم العروض. ،استالم ا

 ،الســابقة (2)عند انقضــاه امل لة املشــار إلي ا يف الفقرة  .3
تقوم جلنــــــة االحتيــــــاز اليت يعّين ــــــا األمني العــــــام بفرز 

 العروض والتحقق من ورودها ضمن امل لة احملددة.

لــل القســـــــــــــــ  الطــالــب العروض ما وحــدة االحتيــاز حي .4
ىل ويعدان تقريرا هبذا التحليل وباستنتاجاهتما وحييالنه إ

إبر فرز العروض، أن  ،. لألمني العــــامجلنــــة االحتيــــاز
لطلب تفاصــــــيل أو إيضــــــاحات  ناقش ما املرشــــــحنييت

إضــــافية عن حمتوى العروض أو للحصــــول على شــــروط 
 أفضل للمنظمة.
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وتكــــــاليف  الثمن، ،من بني أمور أخرى ،بــــــاالعتبــــــار .5
اليت  والضـــمانات امل نية واملالية ،والقيمة الفنية ،االشـــتغال

، يقّدم ا كل من املرشحني، وتيّسر السلا و/أو اخلدمات
والفرتة املقرتحة لتنفيذ العقد، ومســــــــــــتلزمات أمن املنظمة. 

ضــــــا أن خيتار عر  ،توخيا ملصــــــلحة املنظمة ،ولألمني العام
ينطوي على مواصــــــــــــــفـــات جتلفـــة عن تلـــك املـــدرجـــة يف 

 .السابقة (1) الوبيقة املشار إلي ا يف الفقرة

لألمني العــــام أن يقّرر عــــدم اختيــــار أّي من العروض  .6
املقّدمة رّدا على اســـــــــــــــتدراج العروض إذا مل يبُد له أّي 
من ا مقبوال. يف هذه احلالة، ميكنه بعد إعطاه أســـــباب 
رفضـــــــــه العروض املذكورة حتريريا وبعد اســـــــــتشـــــــــارة جلنة 
االحتياز، نشر استدراج عروض آخر أو طلب عروض 
يف ســــــــــيا  منافســــــــــة حمدودة أو التفاوض مباشــــــــــرة ما 

 جمّ زين ممكنني.

 إجراه املنافسة احملدودة :45..5دة القاع

 :يعّد األمني العام .1

طلبـــــا بعروض الســـــــــــــــلا أو اخلـــــدمـــــات الالزمـــــة  .أ
 ؛للمنظمة

 قائمة باجمل زين املدعوين للدخول يف املنافســـــــــــــة، .ب
تَعّد اســـــــتنادا إىل معايري تضـــــــمن ماهالت هااله 
اجملّ زين وخربهت  واســــــــتقالليت  . ميكن أن تاخذ 

مزّودين معــــّدة وفقــــا  هــــذه القــــائمــــة من الئحــــة
 لشروط حيددها األمني العام.

حييـــل األمني العـــام نســـــــــــــــصـــا من طلبـــات العروض إىل  .2
اجمل زين املدرجني يف القائمة ويُعلم   بالتاريخ الن ائي 

 لتقدمي العروض.

با عندئذ إجراه اســــــــــتدراج العروض .3 ما إدخال  يُتــــــــــــــــــــــــــّ
 التعديالت الالزمة.

لية قيمة الفعإذا وجب نشــر اســتدراج عروض بســبب ال .4
للسلا أو اخلدمات اليت تشتمل علي ا العروض املقّدمة 
شر  ـــــــــــــــُ رّدا على إجراه منافسة حمدودة، ألغي اإلجراه ونـ

 استدراج العروض.

 : إجراه التفاوض املباشر5.4.6القاعدة 

يقوم األمني العــام بــالتفــاوض املبــاشـــــــــــــــر ويقي  مــا يراه  .1
ـــ مفيـــدا من املبـــاحثـــات وجيري أّي مقـــارنـــات تبـــدو ه ل
 مالئمة، على ضوه احتياجات املنظمة ومصاحل ا.

إذا كان بدي يا أّن مبلغ الصــــفقة زهيد، مل يكن األمني  .2
 العام ملزما بالتقّيد بثّي شكليات قبل إبرام العقد.

 
 : لجنة االحتياز3 الجزء

 لجنة االحتياز :5.5 المادة

يعّين األمين العام لجنة احتياز لالضرررررررطالع بالمهام  .1
 التالية:

 إبداء ااراء بشأن: .أ

 انتظام إجراء استدراج العروض المترّبع؛ ‘1’

تعديل مبلغ الصررررررفقة األسرررررراسرررررريل األمر  ‘2’
الذ  يرفع  إلى مسررررررررررتوى يتطلب تطبيق 

 ؛إجراء احتياز آخر
على إجراءات ت طّبق أّ  اسرررررررررررتثنررررراءات  ‘3’

اسرررررررررررتررررردراج العروض أو المنرررررافسررررررررررررررررة 
المحررردودةل بررراسرررررررررررتثنررراء الحررراالت التي 

 ذيةأو اللجنة التنفيتقررها الجمعية العامة 
 ؛ ز 3.4.5أو عمال بالقاعدة 

أّ  مسألة تطَرو أثناء إبرام أو تنفيذ عقد  ‘4’
 بناء على طلب األمين العام.

فتح المظرررررراريف المحتويررررررة على العروض  .ب
 وتسجيل محتوياتها؛

العام رأ  اللجنة سّجل تحريريا  األمينكلما خالف  .2
 األسباب الموجبة لذلك.

 
  :السادسالفصل 

 الحسابات وتدبّر األصول
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 منظومة المحاسبة :1.6 المادة
يحّدد األمين العام المكّونات األسرراسررية لمنظومة المحاسرربة 
ويضرررع مجموعة القواعد المحاسررربية المتصرررلة بها. تشرررتمل 

ة على المحاسبة المتعلق هذه القواعد من بين عناصر أخرى
 .الئتمانيةابالميزانية العادية والصناديق النظامية والصناديق 

 : إقفال الحسابات2.6 المادة

ائق المالية الوثعند انتهاء الفترة الماليةل يعّد األمين العام 
التي يفترض إحررررالتهررررا إلى اللجنررررة التنفيررررذيررررة والجمعيرررة 

 العامة.

 الكشوف المالية :3.6 المادة

ي صررررررررردر األمين العام الكشررررررررروف المالية السرررررررررنوية  .1
 في شكل موحد.  ويعرضهاللمنظمة 

 يحيل األمين العام هذه الوثائق إلى األعضاء. .2

 إحالة التقرير :4.6 المادة

نفس ب الموحرردةيحررال التقرير عن نتيجررة الميزانيررة  .1
 المقّرةل ويصرررررررار ةالشررررررركل الذ  تحال في  الميزاني

فيررر  إلى التوفيق بين نترررائج الميزانيرررة والكشررررررررررروف 
 المالية.

ون ديتضررّمن التقرير معلومات عن المسررائل التاليةل  .2
 أن يقتصر عليها:

 لالموحدة التخصيصات األساسية للميزانية .أ
 التخصيصات المعّدلة في سياق تنفيذ الميزانية .ب

 لالموحدة

 استخدام التخصيصات. .ج

 : تدبّر األصول5.6 المادة

يصرررررررار إلى تدبّر أصرررررررول المنظمة المنقولة وغير المنقولة 
اسرررررررررتنادا إلى إجراءات خاصرررررررررة كإعادة تقيي  األصرررررررررول 
وإلغائها من الحسررررررررابات واندثارهال يحّددها األمين العام 

 في توجيهات مالية.
 

 الفصل السابع:
 التدقيق

 : واجب اإلفادة1.7 المادة

إ ا الحظ أحد الموظفينل وبخاصرررة موظف مسرررؤول عن 
مراقبرة الواردات والمصرررررررررررروفراتل أّ  مخرالفرة في تنفيذ 

ليررةل المرراالنظررام المررالي أو نظررام التطبيق أو التوجيهررات 
أحال المسرررررررألة إلى مسرررررررؤول  اإلدار  الذ  يقّرر التدبير 

 المالئ  المفترض اتباع .

 : التدقيق الداخلي1 الجزء

 التدقيق الداخلي :2.7 المادة

يحرررّدد األمين العرررام وظيفرررة تررردقيق داخلي تمررراَرس  .1
 وفقا للمعايير الدولية  ات الصلة.

 المدققون الداخليون مسررررتقلون ويمكنه  االتصررررال .2
مباشررررررررررررة باألمين العام في ممارسرررررررررررة مهام التدقيق 

 الداخلي الخاصة به .

يخضرررررررررررع جميع الموظفين لواجررررررب التعرررررراون مع  .3
المدققين الداخليين الذين يحق له  االطالع على 

 جميع المعلومات الالزمة لالضطالع بالتدقيق.

 : نطاق التدقيق الداخلي3.7 المادة

 يتضّمن التدقيق الداخلي: .1
  تماشررررررري العمليات المالية مع دراسرررررررة وتقيي .أ

األحكام السرررررررراريةل وكذلك التطبيق السررررررررلي  
 لإلجراءات المالية؛

 تبّين المخاطر  ات الصلة بالتدبّر المالي؛ .ب
إصدار التوصيات المستمدة من الفقرتين  أ   .ج

 و ب  السابقتين.

يحررّدد األمين العررام إجراءات الترردقيق الررداخلي في  .2
 توجيهات مالية.

 
 التدقيق الخارجي: 2 الجزء
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 : المدققون الخارجيون4.7 المادة

بنرراء على اقتراو اللجنررة التنفيررذيررةل تعّين الجمعيررة  .1
العامة مدققين خارجيين إلجراء تدقيق خارجي في 

 حسابات المنظمة وكشوفها المالية.

ي جرى التعيين لمدة ثالث سرررررررررررنوات قابلة للتجديد  .2
 مرة واحدة.

إما مؤسررررسررررة  يجب أن يكون المدققون الخارجيون .3
دوليرررة للتررردقيق أو هيصرررة تررردقيق حكوميرررة من بلرررد 

 عضو في المنظمة.

يحّدد األمين العام مبلغ البدالت التي تدفع للمدققين  .4
 الخارجيين في سياق أداء مهاّمه  للمنظمة.

 نطاق التدقيق الخارجي :5.7 المادة

يجر  المرررررردققون الخررررررارجيون ترررررردقيقرررررراته  في  .1
المالية طبقا لمعايير حسرررررررابات المنظمة وكشررررررروفها 

د  الترررردقيق الرررردوليررررة المقبولررررة عمومررررال ومع التقيررررّ
من هذا  2 بالتفويض اإلضرررررافي المدرج في الملحق

 النظام.

يمكن للجنرررة التنفيرررذيرررة والجمعيرررة العرررامرررة تكليف  .2
المدققين أداء بعض المهام الخاصرررررررة التي تصررررررردر 

 بشأنها تقارير منفصلة.

 االستقاللية واالطالع على المعلومات :6.7 المادة

المدققون الخارجيون مستقلون وينفردون بمسؤولية  .1
إجراء الترررررردقيق. ويؤّمن األمين العررررررام له  جميع 
التسرررررهيالت والوثائق السررررررية  ات التبعات المالية 

 والالزمة حصرا إلنجاز مهمته .

في الحاالت االسرررررررررررتثنائيةل يمكن لألمين العام أن  .2
ين الخررررارجيين االطالع على بعض يرفض للمرررردقق

هرررذه الوثرررائق. عنررردئرررذ تعل  اللجنرررة التنفيرررذيرررة فورا 
 باألمر وال يمكن رفع هذا المنع إال بقرار منها.

 : تقرير التدقيق7.7 المادة

يضررررررررع المدققون الخارجيون تقريره  اسررررررررتنادا إلى  .1
 التي يحيلهاللسررررررررنة السررررررررابقةل  الكشرررررررروف المالية

قبل نهاية شهر شباط/فبراير من السنة  األمين العام
 .التالية

يحيل المدققون الخارجيون مشرررررررررررروع تقريره  إلى  .2
األمين العام ويتيحون ل  فرصة تقدي  أّ  إيضاحات 

 الزمة لصياغة التقرير النهائي.

 لنهررائيا الترردقيق تقرير الخررارجيون المرردققون يوجررّ  .3
أقصررررررررررررراه  موعررد في العررام األمين وإلى الرئيس إلى
 رررررررررررررررر ث اية شررررهر نيسرررران/أبريل من السررررنة التاليةلنه

 .لعامةا والجمعية التنفيذية اللجنة أمام يعرضون 

يحرررّدد األمين العرررام كرررل سرررررررررررنرررة الجررردول الزمني  .4
لإلجراءات اانفة الذكر بالتشرررررررررررراور مع المدققين 

 الخارجيين.

 : إقرار الكشوف المالية وبراءة الذمة8.7 المادة

ة الموحرردة المرراليرر شررررررررررروفالكالعررامررة  الجمعيررةتقّر  .1
 .للمنظمة

بعد إقرار الكشوف المالية ومراجعة تقرير المدققين  .2
الخارجيينل تمنح الجمعية العامة األمين العام براءة 

  مة عن أدائ  مهامَّ .

 
 الفصل الثامن:
 أحكام ختامية

 التعديالت واالستثناءات: 1.8 المادة

يجوز للجمعية العامة أن تعتمد باألغلبية البسررررررررريطة  .1
أحكاما خارجة على هذا النظامل شرررريطة أال تعارض 
هذه األحكام قانون المنظمة األسررررراسررررري أو نظامها 
العررام. وتكون هررذه األحكررام نررافررذة إمررا لفترة مرراليررة 
واحررررردةل أو للفترة الواقعرررررة بين دورتين للجمعيرررررة 
العامة. ويسرتوجب تمديد مفعولها تصروي  األغلبية 

 م الحالي.واإلجراءات الالزمة لتعديل النظا
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كلمررا اعتبر األمين العررام أّن حرردثررا خطرا يبّرر اتخررا   .2
ترردابير طررارئررة خرراصررررررررررررةل جرراز لرر  الخروج على بعض 

ونظام التطبيق لضررررررمان اسررررررتمرارية هذا النظام أحكام 
نشررررراطات المنظمة األسررررراسرررررية. لهذا الغرضل يطلب 
موافقررة الرئيس على الطررابع الخطر للحرردث. فررإ ا ل  

يذية باقي أعضرررراء اللجنة التنفيوافق الرئيس اسررررتشررررير 
وأصررررررررربح  أغلبية الثلثين ضررررررررررورية. أّ  خروج على 

ونظام التطبيق يسررر  لفترة أقصرراها هذا النظام أحكام 
عل  ب  الجمعية العامة. ويمكن تمديد  ثالثة أشهر وترررررررررر 
فترة الثالثة أشرررهر هذه مرة واحدة لثالثة أشرررهر أخرى 

 بقرار مبّرر من رئيس المنظمة.

اقتراو من األمين العررررامل يمكن للجنررررة  بنرررراء على .3
التنفيذية تعديل أحكام نظام التطبيق بشكل متماش 

 .مع النظام الحالي

 : التفسير2.8 المادة

ذا هالمصرررطلحات المسرررتخدمة بصررريغة المذكر في  .1
وفي نظررررام التطبيق تسرررررررررررر  على الررررذكور النظررررام 

 واإلناث معا.

هذا النظام عند الشررررررررررك في تفسررررررررررير أّ  من مواد  .2
ونظام تطبيق ل يجوز لألمين العام الفصررررل في األمر 
شرررررررررررريطة أال يتعارض التفسرررررررررررير مع قانون المنظمة 
األساسي أو نظامها العام. وعلى األمين العام إشعار 

 اللجنة التنفيذية بالتفسير المعتمد.

 تسوية المبالغ الدنيا :3.8 المادة

 اهررذيسرررررررررررّو  األمين العررام المبررالغ الرردنيررا المحررددة في 
وقواعد التطبيق اسررتنادا إلى معدل التضررخ  الذ   النظام

 تقّره الجمعيرررة العرررامرررة كرررل سرررررررررررنرررة عنرررد إقرار الميزانيرررة
 ل مدّورة إلى أرقام المصات العليا.الموحدة

 
****** 

 : 1الملحق 
 تعاريف عمل

 لنظاما هذا المالية المستخدمة في تتماشى المصطلحات
 المعرررررايير الموحررررردة المسرررررررررررتخررررردمرررررة في التعررررراريف مع

 بيةالمحاسرررررررررر المعايير  العام للقطاع الدولية المحاسرررررررررربية
 في إطار المعايير رسرررررررررررمي . وعند غياب تعريف الدولية

 في حال وجود تفسرررررررررررير محدد أو الدولية المحاسررررررررررربية
يستخدم  اإلنتربولل تكون األرجحية للتعاريف  لمصطلح

 الواردة أدناه.

ديد املنظمة وتسـتشـمل حتصـيل واردات  :وظائف المحاسبة
مصــروفاهتا وحفظ املســتندات ذات الصــلة بالعمليات ووبائق 

 احملاسبة.

د به الثمن الفعلي أو املقّدر للصدمة أ :مبلغ الصررفقة و يُقصــَ
الســـــــلا اليت ســـــــُيربم العقد بشـــــــث ا، باســـــــتثناه ضـــــــريبة القيمة 
املضـــــــــافة، إال إذا أببت مســـــــــبقا أنه لن يكون مبقدور املنظمة 

 ذه الضريبة.اسرتجاع مثل ه

ل ترخيصـــا لألمني العام يف االلتزام التخصرريصررات ـــــــــــــــــّ : تشـــكـ
ّوت  باملصـــروفات للفرتة املالية ذات الصـــلة، لألغراض اليت صـــُ

 علي ا ألجل ا ويف حدود املبالغ املعنّية.

: يُقصــــــــد هبا املســــــــامهات النظامية غري املســــــــّددة المتأخرات
 .3.3حبلول تاريخ استحقاق ا متاشيا ما بند املادة 

تشـــــــــــــــمــــل اإلقرار حبقو  املنظمــــة على  :وظرررائف الترخيص
األطرام األخرى وااللتزام بــاملصـــــــــــــــروفــات وإصـــــــــــــــــدار أوامر 

 التحصيل وأوامر الدفا.

هي التعبري املـــايل عن خطـــة، أو جزه من خطـــة،  :الميزانيررة
للمنظمة لفرتة حمددة، تتضـــــــــــــــّمن املصـــــــــــــــادر املقرتحة وكمية 

ل مصـــروفات العمليات  بنّي واالســـتثمارات وتالواردات وتفصـــّ
يف الوقت نفســــــــه النتائو على املوارد املالية واخلصــــــــوم اجملّمعة 

 للمنظمة.

ــــة العــــاديــــة : الميزانيرررة الموحررردة ــــة من امليزاني ــــة املكون امليزاني
 والصناديق االئتمانية واحلسابات اخلاصة.
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: يُقصـــــــــــــــد به اتفا  حتريري بني املنظمة وأحد اجملّ زين العقد
وُيســـــــــــــــتصــَدم كــدليــل على هــذا اإللزام. تعترَب ينتو عنــه إلزام 

طلبـــات الشـــــــــــــــراه مبثـــابـــة عقود ألغراض هـــذا النظـــام ونظـــام 
 التطبيق والتوجي ات املالية.

: تتضــــــــــــــّمن مجيا اإلعانات واملنح واهلدايا والرتكات، الهبات
 النقدية أو العينية، اليت تستلم ا املنظمة.

 مشـــــــــــــــرتكــــة بنيأي حكومــــة أو منظمــــة  :الجهرررة المرررانحرررة
أو منظمة غري حكومية أو كيان عام أو خاص،  احلكومات

مبا يف ذلك املاســــــــــــــســــــــــــــات واهليئات املمابلة األخرى، تقدم 
مســامهة إىل امليزانية العادية أو صــندو  اســتئماين أو حســاب 

 اإلنرتبول. يديرهخاص 

مبوجبه  أّي فعل تستحد : يُقصد به االلتزام بالمصروفات
 وهلا.املنظمة مطالبة بالنسبة ألص

: يُقصـــــــــــــــد به فحص ومراجعة هادفان إىل التدقيق الخارجي
التدقيق يف حســـابات املنظمة وكشـــوف ا املالية وتثكيدها على 

 يد مدقق خارجي مستقل عن املنظمة.

أي مســــــــــــــامهة، مالية كانت  :الموارد الخارجة عن الميزانية
أو عينية يف شــكل خدمات أو لوازم أو معدات، مل ُتدرَج يف 
رأس مال املنظمة بل يف صـــــــــــندو  اســـــــــــتئماين أو حســـــــــــاب 

 خاص.

: يُقصــد هبا املبالغ املدفوعة دون أن يكون هناك دين الهبات
 قانوين واليت جيعل االلتزام املعنوي دفع ا مرغوبا.

موارد املنظمة املالية إما من  : تشمل صرمعمليات التمويل
وارداهتا املالية اجملّمعة أو من واردات خاصـــــــــــة مســـــــــــتلمة هلذا 
الغرض من أعضــــــاه أو من هيئات خارجية، لتحقيق أهدام 

 املنظمة املعلنة.

يُقصـــــــــــــــــد بــه فحص ومراجعــة عمليــات  :الترردقيق الررداخلي
املنظمة املالية، يقوم هبما قســـــــــــــــ  حمّدد داخل املنظمة، بغية 

  فعالية التدبّر املايل.حتسني

: يُقصــــــد به اقرتاح بتيســــــري ســــــلا أو خدمات بســــــعر العرض
حمّدد يقّدمه جمّ ز ممكن يف ظرم جتوم رّدا على اســـــــــــــــتدراج 

عروض أو إجراه منافســــة حمدودة. ختضــــا العروض املســــتلمة 
يف ســيا  اســتدراج عروض إىل شــروط خاصــة على صــعيدي 

 االستالم واملعاملة.

يام املنظمة باستئجار أو شراه مجيا األشغال : هو قاالحتياز
والســـــــــــلا واخلدمات الضـــــــــــرورية الشـــــــــــتغاهلا أو لتنفيذ برنامو 

 نشاطاهتا.

وبيقة مقدمة من األمني العام إىل اجلمعية : برنامج األنشررررطة
، قانون األســــــــاســــــــي للمنظمة( من الج)8العامة وفقا للمادة 

األمانة العامة للســــــــنة املقبلة هبدم أنشــــــــطة خطط تتضــــــــمن 
املنظمة  ما أهدامى شاتممبا يمن النتائو قدر حتقيق أقصى 

 االسرتاتيجية. اوأولوياهت

امية ســـــــــــــــامهات النظمن املكونة امليزانية امل: الميزانية العادية
 .3.6 مبوجب املادةها املنظمة اتلقتأخرى ومن واردات 

ة اجملّمعة املوارد املاليتشمل ختصيص بعض  :عمليات التنازل
للمنظمــة أو اإلضــــــــــــــــافــة إلي ــا، إمــا عن طريق حتويــل واردات 
حمـددة مســـــــــــــــتلمـة هلـذا الغرض من أعضــــــــــــــــاه أو من هيئـات 
خارجية، أو عن طريق إضــافة فوائض امليزانية إىل املوارد املالية 

 اجملّمعة للمنظمة.

ني األميُنشـــــــئ ا آلية جلما وإدارة املوارد : الحسررررراب الخاص
املشـــــــــــــــرتكـــة بني ما احلكومـــات واملنظمـــات حصـــــــــــــــرا العـــام 

ــــــات العــــــامــــــة، احلكومــــــات  ــــــان تتيح تلقي وغريهــــــا من الكي
أنشـــــــطة  حتقيقمن أجل  لطرم بالثجصـــــــصـــــــة مســـــــامهات 

 .رتاتيجيةاالس هوأولوياتخاصة مبا يتفق ما أهدام اإلنرتبول 

ملوارد ل من اوَّ يت متأي نوع من األنشطة ال: األنشطة الخاصة
وياهتا املنظمـة وأول أهـداماخلـارجـة عن امليزانيـة، مبـا يتفق ما 

أو أكثر من  واحدعن  عزلواليت ُيضــطلا هبا مباالســرتاتيجية، 
 .يف شكل متصل هباأو  األنشطة العادية

 ا مجيا املبالغ اليت يفرتض أن يدفعالمسررررررراهمات النظامية: 
ادا إىل ة مالية اســــــــــتنة للمنظمة لفرت دياألعضــــــــــاه للميزانية العا

 جدول حمّدد.
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ات : يُقصد به زيادة يف بند من مصروفتحويل التخصيصات
امليزانية تعوَّض بتصفيض بند مصـــــــــــــــروفات آخر بنفس املبلغ 

 اإلمجايل.

آليات أنشــــــــــــثهتا اجلمعية العامة هي  االئتمانية: الصرررررررررناديق
تتيح تلقي مســـــــــــــــــــامهــــات من مجيا و  ،هتــــاوإدار املوارد جلما 

فردًة منســـــــــواه الكيانات، مبا يف ذلك كيانات القطاع اخلاص 
أو بالشــــــراكة ما ج ات أخرى، حُيتفظ هبا حلســــــاب أطرام 

تفق ما أهــدام تأنشـــــــــــــــطــة خــاصــــــــــــــــة  نفيــذبــالثــة من أجــل ت
 .اإلنرتبول وأولوياته االسرتاتيجية

 ة.ي: يُقصد هبا نتائو التشييد أو اهلندسة املدناألشغال

****** 

 :2الملحق 
 تفويض إضافي للمدققين الخارجيين

يدقق املدققون يف حســــــــابات املنظمة وكشــــــــوف ا املالية  .1
 للتثكد من أّن:

الكشـوم املالية متماشـية ما حسـابات املنظمة  .أ
وتعطي فكرة حقيقية ومنصفة عن وضا املنظمة 

 املايل وعملياهتا؛
 الصـفقات املالية املسـجلة يف احلسـابات أجريت .ب

 وفقا للقواعد املالية السارية؛
املعايري احملاســــــــبية طبقت بشــــــــكل متجانس بني  .ج

 فرتة وأخرى؛
املودعة واملتيســــــــرة قد أكدهتا  واملوارد الســــــــندات .د

 اجل ات املودعة لدي ا أو ُدقق في ا فعليا.

جيري املدققون التدقيقات العشـــوائية اليت يرو ا مناســـبة  .2
 .تربيريةيف احلسابات وغريها من املستندات ال

 يفرتض أن يشار يف تقرير املدققني إىل: .3
 نوع الفحص اجملرى ونطاقه؛ .أ

الشــــاون اليت متس باكتمال أو دقة احلســــابات، مبا  .ب
 يف ذلك عند الضرورة:

أّي مبالغ يفرتض أن تكون قد استلمت  ‘1’
 ومل تدرج يف احلسابات؛

أّي مبالغ يوجد بشث ا التزام قانوين لكن ا  ‘2’
 املالية وال تظ رمل تسجَّل يف الكشوم 

 في ا؛
 املصروفات غري املربّرة بالشكل املناسب؛ ‘3’
مدى مسك احلسابات بالشكل  ‘4’

 املناسب؛
 املسائل اإلضافية التالية: .ج

 قضايا االحتيال أو االشتباه يف احتيال؛ ‘1’
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اهلـــــــدر أو الصـــــــــــــــرم غري املالئ  ألموال  ‘2’
 املنظمة أو أصوهلا األخرى؛

املصـــــــــــــــروفــات اليت حيتمــل أن تلزم املنظمــة  ‘3’
 مبصروفات أخرى على نطا  واسا؛

أّي عيـــب يف املنظومـــة العـــامـــة أو القواعـــد  ‘4’
املفصـــــــــــــــلة الســـــــــــــــارية على مراقبة الواردات 

 واملصروفات، أو على األصول؛
أّي التزام مبصـــــــــــــــروفــات ال يتمــاشـــــــــــــــى ما  ‘5’

 األحكام السارية؛
دقة ســـجالت األصـــول على النحو احملّدد بواســـطة  .د

 اجلرد وفحص السجالت.

اخلارجيون غري ملزمني باإلشارة إىل أّي مسثلة املدققون  .4
واردة يف األحكام اآلنفة الذكر ليســـــــــــت ذات صـــــــــــلة، 
برأي  ، بالوضــــا املايل املعروض يف الكشــــوم املالية أو 

 ذات أمهية بالنسبة لشاون املنظمة املالية.

ومل  املالحظات املناســــــــــــبة املتعلقة  .5 ميكن للمدققني ســــــــــــَ
 والكشوم املالية. بالطرائق احملاسبية املستصدمة

د املــــدققون اخلــــارجيون بــــالطــــابا الســـــــــــــــري ألّي  .6 يتقيــــّ
معلومات ووبائق وضـــــــــــــعت بتصـــــــــــــرف  ، وميتنعون عن 
اســـــــــــــــتصــدام مثــل تلــك املعلومــات أو الوبــائق إال فيمــا 

 يتعلق مباشرة بثداه التدقيق.

ليس للمـــدققني اخلـــارجيني صـــــــــــــــالحيـــة عـــدم ترخيص  .7
لعام إىل مني اعمليات مالية، لكن   يسرتعون انتباه األ
 أّي صفقة يساوره  الشك يف قانونيت ا.

 

****** 
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