املـالحــق
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ملحق رقم ()1
تقرير جلنة الشؤون املالية
واالقتصادية خبصوص البينات
املالية للسنة املالية املنتهية يف 13
ديسمرب 3131م جمللس الشورى،
واليت مت تدقيقها من قبل ديوان
الرقابة املالية واإلدارية.
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التاريخ 82 :ديسمبر 8102م

التقرير األول للجنة الشؤون املالية واالقتصادية حـــول البيانات املالية
للسنة املالية املنتهية يف  11ديسمرب  3111جمللس الشورى ،والتي مت
تدقيقها من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية.
دور االنعقاد العادي األول – الفصل التشريعي الرابع

مقدمة:
بتاريخ  12ديسمبر 1122م ،وبموجب الخطااب رمام  21ص ل م ق  /ف
 2د  ،)2وبنا ًء على مرار مكتب المجلا

ياا اجتماعال الياانا المن بادر بتااريخ 12

ديسااامبر 1122م ،بخصاااوص دعاااادر النظااار ياااا م اااروعان الباااواني والمراسااايم
ببااواني والتااا عاادن تباريرقااا م ا مباال اللجنااا الساااببا خ ا ل ال صاال الت ااري ا
اليالث؛ يبد رسل صاحب المعاال السايد ي ا بال

االا ال االا رلاي

م ا

الشااا ر دلاااى لجناااا ال ااايو المالياااا وايمتصااااديا تبريااار لجناااا ال ااايو المالياااا
وايمتصااااديا السااااببا ب ااا
ديساامبر  8101لم ا

البياناااال المالياااة ل سااانة المالياااة المنت ياااة ااا 10

الش ا ر ل الت ا تاام تاادبي ا ماال ببااة دياا ال الربابااة

الماليااة ااداريااةل لمنام ااتل ودراسااتل ودعااداد تبرياار ب ا نل مت من انًا ر
ل ر ل على المجل

المومر.
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اللجنااا

ً

أوال :إجراءات اللجنة:
 -1تدارسن اللجنا البيانان الماليا – آن ا الذكر – يا ايجتماعان التاليا:

الرقم

2

التاريخ

االجتماع

الثان

 82ديسمبر 8102

الثالث

 82ديسمبر 8102

 -8اطل ن اللجنا يناء دراستها للبيانان الماليا للمجل

مو او البحاث والدراساا

على الويائق المت لبا بها والتا ا تملن على ما يلا:

 -تبرياار لجنااا ال اايو الماليااا وايمتصاااديا الساااببا ب ا

البيانااان الماليااا مريااق)

والمت م :
 البياناان المالياا للساانا المالياا المنتهيااا ياا  12ديساامبر  1121لمجلا

ال ااور ،

والتا تم تدميبها م مبل ديوا الرمابا الماليا واإلداريا.
 ر

المست ار ايمتصاد والمالا بالمجل .

 ر

األمانا ال اما للمجل .

 -1وبناااء علااى دعااور م ا اللجنااا  ،ااار يااا ايجتمااا اليالااث للجنااا مساايولو
ومميلو ع األمانا ال اما للمجل

حيث ح ر كل م :

 سعادة األستاذ يبدال ية إبراهيم آة طريف األمــيـــــل العــــــــام ل م ــ -الدكتــــ ر محمــــد يبـــدهللا الدي يم

.

المسااااـتشار ال ااااان ن لشااااـ ل

ال ال.
 -الدكتــــ ر عفـــر محمـــد ال الــــغ

المستشــااـار اتبت ااادؤ لش ا ل

ال ال.
 السيــــــدة كــريــــمة محمــــد العباسالمالية.
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مااااادير إدارة المااااا ارد البشااااارية

رلي

 -السيـــــد حسيــــل ي ـــــ الحايكـــــ

الش ل المالية

 وتولى مانا سننر اللجنا السيد محمد رض محمد.
ً

ثانيا -رأي األمانة العامة:
بي مميلو األمانا ال اما بالمجل
لديوا

التزام األمانا ال اما بدراسا م حظان الساببا

الرمابا الماليا واإلداريا وم حظان لجنا ال يو

الساببا ،وقذا ما كد عليل الر
الماليا تظهر بصورر عادلا م

المهنا م مبل الديوا والذ

الماليا وايمتصاديا
و ح

البيانان

كل الجوانب الجوقريا المركز المالا لمجل

ال ور كما يا  12ديسمبر  1121ونتائج عملياتل والتغيران يا التديبان النبديا
للسنا المنتهيا بذل التاريخ وي ًبا ألسا
كما بي مميلو األمانا ال اما
ال ئحا الماليا ويئحا

يو

ايستحباق.
مد التزم ببنود ومواد لوائحل الداخليا

المجل

الموظ ي ) ،و

تبرير الديوا

لم يظهر حدوث

تجاوزان يرن على صحا الو ع المالا للمجل  ،ومد كدوا على تجاوب األمانا
ال اما للمجل

مع كل المبترحان الساببا للديوا ولجنا ال يو الماليا وايمتصاديا

الساببا لتحسي

نظما الرمابا الداخليا ورمابا ايلتزام ،كما تم تو يح األقداف التا

يا

وئها رصدن رمام الميزانيا مريق عرض تو يحا مبدم م

األمانا

ال اما).
ً

ثالثا :رأي اللجنة:
تدارسن اللجنا ت رير ال نة الساب ة بشأل البيانال المالية ل سنة المالية
المنت ية

 10ديسمبر  8101لم

مرار مكتب المجل

الش ر  ،ب د دعادتل دلى اللجنا بنا ًء على

يا اجتماعل اليانا المن بدر بتاريخ  12ديسمبر 1122م،
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بخصوص دعادر النظر يا م روعان البواني

والمراسيم ببواني

والتا عدن

تباريرقا م مبل اللجنا الساببا خ ل ال صل الت ري ا اليالث.
وب د تدار

اآلراء والم حظان التا بدين م مبل السادر ع اء اللجنا؛

خلصن اللجنا دلى الموايبا على تبرير اللجنا الساببا ب
ب

تبرير اللجنا الساببا

البيانان الماليا للسنا الماليا المنتهيا يا  12ديسمبر  1121لمجل

مع اإل ادر بالمهنيا والحرييا لألمانا ال اما والتا
الماليا واإلداريا والذ

خ

الموارد المتاحا يا المجل

م
والذ

ال ور ،

اد بها تبرير ديوا الرمابا

م حظان و تجاوزان ،وبحس
ان ك

استغ ل

ديجابًا يا تبرير ديوا الرمابا الماليا

واإلداريا.
تر ال نة التن يه إلى المالحظال الت سبق أل ذكرت ا ال نة الساب ة

ت ريرهال

ه ي ى النح التال :

 .2قميااا اسااتمرار األمانااا ال امااا يااا بااذل المزيااد م ا التطااوير وتن يااذ الخطااط
والبارامج التااا و ا تها يناااء دعااداد ميزانياا المجلا  ،وذلا لغاارض تحبيااق
األقداف المرسوما ،وم يم ايستخدام األميل للموارد المتاحا.
 .1ايقتمام بزيادر موظ ا المجل  ،حيث يحظان اللجناا امتصاار التوظياف ياا
ال ام 1121م على موظ ي ايني يبط ،رغم الحاجا الماسا دلى عدد كبر م
الموظ ي .
 .1ايسااتمرار يااا زيااادر ميزانيااا التاادريب لألعااوام البادمااا ،لريااع ك اااءر البااو
ال املاااا مااا خااا ل تاااويير يااارص التااادريب الناااوعا والمتخصاااص الاااداخلا
والخااارجا للمااوظ ي بغيااا ريااع مسااتو األداء وتحسااي الخاادمان والبحااوث
وايست اران ،وتويير التجهيزان ال زما لتطوير داء عمل المجل .
 .2ال مل علاى سارعا اساتكمال مبناى مواماف الساياران  1طواباق ياا الومان
المح ادد لاال ،واإلساارا يااا تن يااذ م اارو دن اااء مبنااى المكاتااب اإلداريااا 1
طوابق .
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ً

رابعا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
دعمااايً لاانص المااادر  ) 13م ا ال ئحااا الداخليااا لمجل ا

ال ااور  ،ات باان اللجنااا علااى

اختيار كل م :
 -0األستـــاذ رضـــا يبدهللا ـــرج
 -8الدكتـــ ر يبدالعزيز حسل أبـة

ررا أ يــــــًـا.
م ً
ررا احتياطيـــًا.
م ً

ً

خامسا -توصية اللجنة:
يا

وء المنام اان واآلراء التاا بادين ينااء دراساا البياناان المالياا للسانا المالياا

المنتهيا يا  12ديسامبر  1121لمجلا

ال اور  ،والتاا تام تادميبها ما مبال دياوا

الرمابااا الماليااا واإلداريااا ،وبنااا ًء علااى تبرياار ديااوا الرمابااا الماليااا واإلداريااا غياار
المتح ظ ،يإ اللجنا توصا بما يلا :
 إباارار البيانااال الماليااة ل ساانة الماليااة المنت يااة ا  10ديساامبر  8101لم االش ر ل الت تم تدبي ا مل ببة دي ال الربابة المالية اادارية.

الم بر تتخاذ الالزمللل

األمر معر ض ي ى الم

خالد حسيـن املسـقطي

الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

