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 )د( 4البند 
التقریر المالي لمنظمة السیاحة العالمیة والبیانات المالیة المراجعة 

 2018كانون األول/دیسمبر  31للفترة المنتھیة في 
 

  إجراء من قبل المجلس التنفیذي

 1مشروع مقرر

 إن المجلس التنفیذي

 .لإلطالع على المقرر النھائي الذي یعتمده المجلس، یرجى مراجعة وثیقة المقررات التي تصدر بنھایة دورة المجلس .مقررمشروع  ھذا  1

 
 ملخص تنفیذي

وفقًا للنظام  2018كانون األول/دیسمبر  31تم إعداد البیانات المالیة لمنظمة السیاحة العالمیة للسنة المنتھیة في 
المالي والقواعد المالیة المفصلة للمنظمة، والمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، وتمشیا مع سیاسة األمم المتحدة 

محاسبیة الدولیة للقطاع العام باعتبارھا المعاییر المحاسبیة المعتمدة لدى منظمات منظومة التي تستخدم المعاییر ال
 األمم المتحدة.

عت البیانات المالیة للمراجعة الخارجیة بموجب النظام المالي. ویقدم  إلى المجلس التنفیذي رأي المراجعة الذي أُخضِ 
 البیانات المالیة. ال تحفظ فیھ (إیجابي) وتقریر المراجع الخارجي حول

كانون  31یتضمن التقریر المالي لمنظمة السیاحة العالمیة والبیانات المالیة المراجعة للسنة المنتھیة في 
، والبیانات المالیة للمنظمة 2018التقریر المالي لألمین العام لمنظمة السیاحة العالمیة لسنة  2018األول/دیسمبر 

، بما في ذلك رأي المراجع الخارجي والمالحظات على البیانات 2018ل/دیسمبر كانون األو 31للسنة المنتھیة في 
یورو، ما یزید عن السنة الفائتة  468,839، بلغ صافي أصول المنظمة 2018كانون األول/دیسمبر  31المالیة. وفي 

 ).2017كانون األول/دیسمبر  31یورو  في  -3,065,961(

 2،423،634فائض نقدي قدره قد أسفر عن لمیزانیة العادیة لالرصید النقدي  أن 2018یُظِھر التقریر المالي لسنة 
أُسلِف من صندوق رأس المال  2017(عجز نقدي في میزانیة  من ھذا المبلغ  یورو 511،202 علما أن یورو،

یقترح األمین العام استخدام و. راس المال المتداول إلى صندوق ) أعید2017المتداول إلى الصندوق العام في 
 .1,912،432قیمتھ  ةوالبالغ 2018 لسنةفي المیزانیة العادیة  المتوافرالفائض النقدي 

الخدمة، بما في ذلك  نھایةالتزامات مستحقات الموظفین بعد  حول فصال أیضا  2018لسنة ویتضمن التقریر المالي 
ومشروع إستراتیجیة  ،الخدمة نھایةلتأمین الصحي بعد والمعني باالفریق العامل التابع لألمم المتحدة استنتاجات 

وتمشیاً مع توصیات األمم المتحدة التي تضمنت تقریر األمم . الخدمة نھایةتمویل التزامات مستحقات الموظفین بعد 
ھا لھذه الغایة، ) وعوامل أخرى تم النظر فیA/73/662المتحدة النھائي بشأن إدارة التأمین الصحي بعد نھایة الخدمة (

یدرج األمین العام اقتراحا بشأن إستراتیجیة تمویل التزامات استحقاقات موظفي منظمة السیاحة العالمیة بعد نھایة 
 الخدمة لكي ینظر فیھا األعضاء ویوافقوا علیھا.
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كانون  31ھیة في تلبیانات المالیة المراجعة للسنة المناو المالي لمنظمة السیاحة العالمیة تقریرالفي  وقد نظر
 ،)CE/110/4(d)( 2018األول/دیسمبر 

برأي المراجع الخارجي الذي ال تحفظ فیھ حیث أن البیانات المالیة لمنظمة  مع اإلرتیاح یحیط علما .1
بتاریخ للمنظمة وضع المالي الصورةً حقیقیة عن  تعطي 2018السیاحة العالمیة للسنة المنتھیة في 

في السنة  أصولھاعن أدائھا وتدفقاتھا النقدیة والتغییرات في ، و2018كانون األول/دیسمبر  31
للنظام المالي للمنظمة وقواعدھا وللمعاییر ، وذلك وفقاً 2018كانون األول/دیسمبر  31المنتھیة في 

 ؛المحاسبیة الدولیة للقطاع العام
 

األمین العام على تصحیح عجز السنوات الماضیة وضمان اإلستقرار المالي السلیم للمنظمة  ویشكر .2
 في غضون سنة واحدة من والیتھ؛

 
 ؛2018إلى الجمعیة العامة بإقرار البیانات المالیة للمنظمة للسنة المنتھیة  ویقر ویوصي .3

 
 ، فیقر كما یرد في الوثیقة:2018بالتقریر المالي لألمین العام عن سنة  ویحیط علما .4

 
، وقدره 2018اقتراح األمین العام استخدام فائض المیزانیة النقدي المتوافر الباقي في میزانیة  )أ 

یورو (رصید المیزانیة النقدي في المیزانیة العادیة ناقص المبلغ النقدي الذي أعید إلى  1,912,432
 رأس المال المتداول)،صندوق 

 
تحویالت اإلعتمادات في المیزانیة العادیة التي أوصى بھا أعضاء لجنة البرنامج والمیزانیة من  )ب 

 (ب)، 3 - 5(أ) و  3- 5خالل مشاورة خطیة وفقا للمادة 
 

واستراتیجیة األمین العام المقترحة لتمویل التزامات استحقاقات موظفي منظمة السیاحة العالمیة  )ج 
 ھایة الخدمة؛بعد ن

 
نسبة الرسوم الالزمة على المرتبات التي تحتسبھا شركة  من األمین العام تقدیم تفاصیل ویطلب .5

محترفة للخبراء اإلكتواریین إلى دورة قادمة للمجلس التنفیذي بغیة الموافقة علیھا، قبل إدراجھا في 
 اقتراحات المیزانیة القادمة للمیزانیة العادیة؛

 
نھجھ إزاء األعضاء الذین یدینون بمساھمات إلى  2019بأن یواصل األمین العام في  ویوصي .6

 المنظمة، من أجل ضمان سدادھا؛
 

لرئیس لجنة لبرنامج والمیزانیة (الھند) وللمراجع الخارجي (إسبانیا) على العمل  ویعبر عن شكره .7
 الذي قاما بھ.
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 مقدمة -أوال 

 
 31من النظام المالي، تم إعداد البیانات المالیة لمنظمة السیاحة العالمیة للسنة المنتھیة في  7-14وفقًا للمادة       . 1

، وفقًا للنظام بصفتھ أمینًا عاًما ،والیة السید ُزراب بولولیكشفیلي في ظل 2018كانون األول/دیسمبر 
حاسبیة الدولیة للقطاع العام، وتمشیا مع سیاسة والقواعد المالیة المفصلة للمنظمة، والمعاییر المالمالي 

األمم المتحدة التي تستخدم المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام باعتبارھا المعاییر المحاسبیة المعتمدة 
 لدى منظمات منظومة األمم المتحدة.

المعاییر  وترتكزلیة للقطاع العام. أعدت المنظمة بیانات مالیة سنویة متوافقة مع المعاییر المحاسبیة الدو     . 2
حیث یتم تسجیل المعامالت  ،مفھوم المحاسبة على أساس االستحقاق علىالمحاسبیة الدولیة للقطاع العام 

البیانات المالیة المستندة إلى المعاییر المحاسبیة  وتعطيواإلبالغ عنھا عند حدوثھا ولیس عند دفعھا. 
تحسن ، كما وأصولھا وخصومھا واحتیاطیاتھا ونفقاتھایرادات المنظمة إل رؤیة أوضحالدولیة للقطاع العام 

 عملیة صنع القرار واإلدارة المالیة والتخطیط على مستویات اإلدارة والحوكمة.

 المراجعةیتم تقدیم رأي ف. يالمال النظاممن  1 المرفق بموجب ةالخارجی للمراجعةالبیانات المالیة  عتأُخضِ        .3
 .النظام الماليمن  2-17البیانات المالیة إلى المجلس التنفیذي وفقًا للمادة  حولوتقریر المراجع الخارجي 

كانون  31العالمیة والبیانات المالیة المراجعة للسنة المنتھیة في  السیاحةیتضمن التقریر المالي لمنظمة و .4
) تقدیم 2، (2018لسنة مة السیاحة العالمیة ) التقریر المالي لألمین العام لمنظ1( :2018دیسمبر األول/

) البیانات 4، () رأي المراجع الخارجي3، (2018كانون األول/دیسمبر  31البیانات المالیة للمنظمة في 
) المرفقات 5، و (المالحظات على البیانات المالیة ، بما في ذلك2018للمنظمة للسنة المنتھیة في  المالیة
 .المراجعةغیر 

 2018سنة عن لتقریر المالي ا -ثانیا 
 

مناقشة وتحلیل للوضع المالي  2018یتضمن التقریر المالي لألمین العام لمنظمة السیاحة العالمیة لعام     . 5 
 .2018دیسمبر كانون األول/ 31للمنظمة واألداء المالي والمیزانیة للسنة المالیة المنتھیة في 

 31فصالً عن أداء المیزانیة للمیزانیة العادیة للسنة المنتھیة في  2018 عن سنةالتقریر المالي  ویشمل . 6
لمیزانیة العادیة على توقیت دفع مساھمات األعضاء لیعتمد الرصید النقدي و. 2018دیسمبر كانون األول/

 عن طریق التحویالت التي أوصى 2018 لسنةتم تعدیل المیزانیة العادیة ولقد . ة لھمراألنصبة المقرمن 
 .التي أقرتبھا أعضاء لجنة البرنامج والمیزانیة من خالل مشاورة مكتوبة دون تغییر إجمالي االعتمادات 

یورو  511،202یورو ، منھا  2،423،634لمیزانیة العادیة عن فائض نقدي قدره لأسفر الرصید النقدي  . 7
رأس  صندوقإلى  أعیدت وقد، 2017إلى الصندوق العام في  المتداولصندوق رأس المال  فھالأن أسسبق 

 لسنةفي المیزانیة العادیة  المتوافرالباقي یقترح األمین العام استخدام الفائض النقدي و. المال المتداول
، رھنا بموافقة )24فصل في التقریر (انظر الفقرة یورو على النحو الم 1,912،432قیمتھ  ةوالبالغ 2018

 المجلس التنفیذي.

، الخدمة نھایةقات الموظفین بعد التزامات مستح حول أیًضا فصال 2018 عن سنةالمالي التقریر  ویتضمن . 8
 ،الخدمة نھایةلتأمین الصحي بعد الفریق العامل التابع لألمم المتحدة والمعني بابما في ذلك استنتاجات 

 .الخدمة نھایةمستحقات الموظفین بعد ومشروع إستراتیجیة تمویل التزامات 

 الخدمةنھایة إستراتیجیة تمویل التزامات مستحقات الموظفین بعد  مشروع -ثالثا 

الخدمة واألثر  نھایةیبین التقریر العالقة بین صافي أصول المنظمة والتزامات استحقاقات الموظفین بعد  .9
كانون  31الخدمة على صافي األصول. ففي  نھایةالكبیر اللتزامات استحقاقات الموظفین بعد 

 20،470,629الخدمة  نھایةعد ، بلغت االلتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفین ب2018األول/دیسمبر 
 یورو.

 
 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السیاحة العالمیة   
 

Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, Spain. Tel: (34) 91 567 81 00 – info@unwto.org / unwto.org 
 

 

 

3 

mailto:info@unwto.org


 
CE/110/4(d) 
 

أوصى المراجعون الخارجیون باستمرار بأن تقوم منظمة السیاحة العالمیة بإعداد خطة شاملة للوفاء  . 10
للمجلس التنفیذي في  98) المقدمة إلى الدورة CE/98/3(II)(d) الخدمة (انظر الوثیقة نھایةبالتزاماتھا بعد 
، نصح المراجع الخارجي 2018). وفي رأیھم حول البیانات المالیة للمنظمة لسنة 2014حزیران/یونیو 

ستكون متوافقة مع  مستحقات الموظفین بعد انتھاء الخدمةبأن إستراتیجیة المنظمة لتمویل التزامات 
 نھایةریق العامل التابع لألمم المتحدة والمعني بالتأمین الصحي بعد الفتوصیات األمم المتحدة من خالل 

 .الخدمة

منظمة عن كثب التطورات في عمل الفریق العامل المعني بالتأمین الصحي بعد نھایة الخدمة على التتابع  .11
نھى أولقد منذ إنشاء ھذا الفریق العامل.  الماضیة لسنواتخالل امنظمة لالنحو الوارد في التقاریر المالیة ل

ن للجمعیة العامة لألمم قدم إلى الدورة الثالثة والسبعیبتقریر نھائي  2018في  الفریق العامل مھامھ ھذا
األمم  لجنةقید المراجعة من قبل   (A/73/662)الفریق العامل  ، كان تقریرولدى كتابة ھذا التقریر. المتحدة
 لشؤون اإلدارة والمیزانیة. تشاریةاالس المتحدة

تمشیاً مع توصیات األمم المتحدة التي تضمنت تقریر األمم المتحدة النھائي بشأن إدارة التأمین الصحي بعد  .12
المرفق ، یدرج األمین العام في تم النظر فیھا لھذه الغایة) وعوامل أخرى A/73/662الخدمة ( نھایة

استحقاقات موظفي منظمة السیاحة بشأن إستراتیجیة تمویل التزامات  اقتراحا بھذه الوثیقة 1 -الخامس 
 علیھا من حیث المبدأ. ویوافقوااألعضاء  الخدمة لكي ینظر فیھا نھایةالعالمیة بعد 

استحقاقات إستراتیجیة تمویل التزامات  مشروعستأخذ األمانة في االعتبار تعلیقات األعضاء على  . 13
تقدم اقتراًحا شامالً حول استراتیجیة وتفاصیل نسبة رسوم الرواتب ھي والخدمة.  نھایةالموظفین بعد 

القادمة  ھدوراتالمجلس التنفیذي في  المحسوبة من قبل شركة محترفة من الخبراء االكتواریین إلى الالزمة
 في مقترحات المیزانیة. إقرارھا ثم إدراجھا بغیة

ورأي  2018كانون األول/دیسمبر  31العالمیة للفترة المنتھیة في  البیانات المالیة لمنظمة السیاحة - رابعا
 المراجعة

وفقًا للمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام.  2018 لسنةأعدت منظمة السیاحة العالمیة البیانات المالیة  . 14
نفیذھا في السنوات وتوحید ت 2014ومن خالل اعتماد وتطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام في 

كما عززت شفافیتھا  ومات المالیة الھامة والمفیدة،التالیة، عززت المنظمة قدرتھا على إنتاج المعل
ووضوح الرؤیة باستخدام ھذه المعاییر المعترف بھا دولیا. ویؤدي ھذا التحسن في جودة التقاریر المالیة 

ر إنجازا عتبَ لجھات المانحة في مساءلة المنظمة، ما یُ واتساقھا ومصداقیتھا إلى زیادة ثقة الدول األعضاء وا
 رئیسیا لمنظمة من حجم منظمة السیاحة العالمیة.

) بشأن البیانات المالیة للمنظمة للسنة المنتھیة في ا(إیجابیفیھ  تحفظ الرأیًا أصدر  المراجع الخارجي  . 15
، الجوھریة ھانواحی، في جمیع تعطي للمنظمة "لبیانات المالیة إن اخارجي، رأي المراجع ال وفي. 2018

، وكذلك 2018كانون األول/دیسمبر  31المنظمة ووضعھا المالي بتاریخ  أصولصورةً حقیقیة عن صافي 
، وذلك وفقاً لإلطار بنفس التاریخ في السنة المنتھیة أصولھاعن أدائھا وتدفقاتھا النقدیة والتغییرات في 

التقاریر المالیة، وخصوصاً وفقاً للمبادئ المحاسبیة وما تتضمنھ من  تقدیملناحیة  الساريالتنظیمي 
 ."معاییر

*** 
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 2018لسنة ألمین العام المالي لتقریر ال

 مقّدمة

ة بمنظمة السیاحة إلى المجلس التنفیذي البیانات المالیة الخاصّ  أقدممن النظام المالي، یشّرفني أن  7 -14بموجب المادة  .1
 .2018ل/دیسمبر األوكانون  31العالمیة للسنة المنتھیة في 

وتقریر قدَّم رأي المراجعة لنظام المالي. ویُ ل لاألوّ  المرفق بموجبخضعت البیانات المالیة لمراجعٍة خارجیة للحسابات  .2
 . من النظام المالي 2 -17المادة بشأن البیانات المالیة إلى المجلس التنفیذي بموجب  مراجع الحسابات الخارجي

ویعرض ھذا القسم، أي التقریر المالي، مناقشة األمین العام وتحلیلھ للوضع المالي لمنظمة السیاحة العالمیة وأدائھا  .3
 . 2018كانون األول/دیسمبر  31المالي وأداء المیزانیة للسنة المالیة المنتھیة في 

 لمحة عامة عن البیانات المالیة 

، والمعاییر المحاسبیة مةالیة الُمفّصلة للمنظمة السیاحة العالمیة، والقواعد الملمالي لمنظللنظام ا البیانات المالیة وفقًاتَُعّد  .4
ھذه المعاییر كمعاییر محاسبیة من األمم المتّحدة التي تقضي بأن تُستخَدم ، وبما یتماشى مع سیاسة 1الدولیة للقطاع العام

 المنظّمات التابعة لألمم المتّحدة.   قبل

). وتستند IPSASمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام (وفقًا لل سنویةبیاناٍت مالیة مة منظّ ال دّ عِ تُ  ،2014منذ العام  .5
ن في  ل المعامالت وتُدوَّ المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام إلى أساس مفھوم االستحقاق المحاسبي، حیث تُسجَّ

ولیس عند دفعھا. وتوفّر البیانات المالیة القائمة على المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام  ،التقاریر عند حصولھا
أفضل عن إیرادات المنظمة ونفقاتھا، وأصولھا وخصومھا واحتیاطیاتھا، كما أنھا تحّسن عملیة صنع القرار  صورة

 . واإلدارة المالیة والتخطیط على مستوى اإلدارة والحوكمة

  

 1 -14النظام المالي  1
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 ف البیانات المالیة من: تتألّ  .6

 بیان عن الوضع المالي  )أ (

ات في نھایة یحتیاطمھا، والفائض/العجز المتراكم واإلمة السیاحة العالمیة، وخصویقّدم معلومات عن أصول منظ
 عن مدى توافر الموارد لدعم العملیات المستقبلیة.  معلوماتیعطي كما  السنة،

 بیان عن األداء المالي  )ب (

ات حول طبیعة النفق والنفقات. ویوفّر معلومات اإلیراداتأي الفرق بین  ،الفائض أو العجز الصافي للسنة یبیّن
 ومصادرھا.  اإلیراداتمة ومبالغ المرتبطة بتنفیذ برنامج المنظ

 بیان عن التغیّرات في صافي األصول/رأس المال )ج (

 یسلّط الضوء على مصادر التغیّرات في الوضع المالي العام. 

 یان التدفّقات النقدیةب )د (

خالل الفترة واستخدامھ ومالءتھا، بما في ذلك مصادر النقد مة السیاحة العالمیة یوفّر معلومات حول سیولة منظ
 یوضح الفرق بین النقد الوارد والنقد الخارج. وھو المالیة. 

 المیزانیة العادیة  –مقارنة للمیزانیة والمبالغ الفعلیة  )ه (

عرض الفرق بین إنفاق المیزانیة الفعلي ة الُمعتَمدة، وتاستخدام موارد المیزانیة العادیتسلّط الضوء على مدى 
  واعتماد المیزانیة الُمقّر.

 مالحظات على البیانات المالیة )و (

عن السیاسات المحاسبیة الرئیسیة وغیر ذلك من  المالیة. وتتضّمن المالحظات ملّخصاً تساعد على فھم البیانات 
قة بالبیانات معلومات وكشوفات إضافیة متعل لتوضیحیة. وتقّدم المالحظات أیضاً یة والمعلومات االجداول التفصیل

  المالیة، على النحو المطلوب بموجب المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام.

 العمل الُمحدَّدة بشكٍل منفصل، وھي:  فئاتمعلومات حول  اً البیانات المالیة أیضتقّدم  .7

 خدمات برنامج العمل  ) أ(

رة لألعضاء،  ل بشكٍل رئیسي من االشتراكات الُمقرَّ تغطّي فئة خدمات برنامج العمل، وھي الصندوق العام الُمموَّ
)i ت على اعتمادات البرامج المخّصصة لھا للفترة المالیة من قبل الجمعیة ) العملیات الرئیسیة للمنظّمة التي یُصوَّ

) األنشطة األخرى الخارجة عن نطاق المیزانیة العادیة ضمن iiالمیزانیة العادیة)، و(العامة (برنامج عمل 
(مثل أنشطة مخزن المنشورات وأنشطة برنامج عمل األعضاء المنتسبین، واإلحتیاطات وغیرھا  الصندوق العام

 . من أنشطة مشاریع المیزانیة العادیة في إطار الصندوق العام)

 الخدمات األخرى ) ب(

ة الخدمات األخرى صندوق المساھمات الطوعیة والصنادیق اإلستئمانیة، وترتبط بشكٍل أساسي تشمل فئ
لة بتمویٍل طوعي من الجھات المانحة عن  . قانونیٍة أخرى سلطةٍ  اإلتفاقات أو طریق بالمشاریع واألنشطة الُمموَّ

 : لمحاسبیة الدولیة للقطاع العام ھي التالیةالجوانب الرئیسیة للتقاریر المالیة والكشوفات في إطار المعاییر ا .8
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مة السیاحة العالمیة في مجموعٍة واحدة من البیانات المالیة، مع المالیة الخاصة بمنظ المعامالتیُبلَّغ عن جمیع  )أ (
لة، ومعلومات خاصة  في المالحظات. تُعَرض بالفئات معلوماٍت مفصَّ

ن اإلیرادات  )ب ( رة عندما تمتلك منظمة السیاحة العالمیة الحق في استالم لإلتُدوَّ أي في  -شتراك اإلشتراكات الُمقرَّ
ن المساھمات الطوعیة بالكامل كإیرادات عند استالم مساھمٍة مؤكَّدة، إّال   إذا كانت تنطوي بدایة كّل عام. وتُدوَّ

ن كماقبل التدوین.  یفاؤھاتاسعلى شروٍط مرتبطة باألداء یجب  المساھمات العینیة، مثل المباني الُمعفاة من  تُدوَّ
ن كافة اإلیرادات األخرى على أساس اً أیض اإلیجار أو الخدمات المادیة مثل السفر أو السلع، كإیرادات . وتُدوَّ

 .االستحقاق في الفترة التي تحصل فیھا المعاملة

  وكاً فیھ.تُقام المخّصصات عندما یُعتبَر استالم الحسابات المستحقة القبض مشك )ج (

نتُعَرض النفقات في البیان )د (    .عندما تُستلَم السلع والخدمات ات المالیة بحسب طبیعتھا، وتُدوَّ

  ع.عند المبیع أو التوزیالموجودات ذات الطبیعة المادیة، كالمنشورات، تُصَرف  )ه (

المستقبلیة على أساس اإلستحقاق، یُحدَّد تدوین كافة اإللتزامات الخاصة بالموظّفین المزمع تسدیدھا في الفترات  )و (
بما في ذلك اإلجازة السنویة المتراكمة، واستحقاقات نھایة الخدمة، واإللتزامات الطبیة بعد انتھاء الخدمة، من 

 قبل خبراء اكتواریین مستقلّین.

لدولیة للقطاع تُعرض األصول الثابتة وغیر المادیة وفقاً للسیاسات المحاسبیة التي تفرضھا المعاییر المحاسبیة ا )ز (
  العام.

ن )ح ( حكومة البدون كلفة من قبل المساھمة العینیة لإلیجار السنوي لمبنى المقّر الرئیسي في مدرید الُمقدَّم  تُدوَّ
  .اإلسبانیة

الُمَعّد على أساس االستحقاق وبیان مقارنة المیزانیة والمبالغ الفعلیة الذي یَُعّد  تُوفَّر التسویة بین بیان األداء المالي )ط (
  .ویُستخَدم على أساس االستحقاق الُمعدَّل

ة وغیر المصروفة في نھایة السنة ضمن الفوائض المتراكمة في انتظار  )ي ( تُدَرج مخّصصات المیزانیة الُمقَرَّ
  .استخدامھا

  الھیئات الرئاسیة في منظّمة السیاحة العالمیة. على وجھ التحدید من قبل تُقرّ تي ات ھي تلك الیحتیاطاإل )ك (

ال تُعتبَر إلتزامات المیزانیة كخصوم إّال إذا كانت مستحقة الدفع وناتجة عن سلٍع أو خدماٍت ُمقدَّمة في خالل  )ل (
  .السنة المالیة

ین اإلداری الموّظفینمة وفي ما یتعلّق بأتعاب نظیُقدَّم كشٌف إضافي في ما یتعلّق بإدارة المخاطر المالیة للم )م (
 وما فوق. D2مستوى فین بن یضّمون الموظالذی الرئیسین

تعریفات مالیة أساسیة عّدة ضمن المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام بھدف تسھیل استخدام وفھم  ما یلي تُعَرض في .9
  ھذه البیانات المالیة: 

تتحّكم بھا منظمة السیاحة العالمیة نتیجةً ألحداث سابقة ومنھا یُتوقّع أن تتدفّق للمنظمة ھي الموارد التي األصول  )أ (
 منافع إقتصادیة أو إمكانات خدماتیة مستقبلیة.

ھي الموجبات الحالیة الناشئة من أحداث سابقة والتي یُتوقَّع أن تؤّدي تسویتھا إلى تدفّق خارجي للموارد الخصوم  )ب (
 إقتصادیة أو إمكانات خدماتیة.التي تمثّل فوائد 

  خصومھا.الفائدة المتبقّیة في أصول منظمة السیاحة العالمیة بعد حسم جمیع  وھصافي األصول  )ج (

ات الخدماتیة في خالل الفترة المشمولة بالتقریر إذا مكانقتصادیة أو اإلاإلھي التدفّق اإلجمالي للفوائد اإلیرادات  )د (
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 األصول.دٍة في صافي كانت ھذه التدفّقات تؤّدي إلى زیا

ھي اإلنخفاض في الفوائد اإلقتصادیة أو اإلمكانات الخدماتیة في خالل الفترة المشمولة بالتقریر على النفقات  )ه (
 .شكل تدفّقات خارجیة أو استھالٍك لألصول أو تكبّد خصوم تؤّدي إلى تراجٍع في صافي األصول

منظمة السیاحة العالمیة مقابلھا أو تعطي قیمةً لكیاٍن آخر من ھي المعامالت التي تتلقى المعامالت غیر التبادلیة  )و (
  .دون أن تعطي أو تتلقى مباشرةً قیمةً مساویة تقریباً في التبادل

مبالغ ثابتة أو بأو دفعھا  كة واألصول والخصوم التي سوف یتم استالمھاھي وحدات العملة الُممتلَ البنود النقدیة  )ز (
  حدید.قابلة للت

نةزیادة جمیع بنو ھوالفائض للفترة  )ح (  في فترٍة معیّنة.  د اإلیرادات على النفقات الُمدوَّ

ن اإلیرادات والنفقات في البیانات المالیة في الفترة التي تعود إلیھا. وینتج عن  .10 بموجب أساس االستحقاق المحاسبي، تُدوَّ
ل إلى  الفائض المتراكم. وتمثل ھذه الفوائض المتراكمة الجزء غیر زیادة اإلیرادات بالنسبة إلى النفقات فائٌض یُرحَّ

 . المصروف من اإلشتراكات الواجب استخدامھا، على النحو المأذون بھ، في إطار متطلّبات المنظمة

 المعامالت غیرللقطاع العام، ال ینطبق مبدأ مطابقة اإلیرادات والنفقات على الحالیة بموجب المعاییر المحاسبیة الدولیة  .11
عني أن اإلیرادات التي تستوفى ال تعطي قیمة یالمعامالت في القطاع العام ھي معامالت غیر تبادلیة، ما  فمعظم تبادلیة.ال

تركیز المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام و مساویة كعائد، كما أن أن الخدمات المقدمة ال تتلقى قیمة مساویة كعائد.
األصول، عند وجود تحّكم كاٍف، والخصوم، عندما تكون  تدوینحول الوضع المالي الذي یُستَدّل علیھ من خالل  یتمحور
 الخصوم متوافرة.    تدوینمعاییر 

  ستراتیجیةة العالمیة وعضویتھا وأھدافھا اإلمة السیاحایات منظغ

من نظامھا األساسي، في "تنشیط السیاحة  1 -3تكمن غایات منظّمة السیاحة العالمیة، على النحو الُملخَّص في المادة  .12
وإنمائھا بغیة المساھمة في التنمیة االقتصادیة، والتفاھم الدولي، والسالم، واإلزدھار، واإلحترام العالمي لحقوق اإلنسان 

 . بھا، دون أّي تمییز عنصري أو جنسي أو لغوي أو دیني" والحریات األساسیة للجمیع والتقیّد

عضواً منتسباً یمثّلون  525أعضاء مشاركین، وأكثر من  6، وبلدا 158تضم منظمة السیاحة العالمیة في عداد أعضائھا  .13
 . القطاع الخاص، والمؤّسسات التربویة، والرابطات السیاحیة، والسلطات السیاحیة المحلیة

 . 2مة السیاحة العالمیةالنظام األساسي لمنظ مة، من خالل الجمعیة العامة والمجلس التنفیذي، فيظالمنتُحدَّد حوكمة  .14

  :2019-2018األھداف اإلستراتیجیة لمنظمة السیاحة العالمیة للفترة  A/22/10(II)(3ویفنّد برنامج العمل الحالي ( .15

یرمي الھدف اإلستراتیجي األول إلى تحسین القدرة التنافسیة للقطاع السیاحي لدى الدول األعضاء عبر اإلرتقاء  ) أ(
السیاحیة، وإدارة المقاصد، وتطویر المنتجات والتسویق  السیاسات في واستخدام التكنولوجیابالجودة واإلبتكار 

لھا، وتعزیز تیسیر السفر والربط والموصولیة، والحّد من التقلّب الموسمي، وتوفیر معلومات مفیدة ومحّدثة عن 
  إسھام السیاحة في اإلقتصاد وفرص العمل. (ج) ،التوقعات، (ب) اإلتجاھات(أ) األسواق وبیانات عن 

اإلستراتیجي الثاني إلى تعزیز اإلستدامة والمسؤولیة في كافة الجوانب المتصلة بالتنمیة السیاحیة یرمي الھدف  ) ب(
لدى القطاعین العام والخاص على حدٍّ سواء. وھذا یشمل اإلرتقاء بالسیاسات والسلوكیات والممارسات المراعیة 

یع، والنھوض بإسھام السیاحة في السالم آلداب السیاحة، وتحسین إدارة الموارد، وتعزیز إمكانیة الوصول للجم
مع الحرص مكافحة التغیّر المناخي، ووالتنمیة والحّد من الفقر، والحفاظ على التراث الثقافي والبیئات الطبیعیة، 

التوزیع العادل لمنافع القطاع بین  ضمان (ب)اإلدماج التام للسیاحة في اإلقتصادات المحلیة،  على (أ)

 من النظام األساسي  20إلى  9المواد  2
 A/RES/688 (XXII)أقر في القرار   3
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إحترام القیم اإلجتماعیة والثقافیة لھذه (د) إشراكھا الكامل في التنمیة السیاحیة، (ج)  المجتمعات المضیفة،
 . اإلسھام بشكٍل عام في تعزیز قدرة القطاع على الصمود(ه) المجتمعات، 

ضمان تنفیذ وذلك بغیة طوال الفترة المالیة الحالیة، واصلت المنظمة بذل جھود كبیرة في بیئٍة مالیة صعبة للغایة،   .16
 ستراتیجیة.اإلالبرامج من أجل تحقیق األھداف 

ل منظمة السیاحة العالمیة بشكٍل أساسي من خالل األنصبة المقّررة لألعضاء في المیزانیة العادیة ومن خالل   .17 تُموَّ
 .4االستراتیجیةالمساھمات الطوعیة، ومساھمات الصنادیق االستئمانیة، دعماً لألھداف 

  

 4 -10، و3 -10، و6النظام المالي، المواد   4
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 البیانات المالیة أبرز بنود 

  المیزانیة العادیة المیزانیة في أداء

  المیزانیة العادیةالمیزانیة في نتیجة 

 

الجمعیة العامة. وتصّوت الجمعیة العامة لمنظمة السیاحة العالمیة على  كما أقرتھایحلّل ھذا القسم المیزانیة العادیة  .18
. وتُقدَّم میزانیة السنتَین على أساٍس سنوي 5زوجيالمیزانیة العادیة لفترة سنتین تقویمیتَین متتالیتْین بدءاً بسنٍة ذات رقٍم 

 . 6المالیةلتغطیة برنامج العمل المقترح للمیزانیة العادیة لكّل سنٍة مالیة من الفترة 

رة من األعضاء .19 ل المیزانیة العادیة من االشتراكات الُمقرَّ ومخّصصات المیزانیة. وتتوافر اإلعتمادات إللتزامات  7تُموَّ
 . 8المیزانیة خالل الفترة المالیة التي تعود إلیھا والثنَي عشر شھراً إضافیاً 

 2019-2018المیزانیة العادیة للمنظمة التي تغطي فترة السنتین  (A/RES/688(XXII))أقّرت الجمعیة العامة  .20
(A/22/10(II)) بواقع  2019و 2018یورو موّزعة على المیزانیتین السنویتین لعامي  27,603,000 بقیمة

لت المیزانیة السنویة لعام  یورو لكلٍّ منھما. 13,609,000 یورو، على النحو  577,199 قدرھا 9بتحویالت 2018وُعدِّ
   . المیزانیة العادیة –المشروح في المرفق الثاني بشأن تحویالت االعتمادات 

 4 -4، المادة 2النظام المالي، المادة  5
لة 3النظام المالي، المادة  6  4 -4، القواعد المالیة الُمفصَّ
  6النظام المالي، المادة   7
  (أ)2 -5(أ)، النظام المالي، المادة 1 -5النظام المالي، المادة  8
 (ب)3 -5النظام المالي، المادة  9

Table 1 - Comparison of budget and actual amounts and budgetary cash balance - Regular Budget 
for the year ended 31 December 2018 
Euros 

Approved  
income / Original  

budget  1 Final budget  2 

Actual amounts  
on comparable  

basis 

Differences  
budget and  

actual  3 

Budgetary cash  
balance (cash-in  

less  
expenditure) 

Budgetary difference 0.00 0.00 2,206,802.68 -2,206,802.68 2,423,634.07 
Budgetary income 13,609,000.00 13,609,000.00 13,637,645.50 -28,645.50 13,854,476.89 
Contributions from Full and Associate Members 12,623,000.00 12,623,000.00 12,623,063.00 -63.00 10,330,101.22 
        Full Members 12,414,000.00 12,414,000.00 12,414,458.00 -458.00 10,145,597.22 
        Associate Members 209,000.00 209,000.00 208,605.00 395.00 184,504.00 
Other income sources 986,000.00 986,000.00 1,014,582.50 -28,582.50 753,699.84 
        Allocation from accumulated surplus - Publications store 333,000.00 333,000.00 333,000.00 0.00 333,000.00 
        Affiliate Members 653,000.00 653,000.00 681,582.50 -28,582.50 420,699.84 
Arrear contributions 0.00 0.00 0.00 0.00 2,770,675.83 
Budgetary expenditure 13,609,000.00 13,609,000.00 11,430,842.82 2,178,157.18 11,430,842.82 

A Member Relations 2,215,000.00 2,177,596.99 1,924,439.81 253,157.18 1,924,439.81 
B Operational 3,070,000.00 3,085,672.95 3,085,672.95 0.00 3,085,672.95 
C Support, Direct to Members 3,717,000.00 3,958,724.76 3,958,724.76 0.00 3,958,724.76 
D Support, Indirect to Members 4,607,000.00 4,387,005.30 2,462,005.30 1,925,000.00 2,462,005.30 

2  After transfers. 

1   Before transfers. In accordance to Programmes structure and appropriations approved originally by A/RES/688(XXII) of document A/22/10(II) and it's structure update approved by 
CE/DEC/5(CVIX) of  documents CE/109/3(b)ii rev.1 and CE/109/3(b)ii Add.1. 

3  Differences between final and actual budgetary income are due to: (a) EUR -63 rounding difference, and (b) Affiliate members budgetary income was prepared based on an estimated 
number of Members. 
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، ما أفضى إلى تعاطفا ،یورو 11,430,843یورو  13,637,646 إجمالي إیرادات ونفقات المیزانیة، بلغ 2018في  .21
% من إجمالي إیرادات المیزانیة. وبالتالي، تُظِھر نتیجة المیزانیة (إجمالي إیرادات المیزانیة 84معّدل تنفیذ بنسبة 

یورو. وتقّدم منظمة السیاحة العالمیة مّرتَین في  2,206,803 اإلجمالیة ناقص إجمالي نفقات المیزانیة) فائضاً قدره
  . المیزانیة العادیة لفترة السنتین 10السنة تقریراً إلى المجلس التنفیذي حول وضع تنفیذ

یورو، بما في ذلك متأّخرات األعضاء المحّصلة  13.854.477 یبلغ إجمالي إیرادات المیزانیة الُمستلَمة (الدخل النقدي) .22
% من إیرادات المیزانیة 102یورو)، ما یمثل  2,770,676( 2018كانون األول/دیسمبر  31خالل السنة المنتھیة في 

ة % أعلى من متوسط الكتأخرات 129ھي  2018، بفضل المتأخرات التي تم استیفاؤھا. والمتأخرات المستوفاة في الُمقرَّ
 .2017-2015وفاة في الفترة المست

(إجمالي إیرادات المیزانیة المستلمة (الدخل النقدي) ناقص إنفاق المیزانیة) إلى  العادیة أّدى الرصید النقدي للمیزانیة .23
صندوق  تّم تسلیفھ من خالل( 2017یورو منھ عجز نقدي في میزانیة  511،202 یورو 2,423,634 نقدي قدره فائض

 .11) وقد أعید إلى صندوق رأس المال المتداول2017في  إلى الصندوق العام في رأس المال المتداول

یورو (الرصید  1،912،432، البالغ 2018ویقترح األمین العام استخدام الفائض النقدي المتوافر الباقي من میزانیة  .24
 المتداول)، بموافقة األعضاء، كما یلي:النقدي للمیزانیة العادیة ناقص المبلغ النقدي الذي أعید إلى صندوق رأس المال 

 المال رأس قالسلفة التي قدمت من صندو، CE/DEC/5(CVIX)بناء على مقرر المجلس التنفیذي یورو.  238،396 )أ 
 2015، وقد أعیدت جزئیا من الفوائض النقدیة في المیزانیة العادیة لسنتي 2014إلى الصندوق العام في  المتداول

یورو، أعیدت إلى صندوق راس المال المتداول من رصید تكالیف دعم المشاریع في  238,396، وقدرھا 2016و
كانت لتسمح بأن یعاد إلى صندوق رأس المال  2018للمیزانیة العادیة في  . ونظرا ألن النتیجة النقدیة2018

النظام (ب) من  2-10یورو) بموجب المادة  238,396رھنا بإعادتھ ( 2014المتداول المبلغ الذي سلف في 
 238,396إلى الصندوق العام ( 2018، یقترح أن یعاد إلى تكالیف دعم المشاریع المبلغ الذي حول في المالي

یورو) من رصید  238,396ول المتبقیة  (اإلى صندوق رأس المال المتد 2014یورو). ونتیجة لذلك، تعاد سلفة 
 .2018قدي للمیزانیة العادیة لسنة الفائض الن

ة" یشرح الخدم نھایةالفریق العامل التابع لألمم المتّحدة والمعني بالتأمین الصّحي بعد یورو. قسم " 600,000 )ب 
خصوم مستحقات الموظفین بعد  بشأن 2018كانون األول/دیسمبر  31بالتفصیل  التغرة التمویلیة لدى المنظمة في 

یورو من  600،000الثغرة التمویلیة، یقترح تخصیص ھمة في تقلیص ھذه وبالتالي، من أجل المسا. الخدمة نھایة
 ة.الخدم نھایةالتأمین الصّحي بعد  لتمویل خصوم مستحقات 2018رصید الفائض النقدي في المیزانیة العادیة لسنة 

، ومراعاة ألن 2021و 2020من أجل زیادة األنشطة التشغیلیة في برنامج العمل من المیزانیة العادیة خالل سنتي  )ج 
 333,000العادیة تضمنت مخصصات من الفوائض المتراكمة في مخزن المنشورات ( 2018إیرادات میزانیة 

، 2021وسنة  2020یورو كمخصصات لسنة  537,017,85یورو و 537,017,85یورو)، یقترح استخدام 
 العمل والمیزانیة للفترةتعاطفا، إلیرادات المیزانیة العادیة كما قدمت في وثیقة المجلس التنفیذي "مشروع برنامج 

2020-2021 "CE/110/5(a) .رھنا بموافقة األعضاء 

 4 -ثالثا القواعد المالیة المفّصلة  10
  (ب)2 -10النظام المالي  11
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  مقارنة األداء المالي بنتیجة المیزانیة العادیة

 

تختلف المیزانیة واألسس المحاسبیة. وبالتالي، یجب أخذ الفروقات التالیة في الحسبان لدى التسویة بین األداء المالي   .25
  ونتیجة المیزانیة (بیان مقارنة المیزانیة والمبالغ الفعلیة):(بیان األداء المالي) 

 في الكیانات  فروقاتال )أ (

والمبالغ مة السیاحة العالمیة، في حین ینحصر بیان مقارنة المیزانیة ن األداء المالي جمیع عملیات منظیشمل بیا
 صلة بالمیزانیة العادیة. الفعلیة بالعملیات المت

) ii) المعامالت المالیة المتصلة بالمیزانیة العادیة، و(iللمنظمة لغرض احتساب: ( 12أُنشئ الصندوق العام
كالمشاریع خارج المیزانیة العادیة وضمن الصندوق المعامالت المالیة األخرى غیر المتصلة بالمیزانیة العادیة (

من المشاریع الخارجة العام، مثل مخزن المنشورات، وبرنامج عمل األعضاء المنتسبین، واإلحتیاطي وغیره 
)، وباإلضافة إلى صندوق المساھمات الطوعیة والصنادیق ii). أما المعامالت األخیرة (عن المیزانیة العادیة

االستئمانیة، وعلى إعتبار أنّھا ال تشّكل جزءاً من المیزانیة العادیة، فھي فروقات في الكیانات تُحَذف لدى 
 .التسویة

 األساس المحاسبي  الناشئة عن اختالف فروقاتال )ب (

یُعّد بیان األداء المالي على أساس اإلستحقاق الكامل، وفقاً للمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، في حین أن 
 .ستحقاق الُمعدَّل وفقاً للمیزانیة العادیةمبالغ الفعلیة یُعّد على أساس اإلبیان مقارنة المیزانیة وال

  2، المادة 4 -4، المادة 1 -10النظام المالي، المادة  12
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Figure 1 - Budgetary income: final budget vs cash-in 
(EUR thousands) 

Final budget Cash-in

A Member 
Relations 17% 

B Operational 
27% 
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Figure 2 - Budgetary expenditure by programme: 
actual amounts 

Reconciliation of financial performance with budgetary result of the Regular Budget
for the year ended 31 December 2018
Euros

31/12/2018
Financial surplus in the Statement of financial performance 3,484,188.66
    Entity differences 1,551,243.55
    Basis differences -273,857.57
Budgetary result in the Statement of comparison of budget and actual amounts 2,206,802.68

 
11 

                                                           



 2018 مارس/آذار 31المنتھیة في  للفترةالتقریر المالي لمنظمة السیاحة العالمیة والبیانات المالیة الُمراَجعة 
 

أساس اإلستحقاق الُمعدَّل، في حین تُدَرج اإلیرادات في المیزانیة على أساس تُقَّر المیزانیة العادیة على 
مع إضافة المخّصصات من الفائض المتراكم، وتُدَرج النفقات في المیزانیة  (اشتراكات األعضاء) اإلستحقاق

 عندما یكون ُمخطَّطاً أن التكالیف ستكون مستحقةً، في ما عدا:

)i( ن في الممتلكات والمباني والمعّدات ، واألصول غیر المادیة، والتزامات اإلیجار التمویلي التي تُدوَّ
 ؛ المیزانیة عندما یكون من الُمخطَّط تسدید المدفوعات

)ii(  نفقات استحقاقات الموظفین بعد إنتھاء الخدمة المتصلة بالتأمین الصحي بعد إنتھاء الخدمة وسواه من
قاً للمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام ولكنّھا تزید استحقاقات ما بعد إنتھاء الخدمة والتي تستحق وف

  ؛عن اعتمادات المیزانیة التي تستند إلى المدفوعات السنویة المتوقعة (نھج دفع اإلستحقاقات أوال بأول)

)iii( مثل فروقاتبدل اشتراكات األعضاء غیر الُمسدَّدة وال) اإلیرادات المتفرقة التي ال  المحاسبیة األخرى
ستھالك/اإلھالك، أسعار الصرف األجنبي، والتبّرعات العینیة، واإل فروقاتو تدخل في المیزانیة،

نبیع الممتلكات والمباني والمعّدات واألصول غیر المادیة) التي  فيوالخسائر  وانخفاض القیمة  ال تُدوَّ
 في المیزانیة؛ 

)iv( ن في المیزانیة إستناداً إلى اإلستھالك واإلھالك في السنوات  13لالتحویل إلى احتیاطي االستبدا الذي یُدوَّ
 . السابقة

 في التقدیم  ختالفاتاإل )ج (

یستخدم بیان األداء المالي تصنیفاً قائماً على طبیعة النفقات، في حین أن بیان مقارنة المیزانیة والمبالغ الفعلیة 
 . األقسام/األبوابیصنّف النفقات بحسب 

)، الباب باء)، والبرامج التشغیلیة (الباب ألفالمیزانیة العادیة، تُصنَّف النفاقات بین عالقات األعضاء (في 
. ویُذكر أّن األثر 14)الباب دالغیر المباشر لألعضاء ( –)، والدعم البلب جیمالمباشر لألعضاء ( –والدعم 

 .المالي لإلختالفات في التقدیم ھو صفر

  

 23 - 21سادسا القواعد المالیة المفّصلة  13
 3-4النظام المالي، المادة  14
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 األداء المالي

 اإلیرادات تحلیل

ل أنشطة منظمة السیاحة العالمیة بشكٍل أساسي من خالل اإلشتراكات  21,988,066 بلغ إجمالي اإلیرادات .26 یورو. وتُموَّ
رة  رة لألعضاء. ویمثّل صافي اإلیرادات من إشتراكات األعضاء المقرَّ  في المئة من إجمالي اإلیرادات، إذ یبلغ 36الُمقرَّ

 . وروی 13,853,263

من المساھمات األخرى (المساھمات الطوعیة ومساھمات الصنادیق  ،في المئة 37 ، أياإلیرادات المتبقیةتأتي  .27
یورو. وتشمل اإلیرادات  4,548,038 یورو، واإلیرادات األخرى التي تساوي 3,586,765 اإلستئمانیة) البالغة

  . یورو) 1,996,579(یورو) والمساھمات العینیة  396,955(األخرى مبیعات المنشورات 

نت التبّرعات العینیة في ما یتعلّق  .28 ع بھا  باألماكنُدوِّ ، یورو) 1,344,983(الممنوحة ومرافق المؤتمرات الُمتبرَّ
 .یورو) 651,596(وتبّرعات السفر 

لة كإیرادات.  .29 عتمادات مخّصصة إمة السیاحة العالمیة منظتلحظ لھذا السبب، وقد ال تُستلَم في النھایة جمیع المبالغ الُمسجَّ
استرداد للجھات المانحة بالنسبة إلى المشاریع التي تستند إلى تمویٍل من ومخّصصات  للحسابات غیر مضمونة التحصیل

 جھاٍت مانحة. 

   

 

  تحلیل النفقات

فین، أي الفئة الرئیسیة في تحقاقات الموظیورو. وتمثّل األجور والرواتب واس 18,503,877 بلغ إجمالي النفقات .30
یورو  7,994,232 یورو). وبلغت رواتب الموظفین الدائمین 12,221,575(في المئة من إجمالي النفقات  66اإلنفاق، 

في  25یورو ( 3,031,434 في المئة من األجور والرواتب واستحقاقات الموظفین). وأُنفَِق مبلغ إضافي قدره 65(
یورو  1,195,909 المؤقتین والمستشارین لدعم تنفیذ البرامج والمشاریع. أما المبلغ المتبقّي وقدرهالمئة) على الموظفین 

  . الخدمة، وذلك للموظفین الحالیین والمتقاعدین نھایةفي المئة) فیتعلق باستحقاقات الموظفین بعد  10(

في المئة من إجمالي  16یورو، وتشّكل  2.943.764 تساوي اللوازم والمواد اإلستھالكیة وتكالیف التشغیل األخرى .31
یورو)، ونفقات اإلیجار، بما في ذلك  382,189(النفقات. وتشمل ھذه الفئة بشكٍل رئیسي اللوازم والمواد االستھالكیة 

 یورو) والمواد36,395(یورو)، ونفقات النشر 1,017,851(یورو)، والخدمات التعاقدیة 1,435,461(اإلیجار العیني 
 . یورو)71,867(ستھالك القابلة لإل

    Members 
assessed 

contributions 
63,0% 

    Other 
contributions, 

net 16,3% 

    Publications 
revenues, net 

1,8% 

    Other 
revenues 

18,4% 

Figure 3 - Revenue by source 
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  الفئات  تحلیل األداء بحسب

 

تحسین الكفاءة  بالدرجة األولى إلى الفائضیورو. ویُعزى  2,273,718 قدره فائضاسّجلت فئة خدمات برنامج العمل  .32
، استنادا إلى اعتبارات وتوصیات وحدة التفتیش المشتركة المفصلة في 2018والفعالیة في سیاسة السفر الجدیدة عام 

تقریر "استعراض سیاسات السفر جوا في منظومة األمم المتحدة: تحقیق المكاسب في الفعالیة والتوفیر في التكالیف 
وتحقیق أفضل مستوى لنفقات األجور والمرتبات  یورو)  -JIU/REP/2017) (740,039وتعزیز التناسق" (

 . یورو) - 1,030,801 (إلستحقاقات الموظفین و

. ویفسر ھذا الفائض عموما بزیادة اإلیرادات األخرى من یورو 1,210,471 قدره فائضاسّجلت فئة الخدمات األخرى  .33
الجاریة  والتكالیفیورو) وانخفاض مصاریف اإلمدادات، والمواد اإلستھالكیة،  1,329,837اإلشتراكات (

 455,496یورو)، واألجور والمرتبات واستحقاقات الموظفین ( 599،192، والنفقات األخرى (یورو) 1,001,441(
یلبّي ذلك ووتظھر النتیجة نفقات السنة الجاریة التي دونت عائداتھا في السنة الجاریة وفي السنوات السابقة. یورو). 

متطلّبات المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام والسیاسات المحاسبیة لمنظمة السیاحة العالمیة للمعامالت غیر التبادلیة 
ل اإلیرادات بم ل النفقات عند التنفیذ في غیر المشروطة حیث تُسجَّ جّرد التوقیع على اإلتفاق ذات الصلة، في حین تُسجَّ

 .السنة/السنوات المالیة نفسھا أو التالیة
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Figure 5 - Expenses by nature 
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Table 3 - Summary financial performance by segment 2018
for the year ended 31 December 2018
Euros

Programme of 
work services Other services

Inter-segment 
elimination* Total UNWTO

Revenue 17,844,095.16 4,878,094.57 -734,123.79 21,988,065.94
Expenses 15,570,377.23 3,667,623.84 -734,123.79 18,503,877.28
Surplus/(deficit) for the year 2,273,717.93 1,210,470.73 0.00 3,484,188.66
*Internal activities lead to transactions between segments. They are reflected here to accurately present this financial statement
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 الوضع المالي 

 تحلیل األصول والخصوم وصافي رأس المال

یورو في  20,314,020(یورو  24,385,792 ما مجموعھ 2018كانون األول/دیسمبر  31بلغت األصول حتى تاریخ  .34
یورو، 17,449,084ما یساوي فئات النقدیة ). وتملك المنظمة أرصدةً نقدیة ومن المكاِ 2017كانون األول/دیسمبر  31

في  23یورو، ما یمثل  5,636,753 في المئة من إجمالي األصول. ویبلغ صافي اإلشتراكات غیر المسّددة 72ما یمثل و
لممتلكات والمباني والمعّدات واألصول غیر المادیة القیمة الدفتریة اإلجمالیة الصافیة لالمئة من إجمالي األصول. أما 

 یورو. 677,563 فتبلغ

یورو في  23,379,981(یورو  23,916,953 ما مجموعھ 2018كانون األول/دیسمبر  31بلغت الخصوم حتى تاریخ  .35
 1,137,022سلفًا المبالغ الواجبة الدفع والمستحقات والمبالغ المقبوضة ساوي ). وت2017كانون األول/دیسمبر  31

في المئة من  86 في المئة من إجمالي الخصوم. وتُعزى نسبة 11 ، وتمثل مجتمعةً تعاطفا ،یورو 1,565,243ویورو 
قاقات الموّظفین المرتبطة باستح إجمالي خصوم المنظمة إلى إستحقاقات الموظفین، ومعظمھا من الخصوم غیر الجاریة

 إستحقاقات الموظفین (الجاریة منھا وغیر الجاریة) البالغعلى ة مترتّب. ومن أصل إجمالي اإللتزامات الالخدمة نھایةبعد 
 في المئة). 2یورو ( 487,354 یورو، تساوي الخصوم الجاریة 20,470,629

یورو إلى وضٍع قوي لناحیة السیولة. بید أن قدرة المنظمة على  19,483,904 یشیر إجمالي رأس المال المتداول والبالغ .36
أداء النفقات الملحوظة في المیزانیة واإلیفاء باإللتزامات على المدى القصیر قد تتأثر إذا ما واجھت حاالت تأخیر في 

 تحصیل إشتراكات العضویة.

ن بعد إنتھاء الخدمة إلى وضٍع غیر جاٍر (األصول المترتبة على استحقاقات الموظفی غیر الجاریة یؤّدي أثر اإللتزامات .37
عندما تصبح مستحقّة یورو سیُصار إلى إستیفائھا  - 19,015.065 غیر الجاریة ناقص الخصوم غیر الجاریة) بواقع

 .المستقبلیة أو اإلحتیاطیاتاإلشتراكات من الدفع 
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Figure 7 - Revenue and expense (EUR thousands) 
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یورو، أي أنّھ قد  468,839 ما قدره 2018سبمر یاألول/دكانون  31بلغ صافي رأس المال السلبي للمنظمة حتى تاریخ  .38
 ) وھو یتمثل بما یلي:2017كانون األول/دیسمبر  31یورو حتى تاریخ  - 3,065,961مقارنةً بالسنة الفائتة ( ازداد

 

وتجدر اإلشارة إلى أن اإلحتیاطیات والفائض المتراكم المقیَّد المتاح للمنظمة لإلستخدام المستقبلي لیسا من دون قیود. فال  .39
صافي األصول ھذه إّال بحسب اإلطار المرجعي لإلحتیاطي أو المشروع المعني أو اإلتفاق التعاقدي  استخدامیمكن 

 ي قیود مفروضة على استخدامھا المستقبلي.المالئم مع الجھة المانحة، وتوجد بالتال

Cash and cash 
equivalents 

72% 
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assessed 

contributions 
receivable, net 

17% 

Other 
contributions 
receivables, 

net 6% 

Other 5% 

Figure 9 - Assets 

Employee 
benefits 86% 
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Advance 
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Figure 10 - Liabilities 

Table 4 - Net assets/equity
at 31 December 2018
Euros

31/12/2018
Net assets/equity 468,839.12
Reserves 4,442,583.94
Unrestricted accumulated deficit -11,222,028.13

Unbudgeted after-service employee benefits -19,294,125.28
General Fund and Publications Store 8,072,097.15

Restricted accumulated surplus 7,248,283.31
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 المقّررةشتراكات اإل

كانون األّول/دیسمبر  31یورو بتاریخ  17,908,797یورو (  17,574,582 بلغ مجموع اإلشتراكات المقّررة غیر الُمسدَّدة .40
یورو مقابل   -13,505,563 بقیمة إعتمادٌ د بعة في منظمة السیاحة العالمیة، ُرصِ وعمالً بالمعاییر المحاسبیة المتّ  ).2017

رة في بیان الوضع المالي یوازي یورو. وإن  4,069.018 المبلغ غیر الُمسدَّد، فأصبح صافي اإلشتراكات الُمقرَّ
رة اإلجمالیة مستحقة وواجبة الدفع للمنظمة وفقاً للنظام األساسي ، ولم للمنظمة 16والنظام المالي 15اإلشتراكات الُمقرَّ

 یُشطَب أّي جزء من الرصید. 

دون المعّدل العام  % 6,4في المئة من اإلشتراكات، أي  80 إلى 2018معّدل تحصیل اإلشتراكات المقّررة بنھایة  وصل .41
). ویعتمد الرصید النقدي للصندوق العام وقدرة ، تعاطفافي المئة 84و 86األخیرة ( والخمس في السنوات العشر

رة من قبل األعضاءالمنظمة على   .الوفاء بالتزاماتھا الیومیة والقصیرة األجل على توقیت سداد اإلشتراكات الُمقرَّ

دة لغایة  الثالثوتُعَرض في المرفق  .42 رة غیر الُمسدِّ ، 2018كانون األول/دیسمبر  31قائمة إشتراكات األعضاء المقرَّ
  . ق رأس المال المتداولتحت عنوان بیان اإلشتراكات المستحقة للصندوق العام وصندو

 .  عضواً قد وضعوا خططاً لتسدید إشتراكاتھم غیر المسّددة 22، كان 2018كانون األول/دیسمبر  31في  .43

 12النظام المالي/ملحق قواعد التمویل، الفقرة  15
 2 - 7النظام المالي، المادة  16
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 النقد ومكافئات النقد 

ل/دیسمبر  31تبلغ قیمة النقد ومكافئات النقد لدى المنظّمة، في  .44 یورو  17,449,084 ما قدرهكانون األوَّ
ل/دیسمبر  31یورو في 14,363,506( إلى  2014لفترة الممتّدة من ل ھو أعلى من المتوسط). وھذا المستوى 2017كانون األوَّ

المرفق الرابع "المساھمات في . في مستویات المساھمات الطوعیة المستلمة اإلرتفاع، ویُعزى ذلك بالدرجة األولى إلى 2018
" قائمة بالمساھمات الطوعیة المستلمة (إیرادات نقدیة) 2018 األول/دیسمبركانون  31 المنتھیة في الطوعیة المستلمة للفترة

 بحسب المشروع خالل ھذه الفترة.

 الخدمة نھایةاإللتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفین بعد 

تشمل اإللتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفین بعد إنتھاء الخدمة في منظمة السیاحة العالمیة: التأمین الصحي بعد  .45
الخدمة، واإلجازة السنویة المتراكمة، وإستحقاقات نھایة الخدمة (منحة اإلعادة إلى الوطن، وتكالیف النقل المتصلة  نھایة

ة). وتُحتََسب ھذه اإللتزامات من قبل مؤسسة متخّصصة من الخبراء اإلكتواریین. بنھایة الخدمة، ونفقات نقل األمتع
وإّن .  2016كانون األول/دیسمبر  31ویعود تاریخ التقییم اإلكتواري األخیر الذي أجرتھ منظمة السیاحة العالمیة إلى 

النحو الذي احتسبھ خبراء ، على 2016ھو امتداد للتقییم الخاّص بعام  2018كانون األّول/دیسمبر  31التقییم في 
، ألسباب إداریة وبسبب العجز المالي، لم تتمكن المنظمة من انتداب شركة اكتواریة 2018وفي ن. ون محترفوأكتواری

إلى  2018دیسمبر كانون األول/ 31بتاریخ  استحقاقات الموظفین بعد إنتھاء الخدمة محترفة. وبالتالي، تستند خصوم
 حسابات إكتواریة سابقة.

یشّكل التأمین الصحي بعد إنتھاء الخدمة اإللتزام األھم ضمن اإللتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفین بعد إنتھاء  .46
الخدمة اعتباراً من تاریخ انضمامھم إلى منظمة السیاحة  فيسنوات على األقل  10الخدمة. فالموظفون الذین أمضوا 

عاماً كحدٍّ أدنى عند إنتھاء الخدمة، یستطیعون اإلستمرار في االستفادة من برنامج التأمین  55عالمیة والذین بلغوا سن ال
 .الصحي الخاص بالمنظمة

یعكس إلتزام التأمین الصحي بعد إنتھاء الخدمة التكالیف المستقبلیة اإلجمالیة المرتبطة بتوفیر استحقاقات التأمین  .47
للمتقاعدین الحالیین وللموظفین الحالیین عند التقاعد. وتقییم إلتزام التأمین الصحي بعد إنتھاء الخدمة ھو عبارة الصحي 

عن تقدیٍر في نقطة زمنیة إستناداً إلى مؤھالت الموظفین والمتقاعدین وإلى اإلفتراضات اإلكتواریة بتاریخ التقییم. ومن 
یرة، حیث أن اإللتزام یتأثّر بشّدة بالقیم المحّددة من أجل العوامل اإلكتواریة الممكن أن تكون الفروقات في التقدیر كب

 األساسیة، أي: معّدل الخصم؛ معّدل إتجاه التكالیف الطبیة؛ متوسط العمر المتوقع؛ وطول مدة الخدمة.
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Figure 13 - Gross outstanding contributions vs 
allowance (EUR thousands) 
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Figure 14 - Assessed contributions collection rate 
(%) and period average 
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ل/دیسمبر  31بتاریخ  .48 ملیون 20,4الخدمة  نھایةد ، بلغت االلتزامات المتعلّقة باستحقاقات الموظّفین بع2018كانون األوَّ
ملیون یورو بالمقارنة مع  1.4، و2017ملیون یورو بالمقارنة مع التزامات  0.7یورو، أي ما یمثّل زیادة قدرھا 

الماضیة. ومن أصل إجمالي  الست. وھذه االلتزامات آخذة في االزدیاد بشكٍل مطّرد خالل السنوات 2016التزامات 
التزامات استحقاقات الموظّفین بعد انتھاء الخدمة، یبلغ مجموع التزامات التأمین الصّحي بعد انتھاء الخدمة في تاریخ 

ل/دیسمبر  31 بالمقارنة مع المستوى في المئة  5ملیون یورو، أي ما یمثّل زیادةً قدرھا  18.4 ما قدره 2018كانون األوَّ
 .  2017المسّجل في 

، في 2013% منذ عام  14بنسبة القوة العاملة (الموظفون الدائمون الحالیون) في منظمة السیاحة العالمیة انخفضت  .49
 . 2013في المئة منذ  50حین إرتفع عدد المتقاعدین الذین یستفیدون من التأمین الصحي بعد إنتھاء الخدمة بنسبة 

   

 

بین صافي األصول واإللتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفین بعد إنتھاء  تظھر الرسوم البیانیة أدناه التالزم .50
 الخدمة، وتأثیر اإللتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفین بعد إنتھاء الخدمة على صافي األصول:
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Figure 17 - After-service employee benefits liability 
(EUR millions) 
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Figure 18 - Number of participants in the ASHI 
scheme 
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Figure 19 - Net assets vs after-service employee 
benefits liabilities (EUR thousands) 

Net Assets/Equity After-service employee benefits liability
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Figure 20 - Current net assets vs estimate net 
assets using pay-as-you-go  basis for after-service 

employee benefits liabilities (EUR thousands) 

Net Assets/Equity Net assets with PAYG approach

 
19 



 2018 مارس/آذار 31المنتھیة في  للفترةالتقریر المالي لمنظمة السیاحة العالمیة والبیانات المالیة الُمراَجعة 
 

 

 التزاماتاستراتیجیة لتمویل  ومشروعالخدمة  نھایةالفریق العامل التابع لألمم المتّحدة والمعني بالتأمین الصّحي بعد استنتاجات 
  الموظفین بعد نھایة الخدمة استحقاقات

الخدمة في منظومة األمم المتّحدة من قبل  نھایةیجري تحلیل موضوع إدارة االلتزامات المتعلّقة بالتأمین الصّحي بعد  .51
ة والمیزانیة، برعایة مجلس الرؤساء الخدمة ضمن شبكة المالی نھایةالفریق العامل المعني بالتأمین الصّحي بعد 

التنفیذیین، بغیة تحدید اإلجراءات الواجب اتّخاذھا وتطویر مقاربات مشتركة من قبل المؤّسسات التابعة لمنظومة األمم 
 المتّحدة.  

متابعة التطّورات عن كثب في عمل الفریق العامل التابع لألمم المتّحدة والمعني بالتأمین بمنظّمة السیاحة العالمیة  وتقوم .52
كامتداد لإلستنتاجات  الفریق العامل استنتاجاتالخدمة. تُعَرُض في المرفق الخامس لھذه الوثیقة  نھایةالصّحي بعد 

ر المالي والبیانات المالیة المراجعة للسنة (التقری CE/108/7(b)والتوثیات الواردة في المرفق الخامس من الوثیقة 
  ).2017كانون األول/دیسمبر  31المنتھیة في 

بتقریر نھائي قدمھ إلى  2018والیتھ في أنھى فریق األمم المتحدة العامل المعني بالتأمین الصحي بعد نھایة الخدمة  .53
). ولدى A/73/662ر لألمین العام لألمم المتحدة (الدورة الثالثة والسبعین للجمعیة العامة لألمم المتحدة على شكل تقری

إعداد ھذا التقریر، كان تقریر فریق األمم المتحدة العامل المعني بالتأمین الصحي بعد نھایة الخدمة قید النظر من قبل 
ة العامة لألمم لجنة األمم المتحدة اإلستشاریة لشؤون اإلدارة والمیزانیة. وسیصار بعد ذلك إلى إحالة التقریر إلى الجمعی

 المتحدة لمداوالت الدول األعضاء.

 تماشیا مع توصیات األمم المتحدة الواردة في التقریر النھائي للفریق العامل بشأن إدارة التأمین الصحي للموظفین بعد .54
اقتراحا بشان  1) وعوامل أخرى أخذت في اإلعتبار لھذه الغایة، یتضمن المرفق الرابع A/73/662الخدمة ( نھایة

الخدمة، لكي یتدارسھا األعضاء ویوافقوا علیھا  نھایةاستراتیجیة تمویل خصوم المنظمة الستحقاقات الموظفین بعد 
 مبدئیا.

ویل خصوم المنظمة الستحقاقات الموظفین تعلیقات األعضاء حول مشروع استراتیجیة تم وستأخذ األمانة في الحسبان .55
الخدمة، وسوف تقدم اقتراحا شامال حول اإلستراتیجیة ونسبة الرسوم الالزمة على المرتبات إلى الدورات  نھایة بعد

 من أجل إقرارھا ومن ثم إدراجھا في اقتراحات المیزانیة. القادمة للمجلس التنفیذي

 صندوق رأس المال المتداول

یكمن الغرض من صندوق رأس المال المتداول في توفیر التمویل لنفقات المیزانیة إلى حین تحصیل اإلشتراكات من  .56
 . 17األعضاء

 لصندوق رأس المال المتداولوالرصید المتوافر ، بلغ المستوى اإلسمي 2018كانون األول/دیسمبر  31بتاریخ  .57
من صندوق راس المال  )، فإن السلفةCE/DEC/5(CVIX). وبناء على مقرر المجلس التنفیذي یورو 2,800.264

 2015، والتي أعیدت جزئیا من الفوائض النقدیة في المیزانیة العادیة في 2014ل إلى الصندوق العام في المتداو
وتُعَرض  .2018، فقد أعیدت من الرصید المتوافر من تكالیف دعم المشاریع لسنة یورو 238,396 ، وقد بلغت 2016و

حول الرصید المتوفر في صندوق رأس المال  السادسفي المرفق  2018صندوق رأس المال المتداول خالل سنة حركة 
  . المتداول والُسلف على المیزانیة العادیة

 

 

 

 (ب)2. 10النظام المالي، المادة  17
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 تحلیل الوضع بحسب الفئات

 

 إلى 2017یورو عام  - 8,327,301 خدمات برنامج العمل من رصیٍد سلبي بلغفئة صافي األصول/ رأس المال ل انتعش .58
تحسن الوضع النقدي  ، وھذا ما یُعزى بشكٍل أساسي إلى2018كانون األول/دیسمبر  31یورو بتاریخ  -  6,109,191

یورو) وانخفاض  616،601والمستحقات الصافیة ألنصبة األعضاء المقررة ( یورو) 1,420,127والمكافئات النقدیة (
  یورو). 1,098,758خصوم أخرى جاریة (

 5,264,340یورو ( 6,578,030بوجود أصول صافیة قدرھا بقي الوضع اإلجمالي لفئة الخدمات األخرى إیجابیاً  .59
لة من المساھمات یمثّل بصورٍة رئیسیة األرصدة  ذاوھ، )2017في  یورو المقیّدة للمشاریع الخارجة عن المیزانیة الُمموَّ

ومشاریع  18فیة لفئات خدمات أخرى تكالیف دعم المشاریعوتشمل األصول الصا. الطوعیة والصنادیق اإلستئمانیة
حركات ). ویظھر المرفق السابع تكالیف دعم المشاریع و19المبادرات (وتدعى أیضا صندوق احتیاطي المشاریع

 .2018كانون األول/دیسمبر  31للفترة المنتھیة في  مشاریع المبادرات

 

 

 

 

  

 القواعد المالیة المفصلةالمرفق الثاني من   18
 الصندوق اإلحتیاطي للمشاریع یجمع األرصدة غیر المستعملة لدى إنجاز مشاریع المساھمات الطوعیة، فتبقى في المنظمة ألھداف تنفذ وفق ما  19

 .CE/104/7(a) rev.1) من الوثیقة CE/DEC/8(CIV)ینص علیھ اإلتفاق أو اإلتفاق الالحق مع الجھة المانحة (

Table 5 - Summary financial position by segment
at 31 December 2018
Euros

Programme of 
Work Services Other Services

Inter-segment 
elimination* Total UNWTO

Assets 17,933,596.34 8,006,522.53 -1,554,326.82 24,385,792.05
Liabilities 24,042,786.94 1,428,492.81 -1,554,326.82 23,916,952.93
Net Assets/Equity -6,109,190.60 6,578,029.72 0.00 468,839.12
Internal activities lead to transactions between segments. They are reflected here to accurately present this financial statement
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 إدارة المخاطر المالیة

 . مةللمنظ 20لةعالمیة في القواعد المالیة المفصّ مة السیاحة الارة المخاطر المالیة الخاصة بمنظتُحدَّد سیاسات إد .60

تتعّرض منظمة السیاحة العالمیة لجملٍة من المخاطر المالیة المرتبطة بالتقلّبات في أسعار الصرف، والتقلّبات في أسعار  .61
جري ة. وتُ قابلمخاطر المتعلقة بالمدینین واألطراف المالفائدة، ومخاطر االئتمان للمصارف/المؤسسات المالیة، وال

 . المنظمة إستعراضاً منتظماً لمدى التعّرض للمخاطر المالیة

  مخاطر الصرف

عن التقلبات في أسعار صرف العمالت. وبما أن  وما ینجمتتعّرض المنظمة لمخاطر متعلقة بصرف العمالت األجنبیة  .62
رة بالیورو، وعلى إعتبار أّن معظم نفقات برنامج عمل المیزانیة العادیة تُفنَّد بھذه معظم االشتراكات  تتلقىالمنظمة  المقرَّ

العملة، فھذا یضمن إزالة جزء كبیر من التعّرض لتقلّبات الصرف بین الیورو والعمالت األخرى. وللمنظمة أیضاً نفقات 
 . بعمالت أخرى غیر الیورو، السیّما بالدوالر األمیركي (د. أ.)

تحتفظ منظمة السیاحة العالمیة بحدٍّ أدنى من األصول بالدوالر األمیركي وبالیّن الیاباني، وتُقیم الحسابات بالیورو عند  .63
مة بعمالٍت غیر الیورو. اإلمكان. وترتبط األرصدة بغیر الیورو بشكٍل أساسي بالمساھمات من الجھات المانحة الُمقدَّ 

مشاریع الخارجة عن المیزانیة تكون عادةً بالعملة نفسھا، فإن التعّرض لمخاطر اإلیرادات ومعظم النفقات لل وبما أن
 . صرف العمالت األجبنیة یُعتبَر محدوداً 

 . في المئة من النقد والمكافئِات النقدیة بعملة الیورو 78، ُحّررت نسبة 2018كانون األول/دیسمبر  31وبتاریخ   .64

 مخاطر الفائدة 

مرتبطة بسعر الفائدة على أصولھا المالیة المحّملة بالفوائد. وتُدار مخاطر أسعار الفائدة من تتعّرض المنظمة لمخاطر  .65
 . خالل حصر االستثمارات بفتراٍت محّددة

 مخاطر االئتمان

مستحقة القبض التي ترتبط إجماالً بتسدید إشتراكات األعضاء عبر استخدام التُدار مخاطر االئتمان على الحسابات  .66
المال المتداول، وعبر حصر النفقات بالموارد النقدیة المتوافرة. وتُرفَع تقاریر دوریة إلى المجلس التنفیذي صندوق رأس 

باإلضافة إلى ذلك، تُدار مخاطر االئتمان على . تتناول الوضع المالي للمنظّمة ووضع إشتراكات األعضاء غیر المدفوعة
ساھمات في المشاریع القائمة على جھات مانحة، إذ ال یمكن أن تبدأ مستحقّة القبض التي ترتبط بتسدید المالالحسابات 

 النفقات إلى حین استالم الموارد النقدیة المتّصلة بھا. 

مستحقة القبض، وذلك ألن الال تتعرض منظمة السیاحة العالمیة لمخاطر ائتمانیة كبیرة في ما یتعلق بالحسابات  .67
معیّن عند وجود دلیٍل موضوعي یستند إلى مراجعة  إعتمادٌ یُخّصص  المساھمین ھم األعضاء بشكٍل أساسي. ولكن،

المبالغ غیر المسّددة بتاریخ التقریر ویشیر إلى أن منظمة السیاحة العالمیة لن تكون قادرة على تحصیل كافة المبالغ 
 . مستحقة القبضالالمستحقّة وفقاً للشروط األصلیة للحسابات 

  ةمقابلالقة باألطراف المخاطر المتعل

یكمن الھدف الرئیسي من كافة اإلستثمارات في حفظ قیمة موارد المنظمة. وفي إطار ھذا الھدف العام، اإلعتبارات  .68
األساسیة إلدارة اإلستثمارات ھي التالیة: (أ) ضمان األصل، (ب) السیولة، (ج) معّدل العائد. وال تستخدم المنظمة 

 . األسھمالمشتقات أو تستثمر في 

 . اإلستثمارات مع إیالء اإلعتبار الواجب لإلحتیاجات النقدیة للمنظمة لألغراض التشغیلیةوتتم  .69

  واعد المالیة المفّصلة، المرفق الخامسالق 20
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  لشفافیة المالیة والمساءلةا 

وفقاً للمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام. ومن خالل  2018أعّدت منظمة السیاحة العالمیة البیانات المالیة لسنة  .70
، ومن ثم تعزیز تطبیقھا في السنوات الالحقة، عّززت المنظمة قدرتھا على 2014اعتماد ھذه المعاییر وتطبیقھا عام 

جودة التقریر  في تحسینال ویؤدي ھذاإصدار معلومات مالیة ُمجِدیة ومفیدة باستخدام معاییر محاسبیة معترف بھا دولیاً. 
مة، وھو إنجاز كبیر لمنظمة من المالي وتناسقھ وصدقیتھ إلى تعزیز ثقة الدول األعضاء والمانحین بالمساءلة في المنظ

 منظمة السیاحة العالمیة. حجم

 : ، واصلت منظمة السیاحة العالمیة التركیز على تحسین المساءلة واإلدارة المالیة، بما في ذلك2018في عام  .71

ة شھریا وبصورة دوریة ، تعرض على اإلدارمنظمةالفي إدارة موارد  ةأجل تحدید سبل التحسین الممكنمن  )أ (
من أجل  أفضل معلومات فتحصل اإلدارة بالتالي على. بالوضع النقديالقضایا المالیة وما یتعلق بالمیزانیة و

 . المخاطر المالیة اتخاذ القرارات مع مراعاة

 ة.وضع المالي للمنظمة وأدائھا ألغراض اإلدارإعداد تقاریر فصلیة عن ال )ب (

(نظام معلومات اإلدارة  ”Athena“ أثینا توفیر المعلومات المالیة وتلك المتعلقة بالمیزانیة إلكترونیاً عبر نظام )ج (
ع، تعزیزاً للكفاءة وبحسب المشر ولإلدارة المشاریع المالیة الخاص بمنظمة السیاحة العالمیة)، وذلك لمدراء

 . والفعالیة في تنفیذ البرامج

التي تتألّف من وحدات إدارة المشتریات  الجدیدة ”Athena“ أثینا تطبیق المرحلة الثانیة من وحدات نظام )د (
حّد من ال إلىتحسین النُظم المعلوماتیة  ولقد أدى .،2018كانون الثاني/ینایر  1والحسابات المستحقة الدفع من 

لیطال مجمل  المحاسبیة والمالیةز فعالیة عملیات المنظمة، بما یتخطى المسائل یعزّ ت وإلىالتدخالت الیدویة 
 .العملیات

م المنظمة حالیا بتعزیز الرقابة ، تقو2018في  KPMGبناء على استعراض آللیات الرقابة الداخلیة أجرتھ شركة  .72
للرقابة  حول احتمال التلزیم الخارجيالداخلیة. وھي تجري مناقشات مع مكتب األمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلیة 

 الداخلیة مع مكتب األمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلیة.

ومن أجل تقویة آلیات الرقابة ذات الصلة بالمساھمات الطوعیة، تم إعداد سیاسة جدیدة بشأن المبادرات الممولة من  .73
 أموال خارجة عن المیزانیة.

) بشأن التطور المحرز في توصیات وحدة التفتیش CE/DEC/6(CVIX)وتمشیا مع مقرر المجلس التنفیذي ( .74
 األمم منظومة مؤسسات في ومواجھتھ وكشفھ االحتیال منع عن المشتركة التفتیش وحدةالمشتركة، خصوصا تقریر 

الذي یدعو الرؤساء التنفیذیین إلى اعتماد سیاسة األمم المتحدة اإلطاریة لمكافحة  )JIU/REP/2016/4(  المتحدة
 ، كما یحدد في إطار األمم المتحدة.الغش والفساد، قامت األمانة باعتماد نھج عدم التسامح إطالقا مع الغش والفساد

تیش ووحدة التفلحسابات الخارجي مراجع امة السیاحة العالمیة مراجعة الخارجیة الذي تعتمده منظإطار الیشمل   .75
 حدة. المشتركة التابعة لألمم المت

نھٍج مة بمواصلة تعزیز الشفافیة والمساءلة في األعوام المقبلة، مع مراعاة مدى توافر الموارد بھدف تطبیق تلتزم المنظ .76
 للمساءلة. ُمنظَّم
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 2018ل/دیسمبر األوكانون  31بیانات المالیة في تقدیم ال
تَُعّد البیانات المالیة لمنظمة السیاحة العالمیة على أساس مبدأ اإلستمراریة، ما یعكس ثقتنا باإللتزام المتواصل من قبل  .77

 . األعضاء من أجل تحقیق أھداف المنظمة وتوفیر الموارد المالیة الالزمة وفقًا لذلك

ة لسنة i(ویستند البیان على أساس استمراریة العمل إلى:  .78 ) الدعم المتواصل من األعضاء ii، (201921) المیزانیة الُمقَرَّ
رة والمساھمات الطوعیة  . والجھات المانحة عن طریق تسدید اإلشتراكات الُمقرَّ

معلومات، بأن البیانات المالیة تشمل كافة من ونفید بموجب ھذه الوثیقة، وفقاً ألقصى ما لدینا من معارف وما نملك  .79
لت على نحٍو سلیم، وبأن البیانات المالیة  المعامالت المترتّبة في الفترة المشمولة، وبـأن ھذه المعامالت قد ُسجِّ

كانون  31ووضع منظمة السیاحة العالمیة بتاریخ  2018والمالحظات التالیة تمثّل بصورٍة وافیة النتائج المالیة لسنة 
 . 2018األول/دیسمبر 

 2018ل/دیسمبر كانون األو 31ن الوضع المالي في بیا - 1البیان 

 2018ل/دیسمبر كانون األو 31للسنة المنتھیة في بیان األداء المالي  - 2البیان 

 2018ل/دیسمبر كانون األو 31للسنة المنتھیة في بیان التغیّرات في صافي األصول/رأس المال  - 3البیان 

 2018ل/دیسمبر كانون األو 31للسنة المنتھیة في بیان التدفّقات النقدیة  - 4البیان 

    المیزانیة العادیة  – 2018كانون األول/دیسمبر  31بیان مقارنة المیزانیة والمبالغ الفعلیة للسنة المنتھیة في  - 5البیان 

 
  التوقیع

                                                                 

  خایمي ألبرتو كابال سانكلیمنتي                                                                         زراب بولولیكاشفیلي
 نائب األمین العام                                     األمین العام                                                         

 2019 مایو/أیار 9في مدرید، 

  

21 A/RES/688(XXII) 
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 22الخارجيرأي مراجع الحسابات 

 مكتب المراقب المالي العام
 
 
 

 ]لمملكة إسبانیا [الشعار الرسمي 
 وزارة المالیة

 

 

 
 منظمة السیاحة العالمیة

 تقریر مراجعة الحسابات السنویة

 2018السنة المالیة 

 المكتب الوطني لمراجعة الحسابات

 

 

  

  ُترِجَم رأي المراجعین الخارجیین من اللغة اإلسبانیة إلى اللغة اإلنكلیزیة. 22
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مكتب المراقب المالي 
 العام

 
 
 

 [الشعار الرسمي لمملكة إسبانیا] 
 وزارة المالیة

 

 

 قائمة المحتویات

 .............................................................................................................. أوالً. مقدمة

 ........................................................................... ثانیاً. الغایة ونطاق العمل: مسؤولیة المراجعین

 ..............................................................................................................ثالثاً. الرأي 

 ..........................................................................................رابعاً. مسائل ال تؤثر على الرأي 
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 بانیا][الشعار الرسمي لمملكة إس

 مقدمة

رت الجمعیة العامة لمنظمة السیاحة العالمیة (الُمشار إلیھا في ما یلي بـ"المنظمة") في دورتھا  والعشرین  الثانیةقرَّ
). وقد طلبت المنظمة عن طریق A/RES/693(XXII)(القرار  2019-2018تعیِّین إسبانیا مراجعاً خارجیاً لحساباتھا للفترة 

وزارة الشؤون الخارجیة والتعاون تعیین مراجعین خارجیین للفترة المذكورة. وإستجابةً لھذا الطلب، وافق مكتب المراقب 
 المالي العام على تولّي مسؤولیة مراجعة الحسابات. 

كانون األول/دیسمبر  31الي لغایة ، وھي تشمل بیان الوضع الم2018مراجعة الحسابات السنویة لعام  تمتوعلیھ، 
رات في رأس المال، وبیان التدفقات النقدیة، وبیان مقارنة المیزانیة والمبالغ الفعلیة، ی، وبیان األداء المالي، وبیان التغی2018

 إضافةً إلى المالحظات على البیانات المالیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ.

من النظام األساسي لمنظمة السیاحة  23عمالً بالمادة  –إعداد الحسابات السنویة  ھو المسؤول عن األمین العام
) ووفقاً IPSASویتم إعداد ھذه الحسابات وفقاً للمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام ( – من النظام المالي 14العالمیة والمادة 

ألمین العام إجراء الرقابة الداخلیة التي یعتبرھا ضروریة للتمّكن من للنظام المالي والقواعد المالیة المفّصلة. كما یُعھد إلى ا
 إعداد بیاناٍت مالیة خالیة من أي أخطاء جوھریة.

ُوِضعت بتصّرف المكتب الوطني ف، 2019 أبریل/نیسان 4وقد أعّد األمین العام في البدء الحسابات السنویة في 
وضعت بتصرف المكتب ف  ،2019مایو /أیار 9 وتم تعدیل ھذه الحسابات في. 2019نیسان/أبریل  5 لمراجعة الحسابات بتاریخ

 .2019أیار/مایو  10الوطني لمراجعة الحسابات في 
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 [الشعار الرسمي لمملكة إسبانیا]

 ونطاق العمل: مسؤولیة المراجعین الغایة

 

ة، وذلك باإلستناد إلى یتعكس صورةً حقیقتقتضي مسؤولیتنا تقدیم رأي حول ما إذا كانت الحسابات السنویة الُمرفقة 
العمل الُمنَجز بموجب معاییر مراجعة الحسابات الخاصة بالقطاع العام الُمقّرة بموجب قراٍر صادر عن مكتب المراقب المالي 

ییر الدولیة المعاییر السابقة الذكر، تُطبّق المعا ال تشملھا. عالوةً على ذلك، وفي المسائل 1998أیلول/سبتمبر  1العام في 
لمراجعة الحسابات الصادرة عن مجلس المعاییر الدولیة لمراجعة الحسابات التابع لإلتحاد الدولي للمحاسبین. وتفرض المعاییر 
السالفة الذكر أن نخطط وننفذ المراجعة بھدف الحصول على ضمانٍة معقولة، وإْن لم تكن مطلقة، بأن الحسابات السنویة خالیة 

 ھریة.من األخطاء الجو

تشمل مراجعة الحسابات اتخاذ إجراءاٍت للحصول على أدلٍة كافیة ومالئمة حول المبالغ والمعلومات الواردة في 
الحسابات السنویة. ویُصار إلى إختیار اإلجراءات بحسب ما یرتأیھ الُمراجع، بما في ذلك تقییم مخاطر األخطاء الجوھریة في 

تقییم للمخاطر، یأخذ المراجع بعین اإلعتبار إطار الرقابة الداخلیة المتصل باإلعداد الحسابات السنویة. ولدى إجراء ھذا ال
والعرض النزیھ للبیانات من جانب المدیر المسؤول عن الحسابات السنویة من أجل تحدید إجراءات المراجعة المناسبة وفقاً 

لیة المتبع في الھیئة المعنیة. كما تشمل المراجعة تقییم للظروف القائمة، ولیس لغرض تقدیم رأي حول فعالیة إطار الرقابة الداخ
مالءمة المعاییر المحاسبیة ومعقولیة التقدیرات والتخمینات المحاسبیة التي یعطیھا المدیر المسؤول، إضافةً إلى تقییم العرض 

 العام للحسابات السنویة.

 لنا أساساً كافیاً وجیداً إلصدار رأي المراجعة.ونعتقد أن األدلة التي حصلنا علیھا في ما یخص المراجعة توفّر 
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 [الشعار الرسمي لمملكة إسبانیا]

 

 الرأي

 

المنظمة  أصول، صورةً حقیقیة عن صافي الجوھریة ھاالحسابات السنویة المرفقة، في جمیع نواحی تعطيبرأینا، 
في السنة  أصولھا، وكذلك عن أدائھا وتدفقاتھا النقدیة والتغییرات في 2018كانون األول/دیسمبر  31ووضعھا المالي بتاریخ 

التقاریر المالیة، وخصوصاً وفقاً للمبادئ المحاسبیة  تقدیملناحیة  الساريوذلك وفقاً لإلطار التنظیمي ، التارخ نفس في المنتھیة
 .وما تتضمنھ من معاییر
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 [الشعار الرسمي لمملكة إسبانیا]

 مسائل ال تؤثر على الرأي
 1الفقرة  – تنبیھات خاصة

تُدّون  منظمة السیاحة العالمیةوالتي تشیر إلى أن  ةالُمرفق 20و 12 -2و 6 -2نلفت اإلنتباه إلى ما یرد في المالحظات 
ما لم یحّدد ھذا اإلتفاق إیرادات المساھمات الطوعیة عند إستالم تأكیٍد خطّي للمساھمة أو عندما یصبح اإلتفاق المّوقع ملزماً، 

من المعاییر المحاسبیة  23وفقاً للمعیار  األصول والخصومدّون في ھذه الحالة تشروطاً معیّنة تتعلق بإستخدام األموال، حیث ی
 الدولیة للقطاع العام.

نت عند التوقی شروط إلستخدام ھذه األموال.  ع على اإلتفاق وأنّھ اعتُبِر أن ما منوتبیّن عملیاً أن ھذه اإلیرادات قد ُدوِّ
 وینطوي ھذا اإلعتبار على حكٍم قیمي ویؤّدي إلى عدم الربط بین المساھمات الطوعیة والنفقات الناشئة عنھا.

 

 2الفقرة  – تنبیھات خاصة

(ما  یورو 468,839.12 قدره إیجابي مال ، رأسةالمرفق 19المالحظة  بحسب دونت،الرغم من أن المنظمة  على
إلى  یُعزى بالدرجة األولى الرقم ھذا أن إلى یشار، من وضع العجز التي كانت فیھ في السنوات األخیرة) یشكل بالتالي انتعاشا

یورو في  6,578,029.72-والفائض البالغ  یورو 6,109,191-والبالغ  خدمات برنامج العملالعجز المتراكم ضمن فئة 
 .أخرى خدمات

یورو) بفضل زیادة النقد وزیادة  8,327,301-( 2017برنامج العمل من الرصید السلبي لعام خدمات  تانتعش ولقد
 المساھمات من الدول األعضاء.

لسلبیة مرتبطة إلى حد كبیر بآثار التزامات استحقاقات المستخَدمین بعد الخدمة والتي لیست في اوإن األصول 
 المیزانیة.

 اللتزاماتالخدمة بتمویل جزئي  نھایة الصحي لموظفي األمم المتحدة بعدیوصي الفریق العامل المعني بالتأمین 
 الخدمة لضمان تالفي انتقال ھذا العبء. وھو یقترح ما یلي:نھایة التأمین الصحي بعد 

 ؛2022لثاني/ینایر اكانون  1الخدمة للموظفین المنتدبین قبل  نھایة اإلبقاء على اإللتزام بالتأمین الصحي بعد -

بوضع رسم على المرتبات یصل  2022كانون الثاني/ینایر  1للموظفین المنتدبین قبل ق تمویل اإللتزام تحقی -
 مالي مخصص؛ يالمرتبات وإنشاء احتیاط كتلةفي المئة من  5.35إلى مستوى 

أن یراجع الرسم على المرتبات مرة كل ثالث سنوات لتكییفھ ومواءمة التغیرات إزاء التراكم المتوقع في  -
 صص.ي المخاإلحتیاط
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 2019 مایو/أیار 13مدرید، في 

 
 
 

 [التوقیع]
  ثا نارانخو مارتینسرو
 للحسابات یةخارجال ةمراجعال

 المكتب الوطني لمراجعة الحسابات التابع لمكتب المراقب المالي العام
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  البیانات المالیة

 2018ل/دیسمبر كانون األو 31بتاریخ بیان الوضع المالي  أوال.

 

  

Statement of financial position
at 31 December 2018
Euros

Note 31/12/2018 31/12/2017

Assets 24,385,792.05 20,314,019.94
Current Assets 23,403,401.76 18,980,199.56
Cash and cash equivalents 5 17,449,084.41 14,363,506.07
Inventories 7 20,896.26 52,349.78
Members assessed contributions receivable, net 8 3,899,273.05 3,282,672.23
Other contributions receivables, net 8 1,567,734.02 793,381.60
Other receivables, net 9 362,082.87 462,140.19
Other current assets 10 104,331.15 26,149.69

Non-current assets 982,390.29 1,333,820.38
Investments 6 128,409.60 125,715.91
Members assessed contributions receivable, net 8 169,745.44 411,173.72
Property, plant and equipment 11 246,724.85 321,557.76
Intangible assets, net 12 430,837.86 468,856.45
Other non-current assets 10 6,672.54 6,516.54

Liabilities and Net Assets/Equity 24,385,792.05 20,314,019.94
Liabilities 23,916,952.93 23,379,981.18
Current Liabilities 3,919,497.43 4,020,327.96
Payables and accruals 13 1,137,021.70 1,270,040.71
Transfers payable 14 358,494.96 284,963.98
Employee benefits 15 487,354.04 803,158.28
Advance receipts 16 1,560,325.30 1,498,664.77
Provisions 17 372,110.42 125,545.04
Other current liabilities 18 4,191.01 37,955.18

Non-current Liabilities 19,997,455.50 19,359,653.22
Employee benefits 15 19,983,275.23 19,339,984.20
Advance receipts 16 4,918.00 7,200.00
Other non-current liabilities 18 9,262.27 12,469.02

Net Assets/Equity 19 468,839.12 -3,065,961.24
Accumulated surplus/(deficit) -3,973,744.82 -7,513,198.23
Reserves 4,442,583.94 4,447,236.99
The accompanying notes form an integral part of these financial statements
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 2018ل/دیسمبر كانون األو 31للسنة المنتھیة في بیان األداء المالي  ثانیا.

 

 

Statement of financial performance
for the year ended 31 December 2018
Euros

Note 31/12/2018 31/12/2017
Revenue 20 21,988,065.94 20,340,587.71
Members assessed contributions 13,853,263.00 13,627,323.00
Other contributions (VC and FIT), net of reduction 3,586,764.89 2,256,928.00
Publications revenue, net of discounts and returns 396,954.74 432,997.69
Changes in currency exchange differences 105,460.80 0.00
Other revenues 4,045,622.51 4,023,339.02

Expenses 21 18,503,877.28 22,767,958.02
Wages, salaries and employee benefits 12,221,575.24 13,707,872.49
Grants and other transfers 341,186.61 423,748.12
Travel 1,392,421.23 2,442,336.85
Supplies, consumables and running costs 2,943,763.66 4,127,539.25
Changes in currency exchange differences 0.00 658,766.34
Depreciation, amortization and impairment 150,606.96 79,416.44
Other expenses 1,454,323.58 1,328,278.53
Surplus/(deficit) for the year 3,484,188.66 -2,427,370.31 
The accompanying notes form an integral part of these financial statements
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 2018ل/دیسمبر كانون األو 31یة في بیان التغیّرات في صافي األصول/رأس المال للسنة المنتھ ثالثا.

 
Changes in net assets/equity
for the year ended 31 December 2018
Euros

Note

Total 
accumulated 

surplus Surplus Reserves
Total net 

assets

Net assets, 31/12/2017 -7,513,198.23 4,447,236.99 -3,065,961.24 
Total directly recognized revenue/expenses 205,264.75 -154,653.05 50,611.70

Net change WCF 0.00 2,142.30 2,142.30

Net change in reserves 123,585.11 -123,585.11 0.00

Other adjustments 81,679.64 -33,210.24 48,469.40

3,334,188.66 0.00 150,000.00 3,484,188.66

Result for the period 3,484,188.66 0.00 3,484,188.66

Direct transfers from result 3,334,188.66 -3,484,188.66 150,000.00 0.00

Other adjustments in accumulated surplus 0.00 0.00 0.00

Net assets, 31/12/2018 19 -3,973,744.82 0.00 4,442,583.94 468,839.12
The accompanying notes form an integral part of these financial statements 

Total recognized surplus for the period
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 2018كانون األول/دیسمبر  31بیان التدفّقات النقدیة للسنة المنتھیة في   رابعا.

 
  

Cash flow statement
for the year ended 31 December 2018
Euros

Note 31/12/2018 31/12/2017

Surplus / (Deficit) for the period 3,484,188.66 -2,427,370.31

Cash flows from operating activities -331,190.54 859,307.63
    Depreciation, amortization and impairment, net of impairment recovery 11, 12 150,606.96 73,480.93
    (Increase) decrease in inventories 7 31,453.52 1,478.82
    (Increase) decrease in contribution receivables, net 8 -1,149,524.96 -379,573.43
    (Increase) decrease in other receivables, net 9 98,557.32 -4,139.53
    (Increase) decrease in other assets 10 -78,337.46 160,398.93
    Increase (decrease) in payables and accruals 13, 14, 16 -109.50 93,788.31
    Increase (decrease) in employee benefits payable 15 327,486.79 907,166.57
    Increase (decrease) in provisions 17 246,565.38 -7,689.54
    Increase (decrease) in other liabilities 18 -36,970.92 14,816.57
    Adjustments Acumulated Surplus 19 79,082.33 -420.00

Cash flows from investing activities -69,562.08 -295,213.33
    (Purchases of property, plant and equipment) 11 -127,634.31
    (Purchases of intangible assets) 12 -68,368.39 -167,579.02
    Proceeds from sale of property, plant and equipment 20 1,500.00 0.00
    Change on investments 6 -2,693.69 0.00

Cash flows from financing activities 2,142.30 0.00
    Increase (decrease) in working capital fund 19 2,142.30 0.00

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 3,085,578.34 -1,863,276.01

Cash and cash equivalents, beginning of the year 5 14,363,506.07 16,226,782.08

Cash and cash equivalents, end of the year 5 17,449,084.41 14,363,506.07
The accompanying notes form an integral part of these financial statements 
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  المیزانیة العادیة – 2018دیسمبر  31للسنة المنتھیة في بیان مقارنة المیزانیة والمبالغ الفعلیة  خامسا.
 

Statement of comparison of budget and actual amounts  - Regular Budget
for the year ended 31 December 2018
Euros

Note

Approved 
income / 

Original budget1 Final budget2

Actual amounts 
on comparable 

basis

Differences 
budget and 

actual3

Budgetary difference 22 0.00 0.00 2,206,802.68 -2,206,802.68
Budgetary income 13,609,000.00 13,609,000.00 13,637,645.50 -28,645.50

Contributions from Full and Associate Members 12,623,000.00 12,623,000.00 12,623,063.00 -63.00
Full Members 12,414,000.00 12,414,000.00 12,414,458.00 -458.00
Associate Members 209,000.00 209,000.00 208,605.00 395.00

Other income sources 986,000.00 986,000.00 1,014,582.50 -28,582.50
Allocation from accumulated surplus - Publications store 333,000.00 333,000.00 333,000.00 0.00
Affiliate Members 653,000.00 653,000.00 681,582.50 -28,582.50

Budgetary expenditure 13,609,000.00 13,609,000.00 11,430,842.82 2,178,157.18
A Member Relations 2,215,000.00 2,177,596.99 1,924,439.81 253,157.18

A01 Regional Department, Africa 462,000.00 462,000.00 419,794.75 42,205.25
A02 Regional Department, Americas 351,000.00 335,327.05 261,589.87 73,737.18
A03 Regional Department, Asia and the Pacific 522,000.00 522,000.00 494,203.99 27,796.01
A04 Regional Department, Europe 356,000.00 368,014.52 368,014.52 0.00
A05 Regional Department, Middle East 241,000.00 207,255.42 150,525.92 56,729.50
A06 Affiliate Members 283,000.00 283,000.00 230,310.76 52,689.24

B Operational 3,070,000.00 3,085,672.95 3,085,672.95 0.00
B01 Sustainable Development of Tourism 573,000.00 571,768.63 571,768.63 0.00
B02 Technical Cooperation and Silk Road 460,000.00 440,724.77 440,724.77 0.00
B03 Statistics 518,000.00 566,338.51 566,338.51 0.00
B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 529,000.00 394,846.73 394,846.73 0.00
B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 278,000.00 264,506.13 264,506.13 0.00
B06 Education and Training (THEMIS) 117,000.00 109,740.90 109,740.90 0.00
B07 Institutional Relations and Partnerships 595,000.00 714,808.90 714,808.90 0.00
B08 Innovation, Investments and Digital Transformation 0.00 22,938.38 22,938.38 0.00

C Support, Direct to Members 3,717,000.00 3,958,724.76 3,958,724.76 0.00
C01 Conferences Services 680,000.00 700,091.66 700,091.66 0.00
C02 Management 2,616,000.00 2,697,932.11 2,697,932.11 0.00
C03 Communications 421,000.00 560,700.99 560,700.99 0.00

D Support, Indirect to Members 4,607,000.00 4,387,005.30 2,462,005.30 1,925,000.00
D01 Budget and Finance 511,000.00 572,829.17 572,829.17 0.00
D02 Human Resources 278,000.00 348,544.20 348,544.20 0.00
D03 Information and Communication Technologies 635,000.00 559,397.90 559,397.90 0.00
D04 General Services 958,000.00 681,234.03 681,234.03 0.00
D05 Staff Vacancies & ASEB Provisions 2,225,000.00 2,225,000.00 300,000.00 1,925,000.00

The accompanying notes form an integral part of these financial statements
1  Before transfers. In accordance to Programmes structure and appropriations approved originally by A/RES/688(XXII) of document A/22/10(II) and it's structure update approved 
by CE/DEC/5(CVIX) of documents CE/109/3(b)ii rev.1 and CE/109/3(b)ii Add.1.

2 After transfers.

3 Differences between final and actual budgetary income are due to: (a) EUR -63 rounding difference, and (b) Affiliate members budgetary income was prepared based on an 
estimated number of Members.

 
36 



 2018 مارس/آذار 31المنتھیة في  للفترةالتقریر المالي لمنظمة السیاحة العالمیة والبیانات المالیة الُمراَجعة 
 

 مالحظات على البیانات المالیة سادسا.

 للتقریرمة المقدِّمة المنظ - 1المالحظة 

. وتأسست المنظمة 1975جمعیتھا العامة األولى عام سابقاً) اسمھا المختصر  WTO(عقدت منظمة السیاحة العالمیة  .80
الذي حّل بدوره محل اإلتحاد الدولي لمنظمات  1946لإلتحاد الدولي للمنظمات السیاحیة الرسمیة الُمنشأ عام  كتحول

، وافقت الجمعیة العامة لمنظمة السیاحة العالمیة على 2003. وفي عام 1934الدعایة السیاحیة الرسمیة الذي أنشئ عام 
. وصادقت الجمعیة العامة لألمم (XV)453تحویل المنظمة إلى وكالٍة متخّصصة تابعة لألمم المتحدة بموجب القرار 

 .A/RES/58/232المتحدة على ھذا التحّول بموجب القرار 

حدة والمسؤولة عن الترویج للسیاحة بعد التحّول) ھي الوكالة التابعة لألمم المت UNWTO(مة السیاحة العالمیة إن منظ .81
ستدامة الشاملة واإلقتصادي والتنمیة للنمو اإل كقاطرةٍ لسیاحة لالمنظمة  وتروجالمسؤولة والمستدامة والمتاحة للجمیع. 

 . السیاحیة عالمیاً معارف والسیاسات بالبغیة النھوض البیئیة، وتقّدم القیادة والدعم للقطاع 

منظمة السیاحة العالمیة جمعیةٌ عامة تتألّف من ممثّلي األعضاء الفاعلین واألعضاء المشاركین وتحّدد السیاسات  تحكم .82
والخطوط الرئیسیة لعمل المنظمة. ویشارك األعضاء المنتسبون وممثلو المنظمات الدولیة األخرى بصفة مراقبین. أما 

یتألّف من األعضاء الفاعلین المنتخبین من قبل الجمعیة العامة بمعّدل عضو واحد لكّل خمسة المجلس التنفیذي الذي 
أعضاء فاعلین، فیتّخذ كافة التدابیر الالزمة لضمان التنفیذ الفّعال والمعقول لبرنامج العمل والتقیّد بالمیزانیة من قبل 

 . األمین العام

 في الیابان (مكتب الدعم اإلقلیمي آلسیا والمحیط الھادئ).  مكتبٌ  ا أیضاً في مدرید، إسبانیا. ولدیھ مةیقع مقّر المنظ .83

من المعاییر  35و 34منظمة السیاحة العالمیة لیست منظمةً خاضعة للمراقبة بحسب التعریف الوارد في المعیارین  .84
 . المحاسبیة الدولیة للقطاع العام

 السیاسات المحاسبیة الرئیسیة - 2المالحظة 

 . أساس اإلعداد 2-1

تمتثل لمتطلّبات المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع ھي و ت البیانات المالیة على أساس اإلستحقاق واستمراریة العملأُِعدَّ  .85
 العام. 

وتّم تقدیمھا بالصیغة ، 2018ل/دیسمبر كانون األو 31 ولثاني/ینایر كانون ا 1ة بین لمالیة الفترة الممتدتغطّي البیانات ا .86
رة برقَمین بعد الفاصلة.    الُمدوَّ

 قات النقدیة باستخدام الطریقة غیر المباشرة. یَُعّد بیان التدف .87

ل المعامالت الجاریة في عمالٍت غیر الیورو  .23الیوروالعملة التشغیلیة والتقریریة لمنظمة السیاحة العالمیة ھي  .88 وتُحوَّ
إلى الیورو، باستخدام طریقة "التسعیر غیر المباشر" بسعر الصرف السائد الُمعتَمد في األمم المتحدة في تاریخ المعاملة. 

ل إلى الیورو األصول والخصوم النقدیة بالعمالت األخرى غیر الیورو، وذلك بسعر اإلغالق في نھ ایة الفترة وتُحوَّ
بحسب سعر الصرف السائد الُمعتَمد في األمم المتحدة، وتُحتَسب أّي مكاسب أو خسائر ناجمة عن ذلك في بیان األداء 

 . المالي

لة أدناه مع تتماشى السیاسات  .89 دلیل منظمة السیاحة العالمیة السیاساتي التوجیھي من  2018عام  نسخةالمحاسبیة الُمفصَّ
 . حاسبیة الدولیة للقطاع العام، وھي قد طُبِّقت بصورٍة متّسقة عند إعداد ھذه البیانات المالیة وتقدیمھاالمعني بالمعاییر الم

  

 4 .14النظام المالي لمنظمة السیاحة العالمیة، المادة  23
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  الخاضع لمراقبة مشتركة والكیانات األخرى . الكیان 2-2

 الكیان الخاضع لمراقبة مشتركة 

لمراقبٍة مشتركة بین منظمة السیاحة العالمیة وحكومة أندورا.  (THEMIS Foundation)میسیتخضع مؤسسة ت .90
 . ولكلٍّ من منظمة السیاحة العالمیة وحكومة أندورا حقوق تصویت متساویة بشأن مؤسسة تیمیس

وتكمن رسالة المؤسسة في تصمیم وتطبیق سیاسات وخطط وأدوات تربویة وتدریبیة تسّخر بشكٍل كامل اإلمكانات  .91
اع السیاحي، وتعّزز بشكٍل فّعال قدرتھ التنافسیة واستدامتھ. ویقع مقّر المؤسسة في أندورا، وھي تعتمد التوظیفیة للقط

 . الیورو عملةً رئیسیة لھا

وتستخدم منظمة السیاحة العالمیة طریقة حقوق الملكیة لتحدید قیمة استثمارھا في مؤسسة تیمیس. ولقد استخدمت  .92
 . للرقابة والرقابة المشتركة والتأثیر من أجل تحدید الرقابة المشتركة على مؤسسة تیمیسالمنظمة إطار األمم المتحدة 

 األخرى  الكیانات

ھي مؤّسسة دولیة تّم إنشاؤھا تحت رعایة  (STEP Foundation)مؤّسسة السیاحة المستدامة والقضاء على الفقر  .93
 تمویلمة وحكومة جمھوریة كوریا، حیث قامت األخیرة بتوفیر منظّمة السیاحة العالمیة، من خالل اتّفاق أبِرَم بین المنظّ 

 مالیین دوالر أمیركي.  5أّولي قدره 

 برامج طریق عن الفقر من الحدّ  جھود تعزیز في الفقر على والقضاء المستدامة السیاحة مؤّسسة من الغرض یكمن .94
 الطبیعیة، والبیئة الثقافة على عینھ الوقت في الحفاظ مع ،تنفیذھا یمكن التي المستدامة السیاحیة التنمیة ومشاریع

 . لأللفیة اإلنمائیة المتّحدة األمم أھداف تحقیق في بالتالي والمساھمة

 أو المشترك، المشروع أو ب،المراقَ  الكیان تعاریف" الفقر على والقضاء المستدامة السیاحة" مؤّسسة على تنطبق ال .95
 إدارتھا لمجلس المؤّسسة تخضعو. IPSAS 34-38 العام للقطاع الدولیة المحاسبیة المعاییر بموجب المشارك الكیان
 العالمیة السیاحة منظّمة استخدمت ولقد. التصویت صالحیة مع% 18 نسبتھ بتمثیلٍ  العالمیة السیاحة منّظمة تتمتّع حیث
 على والقضاء المستدامة السیاحة مؤّسسة وضع تحدید أجل من والتأثیر المشتركة والمراقبة للمراقبة المتّحدة األمم إطار
 . الفقر

 المكافِئات النقدیة. النقد و2-3

النقد الحاضر، والودائع المحفوظة في المصارف، واإلستثمارات  )النقد یعادل ما( یشمل النقد والمكافِئات النقدیة .96
ل بسھولة إلى نقٍد والتي ال تخضع لخطٍر یُذَكر لناحیة تغیّرات  األخرى الشدیدة السیولة على المدى القصیر القابلة للتحوُّ

 . القیمة

لة على حیازات النقد والمكافِئات النقدیة في الفتر .97 ن اإلیرادات الُمحصَّ  . ة التي تستحق فیھاتُدوَّ

یُحفَظ النقد المطلوب للصرف الفوري على شكل مبالغ نقدیة وفي الحسابات المصرفیة. ویمكن توفیر أرصدة حسابات  .98
 أشھر).  3اإلیداع خالل مّدٍة قصیرة (أقّل من 

 . الصكوك المالیة 2-4

ن الصكوك المالیة عندما تصبح منظمة السیاحة العالمیة طرفاً في  .99 األحكام التعاقدیة للصّك، إلى حین إنتھاء صالحیة تُدوَّ
الحقوق في استالم التدفقات النقدیة من ھذه األصول أو نقلھا، وقیام المنظمة بنقل كافة المخاطر والمزایا المترتبة على 

 . ریخ التقریرشھراً من تا 12الملكیة بشكٍل كبیر. وتُصنَّف ضمن الفئة الجاریة إذا كان من المتوقّع تحقیقھا في غضون 

تشّكل األصول المالیة لمنظمة السیاحة العالمیة بمعظمھا صكوك إیداع قصیرة المدى وحسابات مستحقّة القبض.  .100
وتقتضي ھذه األصول التدوین األّولي بقیمة عادلة مع إضافة تكالیف المعامالت والقیاس الالحق بالتكلفة المھلَكة 

ل بالقیمة اإلسمیة، فال حاجة إلھالك باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. وبما أ ن الودائع ألجل تكون قصیرة المدى وتُحصَّ
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ن الحسابات  مستحقة القبض بقیمة عادلة، تساوي القیمة اإلسمیة، ناقص بدل انخفاض القیمة الُمقدَّر. الالخصم. وتُدوَّ
ن بدٌل   .بناًء على التجربة السابقةوبالنسبة لإلشتراكات المقّررة المستحقة القبض على وجھ الخصوص، یُدوَّ

إن الخصوم المالیة لمنظمة السیاحة العالمیة ھي بشكٍل أساسي حسابات واجبة الدفع وقصیرة المدى مقابل سلع وخدمات،  .101
ن أّولیًا بقیمة عادلة، وتُقاس تالیاً عند االقتضاء بالتكلفة الُمھلَكة باستخدام  وأموال غیر مصروفة إلعادة التسدید. وتُدوَّ

شھراً، فإن  12قة الفائدة الفعلیة. وبما أن حسابات منظمة السیاحة العالمیة الواجبة الدفع تستحّق إجماالً في غضون طری
 . أثر الحسم لیس جوھریاً، وتُطبَّق القِیَم اإلسمیة على التدوین األّولي والقیاس التالي

 . المخزونات2-5

في التداول في نھایة السنة كأصول جاریة في بیان الوضع المالي. وعند تُقدَّم مخزونات المنشورات الُمحتفَظ بھا للبیع  .102
ن فیھا اإلیرادات المتّصلة بھا. وفي حال لم یكن  ن المخزونات كنفقة في الفترة التي تُدوَّ البیع أو التبادل أو التوزیع، تُدوَّ

ن النفقة عند توزیع ھذه المخزونات  .ھناك من إیرادات متّصلة بھا، تُدوَّ

ع المنشورات الُمَعّدة للتوزیع المجاني فوًرا وتُو .103 أّي موجودات مادیة متبقیة  تُعتبَروبعد اإلصدار.  تُسّجل كمصروفاتزَّ
 .المخزونكمنشورات مجانیة غیر جوھریة ألغراض تقییم 

ُمحتفَظ بھا للتوزیع برسٍم تُقدَّر قیمة المخزونات للبیع بالتكلفة األقّل وصافي القیمة القابلة للتحقیق، باستثناء المخزونات ال .104
 . معدوم أو رمزي والتي یتّم قیاسھا بالتكلفة األقّل وتكلفة اإلستبدال الجاریة

لة لتقدیم المنشورات بحالتھا  .105 تشمل تكلفة المخزونات من المنشورات كافة تكالیف اإلصدار، بما في ذلك التكالیف الُمسجَّ
 .المخزونات بما یتماشى مع صیغة متوّسط التكلفة المرّجحةالراھنة وبموقعھا الحالي. ویتّم تعیین تكلفة 

 . تُراَجع المخزونات من المنشورات في نھایة كّل سنة مالیة وتُشَطب العناوین العائدة إلى سبع سنوات أو أكثر .106

نةً كأصوٍل لل .107 منظمة إلى إن المنشورات الموجودة بحوزة الموّزعین بموجب ترتیب حیازة بضاعة برسم األمانة تبقى ُمدوَّ
 . حین بیعھا من قبل الموّزع

  مستحقة القبضال. المساھمات والحسابات 2-6

یتم تدوین المساھمات في بدایة السنة التي تنطبق علیھا، أو عندما یتّم تأكیدھا خطًیاً من قبل الجھات المانحة. ولكن، وفي  .108
ن  بعض الحاالت، قد یتضمن اإلتفاق مع الجھة المانحة شروطاً على تطبیق األموال من أجل نشاٍط معیّن، بحیث یُدوَّ

ن اإلیرادات فقط عندما یتم استیفاء الشروط  .الخصم مع األصل عند تأكید اإلتفاق خطیاً وتُدوَّ

مستحقة القبض بقیمٍة عادلة وتُقدَّم صافیةً من أّي بدٍل للمبالغ المقّدرة غیر القابلة التُقاس المساھمات والحسابات  .109
ل اإلشتراكات المقّررة المستلمة قبل بدء فترة المیزانیة المحّددة ذات الصلة كخصٍم مستلم ُمقّدماً لالسترداد. وتُس  . جَّ

ة والتي یمكن قیاسھا بشكٍل موثوق، وتُقّدر بقیمٍة  .110 ن المساھمات العینیة التي تدعم مباشرةً العملیات واألنشطة الُمقرَّ تُدوَّ
 . عادلة وقت اإلستالم

 . یورو تُسّجل كمصاریف في سنة الشراء 5,000إن المدفوعات المسبقة التي تقّل عن  .111

 . الممتلكات والمباني والمعّدات 2-7

ن. وال انخفاض القیمةالمتراكم و اإلھالكتُقدَّم الممتلكات والمباني والمعّدات بالتكلفة، ناقصةً  .112 األصول التراثیة في  تُدوَّ
 البیانات المالیة. 

 اإلضافات 

ن تكلفة البند من فئة الممتلكات والمباني والمعّدات كأصوٍل إذا كان من المرّجح أن تتدفّق إلى منظمة السیاحة العالمیة  .113 تُدوَّ
فوائد إقتصادیة مستقبلیة أو إمكانات خدماتیة مرتبطة بھذا البند وإذا كان یمكن قیاس تكلفتھ بشكٍل موثوق. وفي معظم 

ن ا ن بقیمة عادلة في الحاالت، یُدوَّ لبند التابع لفئة الممتلكات والمباني والمعّدات بكلفتھ. وعندما یتم وھب أصٍل ما، یُدوَّ
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یورو، إذ تُصَرف  1500تاریخ االستحصال علیھ. وتخضع اإلضافات إلى الممتلكات والمباني والمعّدات لعتبٍة قدرھا 
  . ذلك بشكٍل كامل في سنة الشراء في حال كانت قیمتھا أقّل من

 تصّرف باألصولال

ن أّي فرق بین صافي القیمة الدفتریة وسعر التصّرف كإیرادات أو نفقات .114  . عند بیع األصول أو التصّرف بھا، یُدوَّ

 التكالیف الالحقة  

التكالیف التي تنشأ بعد الحیازة األّولیة إّال عندما یكون ھناك احتمال بأن تتدفّق إلى منظمة السیاحة العالمیة  تتم رسملةال  .115
أرباح إقتصادیة أو إمكانات خدماتیة مستقبلیة مرتبطة باألصل المعني، وعندما یكون من الممكن قیاس كلفتھ بطریقٍة 

فئة الموجودات (باستثناء األماكن المستأجرة)، على أن یكون العمر موثوقة حین تتخطى عتبة التكالیف المطبقة على 
اإلنتاجي النافع المقّدر للممتلكات والمنشآت والمعدات أكثر من سنٍة واحدة. وتَُرسَمل النفقات الالحقة على األماكن 

  .یورو، بعد استیفاء بعض الشروط 50,000المستأجرة إذا ما تخطت الكلفة 

 ھالك اإل

. صللألھالك على الممتلكات والمباني والمعّدات على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقّع اإلیُحَسب  .116
 قُدِّرت األعمار اإلنتاجیة للفئات الرئیسیة لألصول على النحو التالي:قد و

 العمر اإلنتاجي الُمقدَّر (بالسنوات)  الموجوداتفئات 
 5 المعلوماتصاالت وتكنولوجیا معّدات اإلت

 10 المركبات واآللیات
 12  تجھیزات الثابتةاألثاث وال

 5 المعّدات األخرى 
 50 المباني 
  ال استھالك   األرض 

 مّدة اإلیجار أو العمر اإلنتاجي للتحسینبات  بیناألدنى  تحسینات المباني المستأجرة 

 انخفاض القیمة 

ر األوضاع إلى أن لألصول الثابتة للتحقّق من انخفاض قیمتھا إذا أشارت بعض األحداث أو تغیّ  الحسابیة القیم تَُراجع .117
نسترداد. ولإلغیر قابلة قد تكون لألصول  ةالدفتریالقیمة   انخفاض القیمة في بیان األداء المالي. یُدوَّ

 لكافة األصول لتحدید انخفاض قیمتھا. مراجعةویُصار سنویاً إلى إجراء  .118

 األصول التراثیة 

تمتلك منظمة السیاحة العالمیة أیضاً عدداً محدوداً من "األعمال الفنیة" (الُمشار إلیھا أیضاً باألصول التراثیة)، بما في  .119
ذلك الرسومات والتماثیل والعدید من األغراض األخرى الممنوحة في الغالب من قبل الحكومات والشركاء اآلخرین. 

ن قیمة ھذه  من المعاییر  17األعمال في البیانات المالیة الخاصة بمنظمة السیاحة العالمیة، وفقاً للمعیار وال تُدوَّ
 . المحاسبیة الدولیة للقطاع العام

 . األصول غیر المادیة 2-8

تُقدَّم األصول غیر المادیة بحسب تكلفتھا ناقص المبلغ المتراكم من اإلستھالك وانخفاض القیمة. ویخضع تدوین األصول  .120
رة داخلیاً أو  50,000غیر المادیة لعتبٍة قدرھا  یورو ألّي فئات أخرى من األصول غیر  5,000یورو للبرمجیات الُمطوَّ

 . صروفات في سنة الشراء إذا كانت أدنى من ذلكالمادیة، حیث تُسّجل بالكامل في بند الم
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 ستھالكاإل

بالنسبة إلى األصول غیر المادیة طوال فترة العمر اإلنتاجي المتوقّع  على أساس القسط الثابتستھالك اإلیُطبَّق مبدأ  .121
 :  لألصل. وقد قُدِّرت األعمار اإلنتاجیة للفئات الرئیسیة من األصول غیر المادیة على النحو التالي

 العمر اإلنتاجي الُمقدَّر (بالسنوات)  فئات األصول غیر المادیة 
 6 خارجیاً ناؤھا تاق البرمجیات التي تم

رة داخلیاً   6 البرمجیات الُمطوَّ
 أو فترة الرخصة/الحق 6 الرخص والحقوق 

 . اإلیجارات 2-9

 اإلیجارات المالیة 

تُعاَمل كإیجارات مالیة اإلیجارات التي نُقِلت بموجبھا وبشكٍل كبیر مجمل مخاطر ومكاسب الملكیة إلى المنظمة من  .122
 . خالل إتفاق اإلیجار

الُمشتراة بموجب إیجاٍر مالي كأصول بالحّد األدنى للقیمة العادلة لألصل والقیمة الحالیة لمدفوعات تظھر األصول  .123
ن إلتزام اإلیجار ذات الصلة بالقیمة نفسھ  ا. اإلیجار الدنیا. ویُدوَّ

ع .124  دفعات اإلیجار الصادرة بموجب عقد إیجار تمویلي بین دفع الرسوم المالیة وخفض رصید الخصم. تُوزَّ

استھالك األصول المكتسبة من خالل التأجیر التمویلي على مدى الفترة األقصر في مّدة اإلیجار أو العمر اإلنتاجي  یتم .125
في مثل ھذه الحاالت، یتم استھالك ونتھاء مّدة عقد اإلیجار. للمنظمة عند ا اً لألصل، إال إذا أصبحت ھذه األصول ملك

على الرصید السنوي  اً ثابت اً ل فائدة دوریمعد الرسم المالي بحیث ینتجاألصل على مدى عمره اإلنتاجي. وسیُحتَسب 
 للخصم.

 اإلیجارات التشغیلیة

 تُعتبَر اإلیجارات التي ال تُصنَّف كإیجارات مالیة، مع رصیٍد للخطر والمكسب باٍق مع المؤّجر، كإیجاراٍت تشغیلیة.  .126

 ى أساس القسط الثابت طوال فترة اإلیجار.بموجب عقد إیجار تشغیلي عل المترتّبیتم احتساب اإلنفاق  .127

 فین . استحقاقات الموظ2-10

 : تلحظ منظمة السیاحة العالمیة استحقاقات الموظفین التالیة .128

 استحقاقات الموظفین القصیرة األجل )أ (

استحقاقات الموظفین القصیرة األجل ھي تلك التي تستحق بالكامل ضمن مھلة اثنَي عشر شھراً بعد نھایة الفترة 
المحاسبیة التي یقّدم فیھا الموظفون الخدمة ذات الصلة. وتشمل استحقاقات الموظفین القصیرة األجل استحقاقات 

المنتظمة (األجور والرواتب والعالوات)، والتعویض  التوظیف ألّول مرة (منح التعیین)، واإلستحقاقات الشھریة
عن الغیاب (اإلجازة السنویة، اإلجازة المرضیة، وإجازة األمومة/األبوة)، واإلستحقاقات األخرى القصیرة 
األجل (منحة التعلیم، سداد الضرائب). وتُعاَمل ھذه اإلستحقاقات باعتبارھا خصوماً جاریة. وقد ال یُتوقَّع تسویة 

شھراً من تاریخ إعداد التقریر. وھذه ھي  12عناصر اإلستحقاقات التي تعتبر قصیرة األجل عادةً، خالل بعض 
ن  12حالة إستحقاق اإلجازة السنویة الذي یُتوقّع تسویتھ بعد أكثر من  شھراً على نھایة تاریخ إعداد التقریر، فیُدوَّ

 . بالتالي كخصٍم غیر جارٍ 

 الخدمة إنتھاء استحقاقات ما بعد )ب (

تشمل استحقاقات ما بعد إنتھاء الخدمة خطط المعاش التقاعدي والرعایة الطبیة بعد إنتھاء الخدمة المدفوعة بعد 
 . إنتھاء العمل. وتُصنَّف خطط استحقاقات ما بعد إنتھاء الخدمة إّما كمساھمة ُمحدَّدة أو كخطط استحقاقات ُمحدَّدة

 
41 



 2018 مارس/آذار 31المنتھیة في  للفترةالتقریر المالي لمنظمة السیاحة العالمیة والبیانات المالیة الُمراَجعة 
 

 حدة في األمم المتموظالصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة ل

منظمة السیاحة العالمیة ھي منظمة عضو تشارك في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم 
المتحدة الذي أنشأتھ الجمعیة العامة لألمم المتحدة لتوفیر استحقاقات التقاعد والوفاة واإلعاقة وما یتصل بھا 

لة ومتعّددة األرباب. وكما ھو ُمحدَّد في المادة للموظفین. والصندوق ھو عبارة عن خطة  استحقاقات محدَّدة مموَّ
(ب) من نظام الصندوق، یجب أن تكون العضویة فیھ مفتوحةً أمام الوكاالت المتخصصة وأّي منظمة حكومیة  3

ة دولیة أخرى تشارك في النظام الموّحد للرواتب والعالوات وغیرھا من شروط الخدمة في األمم المتحد
 .والوكاالت المتخّصصة

وتُعّرض الخطة المنظمات الُمشاِركة إلى مخاطر اكتواریة مرتبطة بالموظفین الحالیین والسابقین من المنظمات 
األخرى الُمشاِركة في الصندوق. وبنتیجٍة ذلك، ال یوجد أساس ثابت وموثوق لتخصیص االلتزام وأصول الخطة 

الُمشاِركة فیھا. إن منظمة السیاحة العالمیة والصندوق، وكذلك المنظمات األخرى والتكالیف للمنظمات الفردیة 
الُمشاِركة فیھ، لیسوا في وضٍع یمّكنھم من تحدید حصة المنظمة في التزام اإلستحقاق الُمحدَّد وأصول الخطة 

منظمة ھذه الخطة كما لو والتكالیف المرتبطة بھا بموثوقیٍة كافیة لألغراض المحاسبیة. وبالتالي، فقد عالجت ال
من المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام.  25كانت خطة مساھمات ُمحدَّدة، تماشیاً مع متطلّبات المعیار 

ن مساھمات منظمة السیاحة العالمیة في الخطة خالل الفترة المالیة كنفقات في بیان األداء المالي  .وتُدوَّ

  الخدمة نھایةبعد التأمین الصحي 

الخدمة تغطیة التأمین الصحي المدعوم مالیاً بحیث یشمل المتقاعدین  نھایةع برنامج التأمین الصحي بعد یوسِّ 
ومن یعولون بنفس خطط التأمین الصحي الُمطبَّقة بالنسبة للموظفین العاملین، بناًء على شروط تأھیلیة معیّنة. 

ة السیاحة العالمیة خطة استحقاقات محّددة. وبالتالي، یتم الخدمة في منظم نھایةویُعّد برنامج التأمین الصحي بعد 
 . تدوین بند في الخصوم لیعكس القیمة الجاریة اللتزام االستحقاقات الُمحّددة

ن األرباح والخسائر اإلكتواریة التي قد تنشأ من التجربة والتعدیالت والتغییرات في اإلفتراضات  وتُدوَّ
فیھا كبنٍد منفصٍل مباشرةً في بیان التغیّرات في صافي األصول/قیمة رأس اإلكتواریة في الفترة التي تحدث 

 . المال

 فین الطویلة األجل األخرىالموظاستحقاقات  )ج (

شھراً من  12استحقاقات الموظفین الطویلة األجل األخرى ھي اإلستحقاقات المتوقّع تسویتھا بعد فترة تتجاوز 
 . وتُعامل ھذه اإلستحقاقات كخصوٍم غیر جاریةالتقریر. نھایة الفترة المشمولة في 

 إنھاء الخدمةاستحقاقات  )د (

من  شھراً  12خالل  ع تسویتھاویتوقّ  ،الخدمة عند إنھاءالخدمة التعویضات المدفوعة  إنھاءتشمل استحقاقات 
 .إعداد التقریرتاریخ 

 واألصول والخصوم المحتملة. المخّصصات 11.2

مخّصصاً للخصوم المستقبلیة عندما یكون ھناك التزاٌم قائم (سواء كان قانونیاً أم إنشائیاً) تدّون منظمة السیاحة العالمیة  .129
ح أن یكون من الضروري تدفّق موارد على شكل فوائد اقتصادیة أو إمكانات خدماتیة  نتیجةً لحدٍث في الماضي ویُرجَّ

 . لتسویة اإللتزام، مع إمكانیة تقدیر مبلغ االلتزام بصورٍة موثوق بھا

تُرصد المخّصصات اإلحتیاطیة لتعكس مقداراً تقریبیاً عن عوائد مبیعات المنشورات، باستخدام نسبة مئویة من مبیعات  .130
 .السنة المالیة السابقة، إستناداً إلى مستویات العوائد السابقة

 .وتستند مخّصصات المبالغ المرتجعة للمانحین إلى التجارب السابقة في االسترداد .131
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ح عن اإللتزامات األخرى التي ال تستوفي معاییر تدوین الخصوم في المالحظات على البیانات المالیة یتم اإلفصا .132
عندما یتأّكد وجودھا فقط بوقوع أو عدم وقوع حدٍث أو أحداث مستقبلیة غیر مؤّكدة لیست بالكامل  محتملةكخصوم 

 .ضمن نطاق سیطرة منظمة السیاحة العالمیة

عن األصول التي یمكن أن تنجم عن أحداٍث سابقة  محتملةات على البیانات المالیة كأصوٍل یتّم اإلفصاح في المالحظ .133
والتي سیتأّكد وجودھا فقط بوقوع أو عدم وقوع حدث أو أحداث مستقبلیة غیر مؤّكدة لیست بالكامل ضمن نطاق سیطرة 

 . مكانات خدماتیةمنظمة السیاحة العالمیة ومن المرّجح في إطارھا تدفّق فوائد إقتصادیة أو إ

  اإلیرادات تدوین. 2-12

ن اإلیرادات عندما یكون من المرّجح تدفّق الفوائد اإلقتصادیة المستقبلیة أو اإلمكانات الخدماتیة إلى منظمة السیاحة  .134 تُدوَّ
 .العالمیة ویكون من الممكن قیاس ھذه الفوائد بصورٍة موثوقة

العام، إن المحاسبة على أساس اإلستحقاق بالنسبة للمبادالت غیر التبادلیة ال وفقاً للمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع  .135
تتطلّب التطابق بین اإلیرادات والنفقات ذات الصلة. ویمكن أن تتم التدفّقات النقدیة الناشئة عن اإلیرادات والنفقات ذات 

  .الصلة في الفترة المحاسبیة الحالیة والفترة المحاسبیة المستقبلیة

 غیر التبادلیةاإلیرادات 

نة. وعندما ال یتم  .136 تُقاس اإلیرادات المتأتیة عن المعامالت غیر التبادلیة على أساس الزیادة في صافي األصول الُمدوَّ
 .استیفاء كافة المعاییر لتدوین أحد األصول في إطار إتفاٍق غیر تبادلي، یمكن اإلفصاح عن أصٍل محتمل

وتُعتَمد لفترٍة مالیة مّدتھا سنتان. وبعد ذلك یُقسَّم مبلغ ھذه االشتراكات بین سنتْي الفترة المالیة.  تُقدَّر اإلشتراكات المقّررة .137
عت علیھا في فترة میزانیة  رة كإیرادات ضمن البیانات المالیة في بدایة السنة التي وزِّ ویتم تدوین اإلشتراكات الُمقرَّ

 .السنتْین

ن المساھمات األخرى والمساھما .138 ت الطوعیة والصنادیق االستئمانیة، المدعومة بتأكیٍد خطي أو إتفاق، كإیرادات تُدوَّ
وقت استالم التأكید أو عندما یصبح اإلتفاق ُملِزماً، وعندما تعتبر حیازة األصل قائمة، ما لم یفرض التأكید أو اإلتفاق 

ن ا إلیراد عندما یتّم تسدید الخصوم. أّما شرطاً على األصول المنقولة یقضي بتدوین خصوم. وفي ھذه الحاالت، یُدوَّ
ن كإیرادات عند استالمھا  .المساھمات الطوعیة غیر المشفوعة بتأكید خطي أو بإتفاٍق ُملِزم فتُدوَّ

ن المساھمات العینیة التي تدعم بشكٍل مباشر العملیات واألنشطة المعتمدة والتي یمكن أن تُقاس بشكٍل موثوق، كما  .139 تُدوَّ
بقیمٍة عادلة عند وقت اإلستالم. وتشمل ھذه المساھمات الممتلكات والمباني والمعّدات، واستخدام المباني أو یتّم تقییمھا 

ح عنھا على شكل  قاعات المؤتمرات، وِمنَح السفر. أما المساھمات العینیة التي ال یمكن قیاُسھا بصورٍة موثوقة فیُصرَّ
 . ى أھداف منظمة السیاحة العالمیةمالحظة، فقط في حال اعتُبِرت أساسیة بالنسبة إل

 . اإلیراد من المساھمات العینیة بنفقٍة موازیة في البیانات المالیة، ما عدا الممتلكات والمباني والمعّدات حیث تتم رسملتھا .140

 اإلیرادات التبادلیة 
تسلیم السلع، باستثناء ن عند تُقاس اإلیرادات من المعامالت التبادلیة بالقیمة العادلة للمقابل المستحق القبض، وتُدوَّ  .141

الموضوعة باألمانة بحوزة الموّزعین. وعندما یكون المقابل نقداً أو بمبلٍغ نقدي، یكون القیاس بھذا المبلغ.  المخزونات
 .وتنشأ اإلیرادات من التعامالت التبادلیة بشكٍل أساسي من مبیعات المنشورات

العام حالیا على مراجعة معاییر العائدات والمعامالت غیر التبادلیة التي  یعمل مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع .142
من شأنھا أن تؤثر على بیانات المنظمة المالیة في المستقبل. ویجري رصد تقدم ھذا المشروع وتأثیره من قبل فرقة األمم 

 مجلس الرؤساء التنفیذیین.لیة والمیزانیة، وتحت رعایة االمتحدة المعنیة بالمعاییر المحاسبیة في شبكة الم
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 تدوین النفقات  .2-13

أو الخدمات الُمسلَّمة، وھي تمثل  اس االستحقاق عندما یحصل التعامل، وعلى أساس السلعیتّم تدوین النفقات على أس .143
 التقریر. ب المشمولة فترةالللخصوم خالل  كبداً تأو  لألصول تدفّقاٍت إلى الخارج أو استھالكاً 

 المیزانیة. مقارنة 14.2

قبل  و األساس نفسھ الذي كان ُمتَّبَعاً ستحقاق الُمعدَّل، وھة المیزانیة العادیة على أساس اإلمة السیاحة العالمیتُِعّد منظ .144
 عتماد المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام. إ

الفعلیة الُمحتَسبة على األساس نفسھ كالمبالغ یقارن بیان مقارنة المیزانیة والمبالغ الفعلیة بین المیزانیة النھائیة والمبالغ  .145
الُمقابِلة في المیزانیة. ونظراً إلى اختالف األسس الُمستخَدمة إلعداد المیزانیة والبیانات المالیة (أساس اإلستحقاق المعدَّل 

لمیزانیة وبیان وأساس االستحقاق على التوالي)، تُعَرض مالحظةٌ تتضمن إفصاحاً من أجل التسویة بین بیان مقارنة ا
 . األداء المالي

 التقدیرات المحاسبیة - 3المالحظة 

على استخدام التقدیرات المحاسبیة  حكماً  ینطويللمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام  اً إن إعداد البیانات المالیة وفق .146
فتراضات أو األحكام أھمیة بالنسبة واالفتراضات اإلداریة واألحكام. وتشمل المجاالت التي تكون فیھا للتقدیرات أو اإل

لتزامات الخاصة باستحقاقات ما اإلمة السیاحة العالمیة، على سبیل المثال ال الحصر، ما یلي: لمنظإلى البیانات المالیة 
مستحقة القبض، الوالحسابات  المخزوناتالخدمة، والمخّصصات للمنازعات، والمخاطر المالیة على إنتھاء بعد 

، ودرجة انخفاض قیمة األصول الثابتة. ویمكن أن تختلف النتائج محتملةتحقّة، واألصول والخصوم الوالرسوم المس
على أُدِخلت بعض التغییرات على تقدیرات اعتمادات الدیون المشكوك في تحصیلھا ولقد الفعلیة عن ھذه التقدیرات. 

ر التغییرات في التقدیرات في الفترة التي تُطبَّق مستحقة القبض. وتظھالشتراكات النحو المبیّن في المالحظات حول اإل
 .فیھا

 فئاتالبحسب  التقاریر – 4المالحظة 

تَُعّد البیانات المالیة على أساٍس محاسبي قائٍم على الصنادیق، فیظھر في نھایة الفترة الوضع الموّحد لكافة صنادیق  .147
الموازنة تؤسَّس الحتساب المعامالت الخاصة بغرٍض أو منظمة السیاحة العالمیة. والصندوُق ھو ھیئة محاسبیة ذاتیة 

لة المتبقیة المتراكمة لإلیرادات والنفقات، في حین تمثّل في صنادیق  ھدٍف محّدد. وتمثّل أرصدة الصنادیق المحصِّ
ت المساھمات الطوعیة والصنادیق اإلستئمانیة الجزء غیر المصروف من المساھمات المخّصصة لإلستخدام في العملیا

 . المستقبلیة

 : تصنّف منظمة السیاحة العالمیة كافة البرامج والمشاریع والعملیات واألنشطة ضمن فئتین على النحو التالي .148

 خدمات برنامج العمل  ) أ(

رة، ( لة بشكٍل رئیسي من اشتراكات األعضاء المقرَّ ) العملیات الرئیسیة iتغطّي فئة خدمات برنامج العمل، الُمموَّ
) األنشطة األخرى ضمن iiتصّوت الجمعیة العامة على مخّصصات برامجیة لھا للفترة المالیة، و(للمنظمة التي 

، برنامج عمل األعضاء المنتسبین، األنشطة اإلحتیاطیة، وغیر الصندوق العام (أي أنشطة مخزن المنشورات
مل ھذا الفئة على الصندوق ). وتشتالخارجة عن المیزانیة العادیة ضمن الصندوق العام ذلك من أنشطة المشاریع

 . العام

 الخدمات األخرى  ) ب(

لة من التمویل الطوعي الُمقدَّم من الجھات  ترتبط فئة الخدمات األخرى بشكٍل رئیسي بالمشاریع واألنشطة الُمموَّ
المانحة عبر اإلتفاقات أو سلطٍة قانونیة أخرى. وتشمل ھذه الفئة صندوق المساھمات الطوعیة والصندوق 

ني. أما أبرز الصنادیق الفرعیة في ھذه الفئة فھي: المساھمات الطوعیة، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، اإلستئما
 . والصنادیق اإلستئمانیة
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Statement of financial position by segment
at 31 December 2018
Euros

Programme of 
work services Other services

Inter-segment 
elimination* Total UNWTO

17,933,596.34 8,006,522.53 -1,554,326.82 24,385,792.05
17,020,200.15 7,937,528.43 -1,554,326.82 23,403,401.76
11,432,183.14 6,016,901.27 0.00 17,449,084.41

20,896.26 0.00 0.00 20,896.26
3,899,273.05 0.00 0.00 3,899,273.05

0.00 1,567,734.02 0.00 1,567,734.02
329,747.28 32,335.59 0.00 362,082.87

1,338,100.42 320,557.55 -1,554,326.82 104,331.15

913,396.19 68,994.10 0.00 982,390.29
128,409.60 0.00 0.00 128,409.60
169,745.44 0.00 0.00 169,745.44
246,724.85 0.00 0.00 246,724.85
361,843.76 68,994.10 0.00 430,837.86

6,672.54 0.00 0.00 6,672.54

17,933,596.34 8,006,522.53 -1,554,326.82 24,385,792.05
24,042,786.94 1,428,492.81 -1,554,326.82 23,916,952.93
4,045,331.44 1,428,492.81 -1,554,326.82 3,919,497.43

812,695.09 324,326.61 0.00 1,137,021.70
20,368.66 338,126.30 0.00 358,494.96

487,354.04 0.00 0.00 487,354.04
1,560,325.30 0.00 0.00 1,560,325.30

194,612.14 177,498.28 0.00 372,110.42
969,976.21 588,541.62 -1,554,326.82 4,191.01

19,997,455.50 0.00 0.00 19,997,455.50
19,983,275.23 0.00 0.00 19,983,275.23

4,918.00 0.00 0.00 4,918.00
9,262.27 0.00 0.00 9,262.27

-6,109,190.60 6,578,029.72 0.00 468,839.12
-10,551,774.54 6,578,029.72 0.00 -3,973,744.82

4,442,583.94 0.00 0.00 4,442,583.94
*Internal activities lead to transactions between segments. They are reflected here to accurately present this financial statement
Reserves

Advance receipts
Provisions
Other current liabilities

Non-current liabilities
Employee benefits
Advance receipts
Other non-current liabilities

Net Assets/Equity
Accumulated surplus/(deficit)

Employee benefits

Members assessed contributions receivable, net
Property, plant and equipment
Intangible assets, net
Other non-current assets

Liabilities and Net Assets/Equity
Liabilities
Current liabilities
Payables and accruals
Transfers payable

Investments

Assets
Current assets
Cash and cash equivalents
Inventories
Members assessed contributions receivable, net
Other contributions receivables, net
Other receivables, net
Other current assets

Non-current assets
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، فضالً عن اإلیرادات الفئاتمشتركة بین  محاسبیة تنشئ أصوالً وخصوماً  معامالتتؤّدي األنشطة الداخلیة إلى  .149
بیان في و الفئاتفي بیان الوضع المالي بحسب  الفئاتالمشتركة بین  المعامالتتُحَذف و. الفئاتوالنفقات المشتركة بین 

 على التوالي لتقدیم ھذه البیانات المالیة بدقّة.  الفئاتاألداء المالي بحسب 

 المكافِئات النقدیةالنقد و - 5المالحظة 

 

بالیورو والدوالر األمیركي في مقّر منظمة السیاحة العالمیة. كما یُحتفَظ بالنقد بصفٍة رئیسیة في حسابات مصرفیة بفوائد  .150
 . یُحتفَظ أیضاً بمبالغ نقدیة محدودة بالعملة المحلیة في مكتب الدعم اإلقلیمي آلسیا والمحیط الھادئ

  

Statement of financial performance by segment
for the year ended 31 December 2018
Euros

Programme of 
work services Other services

Inter-segment 
elimination* Total UNWTO

17,844,095.16 4,878,094.57 -734,123.79 21,988,065.94
13,853,263.00 0.00 0.00 13,853,263.00

0.00 3,586,764.89 0.00 3,586,764.89
396,954.74 0.00 0.00 396,954.74
-59,836.01 165,296.81 0.00 105,460.80

3,653,713.43 1,126,032.87 -734,123.79 4,045,622.51

15,570,377.23 3,667,623.84 -734,123.79 18,503,877.28
10,938,510.37 1,283,064.87 0.00 12,221,575.24

186,841.11 154,345.50 0.00 341,186.61
1,018,016.74 374,404.49 0.00 1,392,421.23
1,893,575.45 1,050,188.21 0.00 2,943,763.66

148,635.36 1,971.60 0.00 150,606.96
1,384,798.20 803,649.17 -734,123.79 1,454,323.58

2,273,717.93 1,210,470.73 0.00 3,484,188.66
*Internal activities lead to transactions between segments. They are reflected here to accurately present this financial statement

Depreciation, amortization and impairment
Other expenses

Surplus/(deficit) for the year

Other revenues

Expenses
Wages, salaries and employee benefits
Grants and other transfers
Travel
Supplies, consumables and running costs

Currency exchange differences

Revenues
Members assessed contributions
Other contributions (VC and FIT), net of reduction
Publications revenue, net of discounts and returns

Cash and cash equivalents
Euros

31/12/2018 31/12/2017
Cash and cash equivalents 17,449,084.41 14,363,506.07
   Cash in banks 15,067,164.34 9,566,915.53
   Cash on hand 8,720.07 30,835.66
   Imprest funds 5,000.00 5,000.00
   Short term deposits 2,368,200.00 4,760,754.88
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 ستثماراتاإل – 6المالحظة 

 

بین ثالثة أشھر واثني عشر شھراً (جاریة) وبعد أكثر من اثني  تستحقیُحتفَظ في المصارف بودائع ذات أجل محّدد  .151
 . عشر شھراً (غیر جاریة)

تیمیس الذي یُحتَسب  مؤسسة یمثّل اإلستثمار غیر الجاري استثمار منظمة السیاحة العالمیة في مشروعھا المشترك مع .152
ن مؤسسة ت نھایة السنة لتشمل حصة منظمة السیاحة  میس كأصٍل ُمعدَّل فيیباستخدام طریقة حقوق الملكیة، أي: تُدوَّ
 . العالمیة في أّي فائض أو عجز في المشروع المشترك

 المخزونات – 7المالحظة 

 

 بیع. یُحتفَظ بھا لل شورات ھي منشوراتٌ منمخزونات ال .153

تكالیف  كافةللموجودات. وتشمل تكلفة مخزونات المنشورات  عبر اإلحصاء الماديكمیات المخزون من  یتم التحقّق .154
لة لجعل المنشورات في حالتھا الحاضرة وموقعھا الحالي. وتُحدَّد الكلفة باستخدام  اإلنتاج، بما في ذلك التكالیف الُمسجَّ

المخزون ة للصفحة الواحدة بقِسمة إجمالي كلفة حفظ تُحتَسب كلفة السنة الجاریو. مرّجحةصیغة متوّسط التكلفة ال
فتتاحي وعدد جمالي عدد الصفحات في المخزون اإلللصفحات الُمنتجة خالل السنة على إفتتاحي والكلفة اإلنتاجیة اإل

الصفحات الُمنتجة خالل السنة. ویمثل إتالف المخزونات خفض مخزون المنشورات إلى صفر عندما یصبح عمر 
  . من تاریخ النشر أو أكثر المنشور المعني سبع سنوات

بھا برسم األمانة لدى الموّزعین، والتي تستمر المنظمة في تحّمل مخاطرھا ویشمل المخزون الموجودات الُمحتفَظ  .155
 . واإلستفادة من منافعھا إلى حین بیعھا من قبل الموّزع

 

 

 

 

 

 

Investments
Euros

31/12/2018 31/12/2017
Investments 128,409.60 125,715.91
   Non-current investments 128,409.60 125,715.91
     Investments in Joint Venture 128,409.60 125,715.91

Publications inventory
Euros

31/12/2018 31/12/2017
Publications inventory, net realizable value 20,896.26 52,349.78
    Publications inventory, carrying cost 34,702.64 87,796.03
        Publications on hand 32,844.28 82,157.04
        Publications on consignment 1,858.36 5,638.99
    Impairment -13,806.38 -35,446.25
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 مستحقة القبضالشتراكات اإل - 8المالحظة 

 

 . تعامالٍت غیر تبادلیةبطوعیة،  ممستحقة القبض، سواء كانت مقّررة أال كافة االشتراكات رتبطت .156

غیر المسّددة من قبل األعضاء الفاعلین والمشاركین اإلشتراكات المقّررة  مستحقة القبضالشتراكات تمثّل اإل .157
ستئمانیة غیر المسّددة، والمستحقّات لصندوق رأس المال ومساھمات الصنادیق اإلوالمنتسبین، والمساھمات الطوعیة 

 . المتداول

المتوقّع تحصیلھا، على أساس خطط الدفع المتّفق  لفشتراكات والسُ ھي اإلغیر الجاریة  مستحقة القبضالشتراكات اإل .158
 . على تاریخ التقریر شھراً  12علیھا، بعد أكثر من 

مستحقة القبض من األعضاء الشتراكات المقّررة إلص للحسابات غیر مضمونة التحصیل من اعتماد المخصّ اإل قّدریُ  .159
  : رأس المال المتداول على النحو التاليالفاعلین والمشاركین والمنتسبین، وصندوق 

 ال یُطبَّق أي اعتماٍد بالنسبة إلى المبالغ المستحقة منذ سنتین أو أقل؛ ) أ(

  .أكثر من سنتینالمبالغ المستحقة منذ بالنسبة إلى  في المئة 100ة بنسب اعتمادٌ یُطبَّق   ) ب(

ر شطب مبالغ اإل .160 والمشاركین من قبل الجمعیة العامة على أساس كل حالٍة شتراكات الُمستحقة من األعضاء الفاعلین یُقرَّ
 على حدة.

ة تُشطب المبالغ غیر المدفوعة المُ  .161 ستحقة على األعضاء المنتسبین منذ أكثر من خمسة أعوام ومن دون أي خطة مقرَّ
 .24لةالمفصّ للقواعد المالیة  ت بتوصیٍة من األمین العام ووفقاً لسداد المتأخرا

من قبل الجھات المانحة على مستحقة القبض الصة للحسابات غیر مضمونة التحصیل المخصّ  عتماداتاإلتُحتَسب  .162
 : ستئمانیة) على النحو التاليادیق اإلاألخرى المستحقّة (المساھمات الطوعیة والصن مساھماتمستوى ال

 ؛قلاعتماد على المبالغ المستحقة منذ سنتین أو أال یُطبَّق أّي  ) أ(

 .أكثر من سنتینعلى المبالغ المستحقة منذ  في المئة 100یُطبَّق اعتماٌد بنسبة  ) ب(

 .ستئمانیة) على أساس كل حالٍة على حدة(المساھمات الطوعیة والصنادیق اإلاألخرى الُمستحقة  تُشطب المساھمات .163

 ).IV.3) والقواعد المالیة المفّصلة (IV.2القواعد المالیة المفّصلة (  24

Contributions receivable
Euros

31/12/2018 31/12/2017
Contributions receivable, net 5,636,752.51 4,487,227.55
   Current contributions receivable, net 5,467,007.07 4,076,053.83
      Members assessed contributions, net 3,899,273.05 3,282,672.23
      Other contributions, net 1,567,734.02 793,381.60
   Non-current contributions receivable, net 169,745.44 411,173.72
      Members assessed contributions, net 169,745.44 411,173.72
      Other contributions, net 0.00 0.00
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 بالنسبة إلى اإلشتراكات المقّررة والمساھمات الطوعیة المستحقة القبض، یتم إدخال تعدیالت أو رصد مخّصصات .164
إلظھار القیمة العادلة للمستحقّات في البیانات المالیة بسبب عدم التیقن في ما یخص توقیت التدفقات النقدیة المستقبلیة من 
المستحقات. ولكن ھذه التعدیالت أو المخّصصات ال تشّكل شطباً رسمیاً للمستحقات وال تعفي األعضاء/المانحین من 

 . إلتزاماتھم

 : كیلة اإلشتراكات المقّررة المستحقة القبض لألعضاء فقطویوضح الجدول التالي تش .165

 

 : 2018خالل سنة  غیر مضمونة التحصیلحسابات عتمادات المخصصة لللحركة اإل في ما یلي توضیحٌ و .166

 

 

 

 

 

 

 

Contributions receivable by type
Euros

31/12/2018 31/12/2017
Contributions receivable, net 5,636,752.51 4,487,227.55
     Members assessed contributions, net 4,069,018.49 3,693,845.95
        Members assessed contributions receivable 17,574,581.60 17,908,797.33
        Allowance for doubtful accounts -13,505,563.11 -14,214,951.38
     Voluntary contributions, net 1,567,734.02 793,381.60
        Voluntary contributions receivable 1,694,080.19 1,131,469.50
        Allowance for doubtful accounts -126,346.17 -338,087.90

Members assessed contributions receivable by year of assessment
Euros
Year of assessment 31/12/2018 % 31/12/2017 %
Members assessed contributions receivable 17,574,581.60 100.00% 17,908,797.33 100.00%
      2015 and earlier 12,563,292.53 71.49% 14,214,951.38 79.37%

2016 942,270.58 5.36% 1,391,729.22 7.77%
2017 1,282,801.75 7.30% 2,302,116.73 12.85%
2018 2,786,216.74 15.85% 0.00 0.00%

Allowance for doubtful accounts movements
Euros

01/01/2018 Utilization 
Increase/

(decrease) 31/12/2018
Allowance for doubtful accounts movements 14,553,039.28 1,469,702.21 548,572.21 13,631,909.28
Members assessed contribution 14,214,951.38 1,469,702.21 760,313.94 13,505,563.11
Voluntary contributions 338,087.90 0.00 -211,741.73 126,346.17
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 ة القبض المستحقالحسابات األخرى  – 9المالحظة 

 

تتألّف الحسابات األخرى المستحقة القبض من مستحقات من المعامالت التبادلیة (مستحقات مبیع المنشورات،  .167
المستحقات الخاصة بالموظفین، المستحقات الخاصة بالفوائد المتراكمة، وغیرھا من الحسابات المتفّرقة المستحقة القبض 

مضافة التي یمكن استردادھا بالنسبة إلى السلع والخدمات من من المعامالت التبادلیة)، ومن الضریبة على القیمة ال
 . 25المضیفحكومة البلد الُمضیف (إسبانیا) بموجب أحكام إتفاق البلد 

مستحقة القبض للھبات التشتمل المستحقات المتفّرقة المترتّبة على المعامالت التبادلیة بشكٍل رئیسي على الحسابات  .168
الحسابات المتفّرقة مستحقة القبض. وتشیر المستحقات عن الھبات المدفوعة مسبقاً بالدرجة المدفوعة مسبقاً، وغیرھا من 

ع حیث تسلّف المنظمة كلفة التذاكر الممنوحة، وبالتالي تتوقّع استردادھا مقابل  بھا األولى إلى تذاكر الطیران الُمتبرَّ
 . المبلغ المدفوع

 على الشكل التالي:ات مبیع المنشورات مستحقونة التحصیل من عتمادات المخصصة للحسابات غیر مضمقدَّر اإلتُ  .169

 ؛قلال یُطبَّق أّي اعتماد على المبالغ المستحقة منذ سنتین أو أ ) أ(

 .سنتین أو أكثرعلى المبالغ المستحقة منذ  في المئة 100یُطبَّق اعتماٌد بنسبة  ) ب(

بعد استحقاقھا لمدة خمس سنوات، علماً أنَّھ  مخصصاتھااكتملت التي تكون من مبیع المنشورات تُشطَب المبالغ الُمستحقة  .170
 .یمكن إجراء الشطب قبل ھذه الفترة بعد موافقة األمین العام

أیضاً عملیة حسابیة ُمحدَّثة لإلعتمادات المخصصة للحسابات غیر مضمونة التحصیل على مستوى  2018طُبِّقَت في  .171
 . المبالغ المستحقة من مبیعات المنشورات

 األصول األخرى – 10المالحظة 

 

/ المادة 2015تموز/یولیو  31بتاریخ  182، والجریدة الرسمیة اإلسبانیة رقم 10إتفاقیة المقر بین مملكة إسبانیا ومنظمة السیاحة العالمیة/ المادة  25
 .2015یونیو/حزیران  25الساریة المفعول منذ  10

Other receivables
Euros

31/12/2018 31/12/2017
Other receivables 362,082.87 462,140.19
    VAT receivable 127,262.24 189,315.86
    Receivables from exchange transactions 234,820.63 272,824.33
       Publications sales receivables, net 39,334.34 35,983.71
          Publications sales receivables 44,575.34 41,224.71
          Allowance for doubful accounts -5,241.00 -5,241.00
       Employee receivables 43,118.83 56,275.90
       Accrued interest receivable 0.00 153.79
       Miscellaneous receivables 152,367.46 180,410.93

Other assets
Euros

31/12/2018 31/12/2017
Other assets 111,003.69 32,666.23
    Other current assets 104,331.15 26,149.69
        Advances 73,917.26 26,149.69
        Miscellaneous assets 30,413.89 0.00
    Other non-current assets 6,672.54 6,516.54
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 ، واألصول المتفّرقة. ف األصول الجاریة األخرى من الُسلَف، والنفقات المدفوعة مسبقاً تتألّ  .172
 : ما یلي لَفتشمل السُ  .173

ة في رحالت العمل، وغیر ذلك لَف الموظّفین كالمنح التعلیمیة، وإجازة زیارة الوطن، وبدالت اإلقامة الیومیسُ  )أ (
 مة السیاحة العالمیة؛ اإلداري واألساسي لموظفي منظالنظامین  وفقاً 

مة، من خالل ترتیب ابة عن المنظبالنیحدة اإلنمائي لتقدیم الخدمات المیدانیة لَف الُمقدَّمة إلى برنامج األمم المتالسُ  )ب (
 ؛ الخاص بالخدمات مقاصةحساب ال

التعاون التقني  مات المشابھة التي تقّدم أنشطةلعقود مع الھیئات الوطنیة والمنظا بموجبلَف للشركاء المنفّذین السُ  )ج (
 مة السیاحة العالمیة؛ بالنیابة عن منظ

دین. السُ  )د (  لَف إلى المزوِّ
 غیر الجاریة.  المتفّرقة الكفاالت واإلیداعات واألصول  جاریةتشمل األصول األخرى غیر ال .174

 الممتلكات والمباني والمعّدات - 11المالحظة 

 

وال  ة العالمیة تحتفظ بممتلكات ومباٍن ومعّدات مستھلكة تماماً مة السیاح، كانت منظ2018ل/دیسمبر كانون األو 31في  .175
 . قید اإلستخدامتزال 

 لتحدید ما إذا كانت قیمتھا قد انخفضت.  ویاً تُراَجع األصول سن .176

من الممتلكات والمباني والمعّدات، فھو یُعتبَر كحّق ممنوح  یشّكل مبنى المقّر الرئیسي لمنظمة السیاحة العالمیة جزءاً  ال .177
في المالحظة حول ویتم اإلفصاح من المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام.  23لالستخدام بموجب أحكام المعیار 

 . حول معاملة ھذا اإلیجار عن المزید من المعلومات اإلیرادات

 

 

 

 

 

Property, Plant and Equipment (PPE) at 31 December 2018
Euros

Communication 
and IT 

equipment Vehicles
Furnitures and 

fixtures
Other 

equipment Leasehold

Communication 
and IT 

equipment 
under 

development Total
01/01/2018

Historical cost / fair value 484,678.11 60,773.00 18,324.60 442,563.34 201,625.31 9,656.41 1,217,620.77
Accumulated depreciation and impairment -382,993.45 -60,773.00 -18,270.32 -422,913.43 -11,112.81 0.00 -896,063.01

Opening carrying amount 101,684.66 0.00 54.28 19,649.91 190,512.50 9,656.41 321,557.76
Movement for the year

Additions 9,656.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,656.41
Disposals -63,005.00 0.00 0.00 -230,463.12 0.00 -9,656.41 -303,124.53
Impairment 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Depreciation 11,996.62 0.00 -54.28 225,903.23 -19,210.36 0.00 218,635.21

Total movements for year -41,351.97 0.00 -54.28 -4,559.89 -19,210.36 -9,656.41 -74,832.91
31/12/2018

Historical cost / fair value 431,329.52 60,773.00 18,324.60 212,100.22 201,625.31 0.00 924,152.65
Accumulated depreciation and impairment -370,996.83 -60,773.00 -18,324.60 -197,010.20 -30,323.17 0.00 -677,427.80

Closing carrying amount 60,332.69 0.00 0.00 15,090.02 171,302.14 0.00 246,724.85
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 المادیةاألصول غیر  – 12المالحظة 

 

رة داخلیاً التكالیف المرتبطة  اتتستثني القیمة الُمرسَملة للبرمجی .178  . والصیانة بالبحوثالُمطوَّ

 اتالدفع والمستحق ةمستحقالالحسابات  – 13المالحظة 

 

استالم فواتیر  المستحقة عن السلع والخدمات التي تم الحسابات األخرى إلى المبالغ –مستحقة الدفع التعود الحسابات  .179
ھم من مقّدمي وغیر الموظفون إلى المبالغ المستحقة للموظفین والمعاونین –مستحقة الدفع التعود الحسابات ولھا. 

مة و توفیرھا لمنظاستالمھا أ ات لقیمة السلع والخدمات التي تمل تقدیرالخدمات المؤقتة. أما النفقات المستحقة فتمث
 . مةة ولم تُرَسل بخصوصھا فواتیر إلى المنظالفترة المذكورالسیاحة العالمیة في خالل 

 الدفع مستحقةالالتحویالت  - 14المالحظة 

 

لة بشكٍل  .180 تشمل التحویالت الواجبة الدفع التعاون التقني والمنح الواجبة الدفع للمستفیدین ولألمم المتحدة لألنشطة الُمموَّ
مشترك. وتتضّمن أیضاً التحویالت المستحقة للجھات المانحة من أموال المشاریع غیر المصروفة، والفائدة المستحقة 

Intangible Assets at 31 December 2018
Euros

Software 
acquired 

externally

Software 
developed 
internally

Licences 
and rights

Software 
under 

development Total
01/01/2018

Historical cost / fair value 21,213.20 421,601.69 6,301.31 33,210.24 482,326.44
Accumulated amortization and impairment -7,168.68 0.00 -6,301.31 0.00 -13,469.99

Opening carrying amount 14,044.52 421,601.69 0.00 33,210.24 468,856.45
Movements for year

Additions 0.00 70,965.70 0.00 0.00 70,965.70
Disposals 0.00 0.00 -6,301.31 -33,210.24 -39,511.55
Impairment 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amortization -3,535.56 -72,238.49 6,301.31 0.00 -69,472.74

Total movements for year -3,535.56 -1,272.79 0.00 -33,210.24 -38,018.59
31/12/2018

Historical cost / fair value 21,213.20 492,567.39 0.00 0.00 513,780.59
Accumulated amortization and impairment -10,704.24 -72,238.49 0.00 0.00 -82,942.73

Closing carrying amount 10,508.96 420,328.90 0.00 0.00 430,837.86

Payables and accruals
Euros

31/12/2018 31/12/2017
Payables and accruals 1,137,021.70 1,270,040.71
    Accounts payable - personnel 187,071.59 176,109.51
    Accounts payable - others 837,111.03 1,042,567.94
    Accrued expenses 112,839.08 51,363.26

Transfers payable
Euros

31/12/2018 31/12/2017
Transfers payable (TP) 358,494.96 284,963.98
   TP for technical cooperation and grants 269,252.68 284,931.85
   TP to donors 89,126.43 0.00
   Miscellaneous TP 115.85 32.13
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اجبة الدفع لألعضاء الفاعلین والمشاركین والناجمة عن توزیعات الفوائض إن الواجبة الدفع، والحسابات األخرى الو
 .ُوِجدت

 استحقاقات الموظفین – 15المالحظة 

 

تستند التزامات استحقاقات الموظفین إلى حسابات یقوم بھا اكتواریون محترفون ومنظمة السیاحة العالمیة بناء على  .181
 بیانات الموظفین والتجارب السابقة.

 

  الجاریة اإلستحقاقات – الموظفین تحقاقاتاس

تشمل استحقاقات الموظفین الجاریة استحقاقات الموظفین المستحقة (الرواتب، تسویة مقر العمل، البدل العائلي، والبدل  .182
اللغوي)، وساعات العمل اإلضافیة، ومنح التعلیم، وأسفار زیارة الوطن، واستحقاقات الموظفین بعد إنتھاء الخدمة 

 .اء الفترة التي یقوم فیھا الموظف بتقدیم الخدمة ذات الصلةإنتھ بعدشھراً  12المتوقَّع تسویتھا في غضون 

 غیر الجاریة  اإلستحقاقات  –فین استحقاقات الموظ

ستحقاقات األخرى الطویلة األجل. واإلنتھاء الخدمة إتتعلق استحقاقات الموظفین غیر الجاریة باستحقاقات الموظفین بعد  .183
نتھاء الخدمة، واإلجازات السنویة المتراكمة، واستحقاقات نھایة الخدمة (منح العودة إتشمل: التأمین الصحي بعد ھي و

 . )نقل األمتعةإلى الوطن، وتكالیف النقل في نھایة الخدمة، ونفقات 

تنفّذ منظمة السیاحة العالمیة خطة التأمین الصحي بعد إنتھاء الخدمة، وھي خطة  - نتھاء الخدمةإبعد التأمین الصحي  .184
محّددة إلستحقاقات الموظفین. وبموجب ھذه الخطة، یمكن للموظفین المتقاعدین من منظمة السیاحة العالمیة، ممن بلغوا 

بتداًء من تاریخ انضمامھم إلى الخامسة والخمسین من العمر أو أكثر وأكملوا عشر سنوات على األقّل من الخدمة ا
المنظمة، أن یختاروا اإلستمرار (ألجل غیر مسّمى) في خطة التأمین الصحي ھذه، وتكون المنظمة مسؤولة عن متابعة 

لخطة التأمین الصحي بعد إنتھاء الخدمة لقیاس دوریًا المنظمة تقییماً اكتواریاً  وتجريالتمویل الجزئي ألقساط التأمین. 
 .في ما یتعلّق باستحقاقات الموظفین إلتزاماتھا

Employee benefits by valuation type
Euros

30/12/2018 31/12/2017
Employee benefits 20,470,629.27 20,143,142.48
    UNWTO valuation 87,498.08 438,268.26
    Actuarial valuation 20,383,131.19 19,704,874.22
            After Service Health Insurance (ASHI) 18,439,648.38 17,584,293.53
            Accumulated annual leave (AAL) 963,898.39 997,167.04
            End of service benefits (EoSB) 979,584.42 1,123,413.65

Employee benefits
Euros

30/12/2018 31/12/2017
Employee benefits 20,470,629.27 20,143,142.48
    Current employee benefits 487,354.04 803,158.28
        Short-term and other current employee benefits 87,498.08 438,268.26
        After-service employee benefits 399,855.96 364,890.02
    Non-current employee benefits 19,983,275.23 19,339,984.20
        After-service employee benefits 19,983,275.23 19,339,984.20

        After Service Health Insurance (ASHI) 18,287,683.27 17,442,624.10
        Accumulated annual leave (AAL) 853,547.58 889,354.76
        End of service benefits (EoSB) 842,044.38 1,008,005.34
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یجوز لموظفي منظمة السیاحة العالمیة تجمیع إجازاتھم السنویة التي لم یستخدموھا إلى  - السنویة المتراكمة اإلجازات .185
یوم عمل. وعند نھایة الخدمة في المنظمة، یحق للموظفین الحصول على مبلٍغ من المال یعادل  60حدٍّ أقصى یعادل 

راتبھم عن فترة اإلجازة السنویة المتراكمة لدیھم عند تاریخ انتھاء الخدمة. وصحیٌح أن اإلجازة السنویة ھي استحقاق 
السنویة غیر الُمستعَملة، وبالتالي إلتزام  قصیر األجل للموظفین، غیر أن الحق في استالم مدفوعات عن اإلجازات

المنظمة بشأن ھذا الرصید، یُعَرض كاستحقاق طویل األجل للموظفین، إذ إن ھذا الحق ال یتبلور إّال عند انتھاء الخدمة، 
 . أي عادةً بعد أكثر من اثني عشر شھراً على تاریخ التقریر

ل یحق للموظف غیر المحلي  -استحقاقات نھایة الخدمة  .186 الذي أكمل عاماً واحداً من الخدمة خارج بلد موطنھ الُمسجَّ
الحصول على منحة للعودة إلى وطنھ عند نھایة خدمتھ في منظمة السیاحة العالمیة، وتُستحق على أساس عدد سنوات 

ألمتعة وشھور الخدمة المؤھّلة خارج بلد موطنھ المسّجل. ویحق للموظفین أیضاً الحصول على تكالیف السفر ونقل ا
 . للعودة عند نھایة خدمتھم في منظمة السیاحة العالمیة

 كتواریة التقییمات اإل

یحّدد الخبراء اإلستشاریون اإلكتواریون الخصوم الناتجة عن التأمین الصحي بعد إنتھاء الخدمة واإلجازات السنویة  .187
واألسالیب التالیة من أجل تحدید قیمة التزامات ما بعد المتراكمة واستحقاقات نھایة الخدمة. ولقد استُخِدمت اإلفتراضات 

كانون  31الخدمة والتزامات الموظفین األخرى المتعلقة بنھایة الخدمة بالنسبة إلى منظمة السیاحة العالمیة بتاریخ 
 : 2018في العام  باإلضافة إلى التحّوالت ،2016األول/دیسمبر 

 2016ل/دیسمبر كانون األو 31 تاریخ القیاس 
 الوحدة االئتمانیة المتوقّعة  كتواریة الطریقة اإل

 معّدل الخصم

التأمین 
ي الصح
نتھاء إبعد 

  الخدمة

2.56% 

كانون  31ات تقییمستحقاق المحّدد من لى التدفّقات النقدیة اللتزام اإلإ إستناداً 
الفائدة من منحنى عائدات سندات الحكومة  أسعار، و2016ل/دیسمبر األو

 . 2016ل/دیسمبر كانون األو 31العادي اعتباراً من انیة اإلسب

اإلجازة 
السنویة 

 المتراكمة
1.88% 

استحقاقات 
نھایة 

 الخدمة
1.88% 

 ال ینطبق  األصول  ائدالمعّدل المتوقّع لع
 %1.6 معّدل التضّخم العام

  .جدارة)لزیادة اإلنتاجیة زائد عامل ال سنویاً  %0.5% تضّخم، زائد 1.6(% 2.1  نمو الراتب 
 .2016ل/دیسمبر كانون األو 31ألسعار الصرف الفوریة لألمم المتحدة في مساویة  الصرف المستقبلیة  أسعار

لمشترك حدة امم المتلصندوق األ 2015ل/دیسمبر كانون األو 31بتاریخ  تقییمإلى المعّدالت في ال استناداً  معّدالت الوفیات 
  .فینللمعاشات التقاعدیة للموظ

لصندوق األمم المتحدة المشترك  2015كانون األول/دیسمبر  31استناداً إلى المعّدالت في التقییم بتاریخ  معّدالت اإلعاقة 
 .للمعاشات التقاعدیة للموظفین

لصندوق األمم المتحدة المشترك  2015كانون األول/دیسمبر  31استناداً إلى المعّدالت في التقییم بتاریخ   نسحاباإلمعّدالت 
 .للمعاشات التقاعدیة للموظفین

عاماً وأن من تم  62في سّن  نیتقاعدو 2014قبل العام  افتَِرض أن جمیع المشاركین ممن تم توظیفھم معّدالت التقاعد 
  عاماً. 65بعد ذلك یتقاعدون في سّن  توظیفھم

  .مستقبلیة ُسلفأّي  تُفترضال  الُسلف

 .حجم وتركیبة الموظفین العاملینمستوى من المفترض الحفاظ على استقرار  التوظیفات الجدیدة 

التأمین 
ي الصح

بعد 
نتھاء إ

 الخدمة

 سنة بلوغ الزیادة النھائیة  النھائیة  األّولیة زیادات التكالیف الطبیّة 
5.1% 3.1% 2037 

متوّسط كلفة المطالبة الطبیة 
 2016یورو لكّل راشد في العام  3,423 السنویة 

المشاركین  اشتراكات
 المستقبلیین 

على المدى البعید، سوف تُعدَّل األقساط عند الحاجة لتثبیت النسبة المئویة لمطالبات المتقاعدین والتكالیف 
  .اإلداریة المغطّاة من قبل مساھمات المتقاعدین
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  .مدى الحیاة ھامن المتقاعدین المستقبلیین سوف یختارون التغطیة ویحتفظون ب %90 معّدالت المشاركة والزوال 
تغطیة الُمعالین الراشدین 

  .ةعال راشد یختار التغطیة ضمن الخطمن المتقاعدات اإلناث لدیھم مُ  %55من المتقاعدین الذكور و %85 للمتقاعدین المستقبلیین 

اإلجازة 
السنویة 

 المتراكمة

 الرصید المتراكم 
الرصید  تاریخیاً عاماً بعد عام، فقد افتُِرض أن نظراً إلى أن تراكم اإلجازات السنویة للموظفین یبقى ثابتاً 

الموظفون عند نھایة خدمتھم في  ف ویحصل علیھق طویل األجل للموظالمتراكم اإلجمالي ھو استحقا
 مة السیاحة العالمیة. منظ

 أیّام اإلجازة السنویة 
أیّام في السنة على مدى  10.0) بمعّدل اً یوم 60من المفترض أن تتراكم (وصوالً إلى الحّد األقصى البالغ 

في  اً یوم 0.0المقبلة، و 26أیّام في السنة على مدى السنوات الـ 0.8السنوات األربع األولى من الخدمة، و
 السنة بعد ذلك.

استحقاقات 
نھایة 

 الخدمة

 لحاصلون علىاألعضاء ا
 ستحقاقات اإل

نفقات السفر  العودة إلى الوطن. ویُفتَرض بأن من األعضاء المؤھّلین یطالبون بمنحة %100 أنیُفتَرض ب
 نتھاء خدمتھم. إفین المؤھّلین عند من الموظ %80إلى الوطن ونقل األمتعة تستحّق لـللعودة 

السفر للعودة إلى الوطن 
 نقل األمتعةوتكالیف 

بما یعكس أثر التضخم المتوقّع على مدى متوسط ، 2017عام  فیورو لكل موظ 4,500افتُِرض مبلغ 
 . لموظفینمن قبل اسنوات العمل المستقبلیة المتوقعة 

لفترٍة أطول نتھاء الخدمة بشكٍل دوري إلتزامات المترتبة علیھا بعد االكتواري لإل منظمة السیاحة العالمیة التقییم جريت .188
 . من سنة

قام بإحتسابھا والتي باستحقاقات الموظفین  المتعلقة لتزاماتلإل والتحلیالتمعلومات المزید من الول أدناه الجدویوفّر  .189
 : كتواریونالخبراء اإل

 

یتم تحدید التقییم االكتواري إللتزامات اإلستحقاقات المحّددة بخصم المبلغ المستقبلي المحتمل لسداد اإللتزام الناتج عن  .190
 . المقّدمة في الفترة الحالیة والفترات السابقةخدمة الموظفین 

تنشأ المكاسب أو الخسائر اإلكتواریة عندما یختلف التقییم اإلكتواري عن التوقّع الطویل األجل لإللتزامات: وھي تنتج  .191
یّر عن التسویات القائمة على التجربة (الفروقات بین اإلفتراضات االكتواریة السابقة وما حدث فعلیاً) وآثار تغ

 .اإلفتراضات اإلكتواریة

یتّم حساب األرباح أو الخسائر اإلكتواریة المتصلة بالتأمین الصحي بعد إنتھاء الخدمة باستخدام نھج "تدوین  .192
ن تلك المتعلقة باإلجازة السنویة المتراكمة  ن في بیان التغیّرات في صافي األصول/رأس المال. وتُدوَّ اإلحتیاطي"، وتُدوَّ

التأمین الصحي بعد إكتواریة ( وخسائر أرباح أيّ  احتسابولم یتّم مالي. واستحقاقات نھایة الخدمة في بیان األداء ال
 . 2017أو اإلجازة السنویة المتراكمة أو استحقاقات نھایة الخدمة) للعام  إنتھاء الخدمة

نة السنویة النفقات مبالغ تتوّزع .193  : التالي النحو على المالي األداء بیان في الُمدوَّ

 

After service employee benefits actuarial valuation
Euros

ASHI AAL EoSB Total 
  Defined benefit obligation at 01/01/2018 17,584,293.53 997,167.04 1,123,413.65 19,704,874.22
    Movements for period ended 31/12/2018 855,354.85 -33,268.65 -143,829.23 678,256.97
        Service costs 593,188.00 60,272.00 59,100.00 712,560.00
        Interest costs 445,019.00 19,015.00 19,315.00 483,349.00
        Recognition of (gain) / loss 0.00 0.00 0.00 0.00
        (Benefit payments UNWTO) -182,852.15 -112,555.65 -222,244.23 -517,652.03
  Defined benefit obligation at 31/12/2018 18,439,648.38 963,898.39 979,584.42 20,383,131.19

After service employee benefits recognized in the Statement of financial performance
Euros

ASHI AAL EoSB Total 
  Total expenses recognized at 31/12/2018 1,038,207.00 79,287.00 78,415.00 1,195,909.00
        Service costs 593,188.00 60,272.00 59,100.00 712,560.00
        Interest costs 445,019.00 19,015.00 19,315.00 483,349.00
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 الفترة في فالموظ خدمة عن الناتج المحّدد اإلستحقاق إللتزام الحالیة القیمة في الزیادة ھي الجاریة الخدمة تكلفة .194
 ستحقاقاتاإل ألن تنشأ والتي المحّدد اإلستحقاق إللتزام الحالیة القیمة في الفترة أثناء الزیادة ھي الفوائد وتكلفة. الجاریة

 . واحدة بفترة التسویة إلى أقرب تكون

 فتراضات) ھما افتراضان من اإل%2.56) ومعّدل الخصم (% 3,1الزیادات في التكلفة الطبیة المستقبلیة (معّدل إن  .195
یُظِھر الجدول أدناه األثر التقدیري للتغییرات السنویة غیر ونتھاء الخدمة. بعد إي األساسیة في تقییم التأمین الصح

 : 2016ل/دیسمبر كانون األو 31بتاریخ زام لتفي المئة في ھذه اإلفتراضات على اإل 1المؤاتیة بنسبة 

 

یُظِھر وفتراضات في تقییم اإلجازة المتراكمة واستحقاقات نھایة الخدمة. ) ھو أحد أبرز اإل%1.88معّدل الخصم (إن  .196
كانون  31بتاریخ لتزام مؤاتیة لھذا المعّدل على اإلالفي المئة السنویة غیر  1 الجدول أدناه األثر التقدیري لنسبة

 : 2016ل/دیسمبر األو

 

 الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة

منظمة السیاحة العالمیة ھي عضو مشارك في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة، الذي  .197
أنشأتھ الجمعیة العامة لألمم المتحدة من أجل توفیر استحقاقات التقاعد والوفاة والعجز وما یتصل بذلك للممستخَدمین. 

(ب) من لوائح الصندوق، تكون  3. وكما یحدد في المادة باب العملأروصندوق التقاعد قائم على خطة استحقاق متعددة 
عضویة الصندوق مفتوحة للوكاالت المتخصصة وألي منظمة دولیة وحكومیة دولیة تشارك في مرتبات ومخصصات 

 وشروط خدمة النظام الموحد لألمم المتحدة ووكاالتھا المتخصصة.

من منظمات أخرى  مخاطر اكتواریة مع المستخَدمین الحالیین والسابقینض ھذه الخطة المنظمات المشاركة إلى رِ عَ تُ  .198
مشاركة في الصندوق، بنتیجة أنھ لیس ھناك قاعدة مستقرة یعول علیھا لتخصیص اإللتزامات، وأصول الخطة 

ي األمم الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظف والتكالیف لفرادى المنظمات المشاركة في الخطة. والمنظمة، مع
المتحدة، مثلھا مثل منظمات أخرى مشاركة في الصندوق، لیست في وضع یسمح لھا بأن تحدد حصتھا النسبیة من 
اإللتزام المحدد لإلستحقاق، وأصول الخطة، والتكالیف ذات الصلة بالخطة بما یكفي من الموثوقیة ألغراض المحاسبة. 

من متطلبات  39كانت خطة مساھمات محددة تتماشى مع النقطة وبالتالي، تعاملت المنظمة مع ھذه الخطة كما لو 
المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام ذات الصلة باستحقاقات المستخَدمین. وتدون اشتراكات المنظمة في الخطة خالل 

 الفترة المالیة على اعتبارھا نفقات في بیان األداء المالي.

ت التقاعدیة على أن یُجري الخبیر اإلكتواري اإلستشاري تقییماً اكتواریاً ینّص النظام األساسي لصندوق المعاشا .199
للصندوق یُقدَّم إلى مجلس صندوق المعاشات التقاعدیة مّرةً كل ثالث سنوات على األقل. وكانت الممارسة المتبعة في 

المفتوحة". ویكمن  مجلس الصندوق تقضي بإجراء تقییم اكتواري كل عاَمین، باستخدام "طریقة حاصل المجموعة
الغرض األول من التقییم اإلكتواري في تحدید ما إذا كانت األصول الجاریة واألصول المستقبلیة الُمقدَّرة لصندوق 

 .المعاشات التقاعدیة كافیة لتسدید إلتزاماتھ

یتمثل التزام منظمة السیاحة العالمیة المالي في إطار الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة في  .200
بالنسبة إلى % 7.9المساھمات المترتّبة علیھا، وفقاً للنسبة التي حّددتھا الجمعیة العامة لألمم المتحدة (وھي تبلغ حالیاً 

ASHI sensitive analysis
Euros

Long-term medical inflation rate
Discount rate 3.10% per year 4.10% per year
2.56% 16,736,939 20,630,393
1.56% 20,841,468 26,071,974

AAL and EoSB sensitive analysis
Euros
Discount rate Accumulated Annual Leave End of Service Benefits
1.88% 1,281,210 1,105,445
0.88% 1,381,041 1,236,492
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المنظمات األعضاء)، فضالً عن أّي حصة من مدفوعات العجز اإلكتواري بموجب بالنسبة إلى % 15.8المشاركین، و
لصندوق المعاشات التقاعدیة. وال تُسدَّد ھذه المدفوعات المتعلقة بالعجز إّال عندما تلجأ  يمن النظام األساس 26المادة 

ھناك ما یقتضي تسدید المدفوعات المتعلقة ، بعد التوصل إلى قرار بأن 26الجمعیة العامة لألمم المتحدة إلى أحكام المادة 
بالعجز استناداً إلى تقدیر لإلكتفاء االكتواري لصندوق المعاشات التقاعدیة بتاریخ التقییم. ویتعیّن على كل منظمة عضو 

یخ أن تساھم في سّد ھذا العجز بمبلغ یتناسب مع إجمالي المساھمات التي دفعتھا خالل األعوام الثالثة التي سبقت تار
 . التقییم

التقییم االكتواري الذي أُجِري  للصندوق وجود مغالطات في بیانات اإلحصاء المستخدمة في بیّن، ت2017في سنة  .201
استصدَر الصندوق  . بالتالي، وكاستثناء للدورة النصف سنویة االعتیادیة،2015كانون األول/دیسمبر  31 اعتباًرا من

، من أجل البیانات 2016كانون األَّول/دیسمبر  31ولغایة  2013األّول/دیسمبر  كانون 31بیانات المشاركة اعتباًرا من 
 .2016المالیة للعام 

لة إلى الكتواریة اإلصول األنسبة  أسفرت عن 2017كانون األّول/دیسمبر  31ایة لغ التقییم اإلكتوارينتیجة  .202 مموَّ
على المعاشات التقاعدیة، في المئة  139.2بنسبة الخصوم االكتواریة، على افتراض عدم إدخال تعدیالت مستقبلیة 

لة2016في تقییم سنة   150.1%( ) عندما أُِخذ بعین 2016في تقییم سنة % 101.4% (102.7 ). وبلغت النسبة المموَّ
 . النظام الحالي لتعدیالت المعاشات التقاعدیةاإلعتبار 

 31بعد تقییم االكتفاء اإلكتواري للصندوق، خلص الخبراء اإلكتواریون اإلستشاریون إلى أنّھ لیس ھناك ما یقتضي، في  .203
من النظام األساسي للصندوق، ألّن القیمة  26، فرض مدفوعات لسّد العجز بموجب المادة 2017كانون األول/دیسمبر 

میع الخصوم المستحقة في إطار الصندوق. وباإلضافة إلى ذلك، اإلكتواریة لألصول تجاوزت القیمة اإلكتواریة لج
ت القیمة السوقیة لألصول بدورھا القیمة اإلكتواریة لجمیع الخصوم المستحقة في تاریخ التقییم. وفي وقت إعداد زتجاو

 .26ھذا التقریر، لم تلجأ الجمعیة العامة إلى أحكام المادة 

ب وقف العمل بالخطة التقاعدیة باإلكتواري، أكان خالل العملیة الجاریة أو بسبسبب العجز  26إذا أثیرت المادة  .204
المترتبة على كل منظمة عضو سوف تستند إلى نسبة اشتراكات ھذه  سد العجزللصندوق المشترك، فإن مدفوعات 

التقییم. ولقد بلغ  المنظمة العضو من مجموع اإلشتراكات المسددة إلى الصندوق خالل السنوات الثالث السابقة لتاریخ
ملیون  6,931.31) 2017، 2016، 2015مجموع اإلشتراكات المسددة إلى الصندوق خالل السنوات الثالث الماضیة (

 بالمئة منھا من منظمة السیاحة العالمیة. 0.06یورو، 

س الصندوق المشترك ، بتوصیة تأكید من مجلیمكن إنھاء العضویة في الصندوق بقرار من الجمعیة العامة لألمم المتحدة .205
وتدفع حصة نسبیة من مجموع أصول الصندوق بتاریخ اإلنھاء إلى المنظمة العضو السابقة فقط  للمعاشات التقاعدیة.

لمنفعة موظفیھا المشاركین في الصندوق حتى ذلك التاریخ. ویحدد المبلغ من قبل مجلس الصندوق المشترك للمعاشات 
كتواري ألصول الصندوق وخصومھ بتاریخ اإلنھاء. وال یدرج في المبلغ أي جزء من التقاعدیة استنادا إلى التقییم اإل
 األصول الفائضة عن الخصوم.

المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي حدة مراجعةً سنویة للصندوق اجعي الحسابات التابع لألمم المتیُجري مجلس مر .206
ر فصلیة عن لصندوق في كّل عام. وینشر الصندوق تقاریحدة، ویقّدم تقریره في ھذا الشأن إلى مجلس ااألمم المت

 . www.unjspf.orgصندوق لكتروني للموقع اإلالطّالع على ھذه التقاریر من خالل زیارة استثماراتھ، ویمكن اإل

 

 

 

 

Contributions paid to UNJSPF
Euros

31/12/2018 Estimated 2019
Contributions paid to UNJSPF 1,308,305.17 1,335,800.00
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  المبالغ المقبوضة سلفاً  - 16المالحظة 

 

العالمیة المبالغ المستلمة في إطار عقود غیر تبادلیة في بند الخصوم عندما ال یُعتبَر أّن ھناك اتفاقاً تدّون منظمة السیاحة  .207
ملزماً أو عندما تكون المدفوعات المستلمة مستحقة في السنة أو السنوات المالیة التالیة. أما المدفوعات المستلمة 

 . أكثر فتُصنَّف ضمن بند المبالغ المقبوضة سلفاً غیر الجاریة شھراً أو 12لإلشتراكات التي تكون مستحقة فعلیاً بعد 

 . خصوم متعلقة باالشتراكات المشروطة 2018كانون األول/دیسمبر  31وال توجد بتاریخ  .208

  حتیاطیةاإلالمخّصصات  - 17المالحظة 

 

التي قد تنتج عن عوائد تدّون منظمة السیاحة العالمیة المخّصصات اإلحتیاطیة بشكٍل رئیسي للخصوم المحتملة  .209
المنشورات الُمباعة للموّزعین، وعن اإللتزامات المترتبة على المنظمة عندما یكون من المرّجح تدفّق الموارد، وعن رّد 

االحتیاطیة . ویستند مستوى المخّصصات ومن المنازعات األرصدة غیر المصروفة للمشاریع المغلقة للجھات المانحة
 . إلى أفضل التقدیراتو إلى التجارب السابقة

  الخصوم األخرى – 18المالحظة 

 

(المبالغ المستحقة الدفع المشتركة بین  الخصوم المتفّرقةتحت بند الخصوم األخرى،  ،مة السیاحة العالمیةتدّون منظ .210
 وخصوم التأجیر التمویلي.  الفئات)

Advance receipts
Euros

31/12/2018 31/12/2017
Advance receipts 1,565,243.30 1,505,864.77
   Current defered liabilities 1,560,325.30 1,498,664.77
     Advance receipts - Contributions 1,560,325.30 1,498,664.77
   Non-current defered liabilities 4,918.00 7,200.00
     Advance receipts - Contributions 4,918.00 7,200.00

Provisions
Euros

31/12/2018 31/12/2017
Provisions 372,110.42 125,545.04
   Current provisions 372,110.42 125,545.04
     Provisions for refunds to donors 177,498.28 102,820.01
     Provisions for sales return 2,717.91 2,548.01
     Provisions for litigations 90,000.00 0.00
     Other current provisions 101,894.23 20,177.02

Other liabilities
Euros

31/12/2018 31/12/2017
Other liabilities 13,453.28 50,424.20
    Other current liabilities 4,191.01 37,955.18
        Finance lease liabilities 4,043.44 3,789.18
        Miscellaneous other current liabilities 147.57 34,166.00
    Other non-current liabilities 9,262.27 12,469.02
        Finance lease liabilities 9,262.27 12,469.02
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 التأجیرات التمویلیة

م الجدول أدناه تحلیالً للفارق بین الحّد األدنى تملك المنظمة تأجیرات تمویلیة آلالت التصویر  .211 ذات الحجم الكبیر. ویقدِّ
 : للدفعات التأجیریة المستحقة والقیمة الحالیة لھذه الدفعات

 

مة عند فسخ یة إلى المنظ. وال تنتقل الملكلُمستأجرةفي إطار ھذه األصول ا واجبة اإلستالمال توجد دفعات تأجیر فرعي  .212
 . توجد أّي خیارات لشراء المعّدات في ھذا الوقتاإلیجار، وال 

 صافي األصول/ رأس المال - 19المالحظة 

 

یتألّف الفائض المتراكم لمنظمة السیاحة العالمیة من: (أ) الفائض المتراكم غیر المقیّد (عجز)، (ب) الفائض المتراكم  .213
لة من الجھات المانحة والُمحتَجزة لتُستخَدم  ریعالمقیّد. ویقوم األخیر بشكٍل رئیسي على األرصدة المتعلقة بالمشا الُمموَّ

 . وصندوق احتیاطي المشاریعفي مشاریع محّددة معیّنة وفي إطار تكالیف دعم المشاریع، 

ل من خالل اشتراكات 26العامةتأّسس صندوق رأس المال المتداول بمبالغ وألغراٍض تحّددھا الجمعیة  .214 . وھو یُموَّ
األعضاء التي تُسّدد وفقًا لجدول اإلشتراكات على النحو الُمحدَّد من قبل الجمعیة العامة، ومن خالل أّي تحویٍل آخر من 

 . 27الصددصافي قیمة رأس المال تجیز الجمعیة استخدامھ في ھذا 

واحتیاطي الطوارئ  28اإلستبدالات القانونیة احتیاطي وباإلضافة إلى صندوق رأس المال المتداول، تشمل اإلحتیاطی .215
 . اللذین تأّسسا وفقاً للنظام المالي والقواعد المالیة لمنظمة السیاحة العالمیة 29الخاص

 (ب) 2-10(أ) و2-10النظام المالي،  26
 (ج) 2-10النظام المالي،  27

Finance leases
at 31 December 2018
Euros

Minimum payments 
due Finance charges

Present value of 
minimum payments

Finance lease liabilities 13,305.71 0.00 13,305.71
< 1 year 4,043.44 0.00 4,043.44
> 1 year  and < 5 years 9,262.27 0.00 9,262.27

Changes in net assets/equity - detailed
for the year ended 31 December 2018
Euros

Note

Restricted
Accumulated

Surplus

Unrestricted 
accumulated 

surplus

Total 
accumulated 

surplus Surplus
Working 

capital fund
Replacement 

reserve

Special 
reserve for 

contingency
Total net 

assets

Net assets, 31/12/2017 5,749,483.89 -13,262,682.12 -7,513,198.23 2,798,121.37 1,178,779.86 470,335.76 -3,065,961.24 
Total directly recognized revenue/expenses 79,219.12 126,045.63 205,264.75 2,142.30 -147,280.83 -9,514.52 50,611.70

Net change WCF 0.00 2,142.30 2,142.30

Net change in reserves 0.00 123,585.11 123,585.11 -114,070.59 -9,514.52 0.00

Other adjustments 79,219.12 2,460.52 81,679.64 -33,210.24 48,469.40

1,419,580.30 1,914,608.36 3,334,188.66 0.00 0.00 150,000.00 0.00 3,484,188.66

Result for the period 3,484,188.66 3,484,188.66

Direct transfers from result 1,275,580.30 2,058,608.36 3,334,188.66 -3,484,188.66 0.00 150,000.00 0.00 0.00

Other adjustments in accumulated surplus 144,000.00 -144,000.00 0.00 0.00

Net assets, 31/12/2018 19 7,248,283.31 -11,222,028.13 -3,973,744.82 0.00 2,800,263.67 1,181,499.03 460,821.24 468,839.12
The accompanying notes form an integral part of these financial statements 

Total recognized surplus for the period
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تدّون منظمة السیاحة العالمیة المكاسب والخسائر اإلكتواریة المرتبطة بالتأمین الصحي بعد إنتھاء الخدمة مباشرةً في  .216
ل على ھذا األساس المكاسب دوریابیان التغیّرات في صافي األصول/ رأس المال. وتُجرى التقییمات االكتواریة  ، فتُسجَّ

 . والخسائر اإلكتواریة

 إلیراداتا – 20المالحظة 

 

ن اإل .217  . 30الصلةشتراكات المقّررة كإیرادات في بدایة السنة التي تُنَسب إلیھا في فترة میزانیة السنتَین ذات تُدوَّ

ن المساھمات الطوعیة والصنادیق اإلستئمانیة كإیرادات عند توقیع إتفاق  .218 الصلة، ما عدا تلك التي  التمویل الُملزم ذيتُدوَّ
تكالیف  ھذه اإلیرادات تشملوتنطوي على شروط أداء على النحو الُمحدَّد في المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام. 

بعد خصم المخّصص الخاص باإلعادة إلى الجھات المانحة ورّد األموال لھا وھي مبیّنة بالقیمة الصافیة  31المشاریعدعم 
 . في إیرادات المساھمات)(بند التخفیض 

 . مة الذي یدّر إیرادات تبادلیة مادیةالمیة ھو النشاط الوحید في المنظمة السیاحة العإن بیع منشورات منظ .219

 صرف العمالت.   فروقاتصرف العمالت من الفرق بین المكاسب والخسائر على  فروقاتتتألّف  .220

تتلقّى منّظمة والمساھمات العینیة. وتطبیق مخّصصات األعضاء تضم اإلیرادات األخرى اإلیرادات المتفرقة التي تشمل  .221
، وعلى شكل نفقات رمزيالسیاحة العالمیة تبّرعات عینیة على شكل جواز استخدام المباني مقابل إیجار صفري أو 

مماثلة، في حین ة على مباٍن المستحقة لإلیجار عادلال السوقیة استخدام المباني بحسب القیمة ویتم تقییمة. دفوعالسفر الم

 23سادسا إلى  21سادسا لمالیة المفّصلة القواعد ا 28
 28سادسا إلى  24سادسا القواعد المالیة المفّصلة  29
 1ثانیا  لنظام المالي، المرفقا 30

، تّم اإلفصاح ضمن فئة 2016كانون األّول/دیسمبر  31في التقریر المالي لمنّظمة السیاحة العالمیة والبیانات المالیة المراجعة للسنة المنتھیة في   31
 یورو.  252.020.05"اإلیرادات األخرى" عن إیرادات تكالیف دعم المشاریع البالغة 

Revenues
Euros

31/12/2018 31/12/2017
Revenues 21,988,065.94 20,340,587.71
    Members assessed contributions 13,853,263.00 13,627,323.00
    Other contributions, net of reduction 3,586,764.89 2,256,928.00
        Voluntary contributions 3,462,400.58 2,482,982.36
        Funds in trust contributions 0.00 92,000.00
        Project support cost 260,011.54 178,806.57
        Reduction in contribution revenues -135,647.23 -496,860.93
    Publications revenues, net of discounts and returns 396,954.74 432,997.69
        Publications revenues 450,544.59 513,372.95
        Discounts and returns -53,589.85 -80,375.26
    Currency exchange differences 105,460.80 0.00
    Other revenues 4,045,622.51 4,023,339.02
        In-kind contributions 1,996,579.18 3,358,470.03
          Donated use of premises/equipment 1,344,983.05 2,185,528.41
          Donated travel 651,596.13 1,172,941.62
        Miscellaneous revenues 2,049,043.33 664,868.99
          Revenue from deposits and investments 16,349.21 21,041.46
          Other miscellaneous 2,032,694.12 643,827.53
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إلى البدالت الیومیة  إستناداً لة لكلفة تذكرة الطیران الممنوحة، و(ب) عادال السوقیة نفقات السفر (أ) بحسب القیمة یتم تقییم
ن ھذه المساھمات العینیولنفقات السفر األخرى.  ن أیضاً تُدوَّ  . مقابلة لھا نفقاتٌ  ة كإیرادات، في حین تُدوَّ

  :الممنوح في استخدام المباني ما یليالحق یشمل كما  .222

مبنى المقر الرئیسي لمنظمة السیاحة العالمیة الواقع في مدرید، إسبانیا، وفقاً لإلتفاقات الُمبَرمة بین المنظمة     )أ (
. وقد احتُِسب المعّدل التجاري إلیجار مبنى المقر الرئیسي للمنظمة من خالل عملیة تقییم 32إسبانیاوحكومة 

 .2018كانون األول/دیسمبر  31مستقلة في 

مكتب اإلتصال التابع لمنظمة السیاحة العالمیة في جنیف الذي یُحتَسب معدل إیجاره التجاري باإلستناد إلى  )ب (
  .مستوى اإلیجارات في جنیف

  النفقات – 21المالحظة 

 

 

من اإلتفاقیة بین منظمة السیاحة العالمیة وإسبانیا بشأن الوضع  24اإلتفاق الخاص بشأن مبنى المقر الرئیسي لمنظمة السیاحة العالمیة، بموجب المادة  32
 القانوني للمنظمة في إسبانیا. 

Expenses
Euros

31/12/2018 31/12/2017
Expenses 18,503,877.28 22,767,958.02
    Wages, salaries and employee benefits 12,221,575.24 13,707,872.49
        Salaries and benefits - regular staff 7,994,232.15 8,965,659.95
        After-services benefits - regular staff 1,195,909.00 1,159,143.00
        Salaries and benefits - non-regular staff 3,031,434.09 3,583,069.54
    Grants and other transfers 341,186.61 423,748.12
    Travel 1,392,421.23 2,442,336.85
        Non-donated travel 740,825.10 1,269,395.23
        Donated travel expenses 651,596.13 1,172,941.62
    Supplies, consumables and other runing costs 2,943,763.66 4,127,539.25
        Expendables 71,867.30 76,959.24
        Supplies, consumables and others 382,188.88 610,884.29
        Publishing expenses 36,395.37 65,719.83
        Rental expense (included in-kind rental expense) 1,435,460.89 2,277,298.06
           Rental expense 90,477.84 91,769.65
           Rental expense in-kind 454,421.05 1,261,053.39
           Rental Headquarters 890,562.00 924,475.02
        Contractual services 1,017,851.22 1,096,677.83
    Currency exchange differences 0.00 658,766.34
    Depreciation and amortization 150,606.96 79,416.44
        Depreciation and impairment - PPE 74,832.91 65,395.61
        Amortization and impairment - Intangible Assets 75,774.05 8,085.32
        Impairment - Publications 0.00 5,935.51
    Other expenses 1,454,323.58 1,328,278.53
        Doubtful accounts expense 1,201,916.46 1,204,843.26
        Bank costs 13,436.60 12,681.44
        Other miscellaneous 238,970.52 110,753.83
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 فین ألجور والرواتب واستحقاقات الموظا

تشمل األجور والرواتب واستحقاقات الموظفین: (أ) نفقات الموظفین الدائمین المرتبطة باألجور والرواتب  .223
واإلستحقاقات والحركات في الخصوم اإلكتواریة الخاصة بالتأمین الصحي بعد إنتھاء الخدمة، واإلجازة السنویة 

وغیرھم من مقّدمي الخدمات  متعاونین والمستشارینالالمتراكمة، واستحقاقات نھایة الخدمة، (ب) تكلفة التعاقد مع 
 . المؤقتة، بما في ذلك التأمین الصحي لھم

 المنح والتحویالت األخرى 

یشمل ھذا البند: (أ) النفقات الخاصة بالتدریب الخارجي والندوات والتي تتألّف بشكٍل أساسي من تكالیف السفر وبدل  .224
التقني والمنح التي تمثّل إعانات ورعایات، (ج) المساھمات في األنشطة  اإلقامة الیومیة للمشاركین، (ب) التعاون

 . المشتركة لألمم المتحدة، (د) المساھمات األخرى

 السفر 

والمستشارین وغیرھم من مقّدمي الخدمات المؤقتة  والمتعاونینمنظمة السیاحة العالمیة  لمستخَدميتكالیف السفر ھي  .225
 . ونفقات بدل اإلقامة الیومیة وھي تتعلّق بشكٍل رئیسي بالنقل

 ستھالكیة وتكالیف التشغیل األخرى اللوازم والمواد اإل

التي ال تستوفي معاییر الرسملة  جھیزات الثابتةستھالك، واألثاث والتلعنوان بنود المعّدات القابلة لإلھذا ا یشمل .226
إلى بنود البرمجیات القابلة لإلستھالك  في ذلك السلع العینیة الموھوبة) باإلضافةكممتلكات ومبان ومعّدات (بما 

 . والرخص التي ال تستوفي معاییر الرسملة كأصوٍل غیر مادیة

تشمل اللوازم والمواد اإلستھالكیة وغیرھا المكاتب واللوازم األخرى، والتأمینات، وصیانة المرافق وتصلیحاتھا،  .227
 . والضیافة، وتكالیف التشغیل األخرى

 ة بإصدار المنشورات. رتبطیف المتشمل نفقات النشر التكال .228

تمثل نفقة اإلیجار تكالیف إیجار المباني، بما في ذلك النفقة المرتبطة بالمساھمة العینیة المتصلة بالمباني والُمقدَّمة إلى  .229
 . منظمة السیاحة العالمیة بكلفٍة صفریة أو رمزیة

حة العالمیة لطرٍف ثالث مقابل القیام بأعماٍل لصالح تمثل الخدمات التعاقدیة النفقات التي ترتبط بتوظیف منظمة السیا .230
 . المنظمة. وتشمل أبرز فئات ھذه األنواع من الترتیبات الخدمات المھنیة واألبحاث

 ستھالك واإلھالك وانخفاض القیمة اإل

ستھالك في الممتلكات والمباني والمعّدات وزیع المنھجي للمبالغ القابلة لإلستھالك ھو النفقة السنویة الناتجة عن التاإل .231
لإلھالك في األصول  للمبلغ القابلالمنھجي  وزیعھو النفقة السنویة الناتجة عن التفاإلھالك أما أثناء عمرھا اإلنتاجي. 

 . غیر المادیة أثناء عمرھا اإلنتاجي

 . من منشورات المخزوناتل غیر المادیة، وانخفاض قیمة الممتلكات والمباني والمعّدات، واألصوویشمل ھذا البند أیضاً  .232

 النفقات األخرى 

تمثّل نفقة الحسابات غیر مضمونة التحصیل التغیّرات في مخّصص الحسابات غیر مضمونة التحصیل لإلشتراكات  .233
 المقّررة، والمساھمات في صندوق رأس المال المتداول، والمساھمات الطوعیة، ومساھمات الصنادیق اإلستئمانیة. كما

 . تشكل مبلغاً لحسابات المنشورات المستحقة القبض وغیر مضمونة التحصیل

 الرسوم المصرفیة والنفقات المتفّرقة. اإلعتمادات ومن شكٍل أساسي النفقات األخرى ب ألفتت .234
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 المیزانیة العادیة –بیان مقارنة المیزانیة والمبالغ الفعلیة  – 22المالحظة 

 

المبالغ الفعلیة الُمقدَّمة على أساس المقارنة  إنمن المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام،  24لما یقتضیھ المعیار  وفقاً  .235
بالمیزانیة تخضع، عندما ال تَُعّد البیانات المالیة والمیزانیة على أساٍس مشابھ، لتسویٍة للمبالغ الفعلیة الُمقدَّمة في البیانات 

 . المالیة، مع تحدید أّي فروقات

 : وحرصاً على تسویة بیان مقارنة المیزانیة والمبالغ الفعلیة مع بیان األداء المالي، أُِخذت الفروقات التالیة بعین اإلعتبار .236

 الفروقات في الكیانات   )أ (

ة المشاریع أو األموال أو الكیانات التي أُبلِغ عنھا مع  تبرز ھذه الفروقات عندما تستثني المیزانیة العادیة الُمقرَّ
في البیانات المالیة. وفي منظمة السیاحة العالمیة، إن صندوق المساھمات الطوعیة والصنادیق اإلستئمانیة  ذلك

ة  . ومشاریع المیزانیة غیر العادیة ضمن الصندوق العام ال تشّكل جزءاً من المیزانیة العادیة الُمقرَّ

 الفروقات في األساس المحاسبي  )ب (

ة على أساٍس مغایِر لألساس المحاسبي. وتَُعد المیزانیة تبرز ھذه الفروقات عندما تَُعد ال میزانیة العادیة الُمقرَّ
العادیة في منظمة السیاحة العالمیة على أساس اإلستحقاق المعّدل، في حین تَُعد البیانات المالیة على أساس 

 م. اإلستحقاق الكامل بما یتماشى مع المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العا

وحرصاً على تسویة نتیجة المیزانیة (بیان مقارنة المیزانیة والمبالغ الفعلیة) مع األداء المالي (بیان األداء 
المالي)، تُحَذف العناصر غیر االستحقاقیة في المیزانیة العادیة (مثالً، تُدرج الممتلكات والمعدات في المیزانیة 

 . فروقات في األساس المحاسبيفي الفترة التي یُخطط فیھا لتسدید المدفوعات) ك

 الفروقات في التوقیت  )ج (

فترة التقریر المعتمدة في البیانات المالیة. وما من عندما تختلف فترة المیزانیة عن تحصل ھذه الفروقات 
 .اختالفاٍت على مستوى الفترات الزمنیة في منظمة السیاحة العالمیة

Reconciliation of financial performance with budgetary result of the Regular Budget
for the year ended 31 December 2018
Euros

31/12/2018
Financial surplus/(deficit) in the Statement of financial performance 3,484,188.66
    Entity differences 1,551,243.55
    Add: Revenues of 6,189,926.94
        Other funds than the GF (VC and FIT) 4,878,094.57
        Other projects within GF 1,311,832.37
    Less: Expenses of 4,638,683.39
        Other funds than the GF (VC and FIT) 3,667,623.84
        Other projects within GF 971,059.55
    Basis differences -273,857.57
    Add: 3,534,863.97
      (a) Unbudgeted revenues under Regular Budget 3,385,250.27
      (b) Budgeted transfer to the Replacement Reserves 150,000.00
      (c) Budgeted PPE, IA and finance lease liabilities -386.30
    Less: 3,808,721.54
      (a) Unbudgeted expenses under Regular Budget 3,475,721.54
      (b) Budgeted transfers from net assets 333,000.00
Budgetary result in the Statement of comparison of budget and actual amounts 2,206,802.68
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 الفروقات في التقدیم      )د (

تُعزى ھذه الفروقات إلى اإلختالفات في الصیغة وخطط التصنیف الُمعتَمدة في بیان األداء المالي وبیان مقارنة 
المیزانیة والمبالغ الفعلیة. ویُشار إلى أن بیان األداء المالي في منظمة السیاحة العالمیة یُصنَّف بحسب طبیعتھ، 

. ولكنَّ التأثیر المالي لھذا اإلختالف في الباب/القسمالفعلیة بحسب  في حین یُصنَّف بیان مقارنة المیزانیة والمبالغ
 .العرض یبقى صفریاً 

 طوارئااللتزامات وال - 23المالحظة 

 لتزامات القانونیة اإل

لمنظمة السیاحة العالمیة إلتزاماٌت معلّقة ترتبط بالتكالیف التشغیلیة وترد بصورٍة أساسیة على شكل عقوٍد صادرة  .237
ل على المیزانیة  ن في البیانات المالیة كمصروفات عند التنفیذ في السنوات المالیة المقبلة وتُسجَّ وأوامر شراء ستُدوَّ

 : ، بلغت اإللتزامات القانونیة ما یلي2018ول/دیسمبر كانون األ 31السنویة ذات الصلة. وبتاریخ 

 
 التشغیلي  یجارالتزامات اإل

تدخل منظمة السیاحة العالمیة في ترتیبات اإلیجار التشغیلي من أجل استخدام مباني المكاتب بشكٍل رئیسي، ومن أجل  .238
 : مستقبلیة للفترات التالیة فھواستخدام معّدات التصویر والطباعة. أما الحّد األدنى لمدفوعات اإلیجار ال

 

 محتملةالخصوم ال

 .تترتب علیھاخصوم كبیرة عرضة لمطالبات نشأت في المجرى العادي ألعمالھا، ما قد یؤدي إلى ممنظمة ال .239

، ، كانت ھناك مطالبتان قید البت: واحدة لدى اإلختصاص القضائي الوطني2018كانون األول/دیسمبر  31بتاریخ  .240
یورو. وبتاریخ  25,000المحكمة اإلداریة لمنظمة العمل الدولیة. المبلغ التقدیري للمطالبة ھو حوالي واألخرى لدى 

إصدار ھذه الوثیقة، فقط المطالبة لدى المحكمة الوطنیة اإلسبانیة ال تزال قید النظر، علما أن المحكمة اإلداریة لمنظمة 
نظمة في الوقت الراھن أنھ من غیر المرجح أن تنسب إلیھا العمل الدولیة قد رفضت المطالبة األخرى. وتعتبر الم

خصوم مالیة في ھذه القضیة، ولقد طلبت تعاون الدولة العضو من أجل تأكید حصاناتھا أمام القضاء الوطني بموجب 
 اإلتفاق مع البلد المضیف.

، اثنتان منھا فقط كانت ال تزال قید مت شكاوى ذات صلة بالعمل بواسطة اآللیات الداخلیة لدى لجنة الطعون المشتركةدِ قُ  .241
. واستؤنفت قضیتان لدى المحكمة اإلداریة لمنظمة العمل الدولیة بعد إحالتھما 2018كانون األول/دیسمبر  31النظر في 

. وال یمكن للمنظمة في الوقت الراھن أن تحدد احتمال أو تقدیر الخصوم المرتبطة بنتائج إلى لجنة الطعون المشتركة
لقضیتین. وتوخیا للحذر في اإلدارة المالیة، یجري تخصیص أموال لتغطیة الخصوم المحتملة والتكالیف الثابتة ھاتین ا

 للمحكمة.

 100تتعلق بالخدمات التنظیمیة المشتركة في األمم المتحدة، وھي تقدر بـ  2017وھناك خصوم محتملة مترتبة منذ عام  .242
ا الشأن، ویستبعد جدا أن تنسب إلى المنظمة أیة خصوم. ولقد عرض األمین الف دوالر. لم تتلق المنظمة أیة مطالبة بھذ

Legal commitments
Euros

31/12/2018
Legal commitments 845,736.34

Operating leases 
Euros

31/12/2018 31/12/2017
Operating lease commitments 38,344.98 113,547.27

< 1 year 36,228.98 72,015.15
> 1 year  and < 5 years 2,116.00 41,532.12
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، ذلك أنھ لم یسبق أن عرضت علیھ في السابق. ویبقى القرار بید 109العام ھذه المسألة على المجلس التنفیذي في دورتھ 
 الجمعیة العامة للمنظمة.

  محتملةاألصول ال

 ، ما من أصول محتملة تعتمد على أحداث مستقبلیة. 2018كانون األّول/دیسمبر  31في  .243

 شطوباتموال على سبیل الھبةالخسائر والمدفوعات  – 24المالحظة 

 

من النظام المالي على ما یلي: "لألمین العام أن یدفع اإلكرامیات التي یرى أن مصلحة المنظمة  5 -13تنص المادة  .244
 تقتضیھا بشرط أن یُدَرج بیان بھذه المدفوعات في حسابات المنظمة". 

نقدیة  من النظام المالي على ما یلي: "لألمین العام أن یأذن، بعد إجراء تحقیٍق واٍف، بشطب خسائر 4 -13تنّص المادة  .245
 ". أو مواد أو أصول أخرى، بشرط أن یقّدم بیاناً بھا مع الحسابات التي تُقدَّم إلى مراجعي الحسابات الخارجیین

، لم تترتّب على منظمة السیاحة 2018كانون األّول/دیسمبر  31كانون الثاني/ینایر لغایة  1خالل الفترة الممتدة من  .246
وتمثل الخسائر الخسارة في قیمة اإلستثمار في المشروع المشترك فیما تتصل العالمیة أي مدفوعات على سبیل الھبة. 

ة المتعّذر تحصیلھا التي تم تحلیلھا على أساس كل حالة على حدة  .المشطوبات بالمبالغ المستحقة المقرَّ

 . 2018مفترض في عام  غشأو  غشأّي حاالت  لم یُبلّغ عن .247

 وموظفي اإلدارة الرئیسییناألطراف ذات العالقة ب المتصلة فصاحاتاإل – 25المالحظة 

  واألطراف ذات العالقة اإلداریةاألجھزة 

تُدار منظمة السیاحة العالمیة من خالل جمعیٍة عامة تتألّف من ممثلي األعضاء الفاعلین والمشاركین في المنظمة. وھم  .248
 . ال یتلقّون أّي أجر من المنظمة

واحد لكّل خمسة أعضاء فاعلین. عضو  معدلالفاعلین الذین یشّكلون المجلس التنفیذي بتنتخب الجمعیة العامة األعضاء  .249
كقاعدٍة عامة، ال تدفع وویجتمع مّرتین في السنة.  العالمیةویتولّى المجلس التنفیذي اإلدارة العامة لمنظمة السیاحة 

 .واجباتھم كأعضاء عند أداءن لواألعضاء الفاع یتكبّدھاالمنظمة لتغطیة تكالیف السفر أو أي تكالیف أخرى 

یُعیَّن ممثلو األعضاء الفاعلین بشكٍل منفصل من قبل حكومة كّل عضو فاعل، وال یُعتبَرون ضمن موظّفي اإلدارة  .250
 . الرئیسیین في المنظمة على النحو الُمحدَّد في المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام

من المعاییر المحاسبیة الدولیة  20المنظمة بحسب المعنى المقصود في المعیار إن الطرف ذات العالقة الوحید المرتبط ب .251
، قّدمت منظمة السیاحة 2018للقطاع العام (اإلفصاح المتصل باألطراف ذات العالقة) ھو مؤسسة تیمیس. وخالل 

 یورو كمنحٍة سنویة لمؤسسة تیمیس. 109,000 العالمیة

 فو اإلدارة الرئیسیونموظ

وما فوق ویملكون السلطة والمسؤولیة  D2موظفو اإلدارة الرئیسیون في منظمة السیاحة العالمیة ھم الموظفون من رتبة  .252
للتخطیط ألنشطة المنظمة وتوجیھھا وضبطھا. ویضم موظفو اإلدارة الرئیسیون في منظمة السیاحة العالمیة األمین 

 . الشؤون اإلداریة والمالیةومدیر  والمدراء التنفیذیین، ونائب األمین العام، العام،

Losses, ex-gratia payments and write-offs
Euros

31/12/2018 31/12/2017
Losses, ex-gratia payments and write-offs 33,537.58 103,037.21
    Losses and write-offs 33,537.58 103,037.21
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یشمل األجر الكلي الذي یُدفَع لموظفي اإلدارة الرئیسیین ما یلي: صافي الرواتب، تسویة مقّر العمل، واإلستحقاقات  .253
 . والعالوات، فضالً عن حصة المعاش التقاعدي التي تدفعھا المنظمة واشتراكات التأمین الصحي

 

مؤھلون أیضاً للحصول على استحقاقات ما بعد نھایة الخدمة بالمستوى نفسھ كالموظفین إن موظفي اإلدارة الرئیسیین  .254
اآلخرین. كما أن موظفي اإلدارة الرئیسیین في منظمة السیاحة العالمیة ھم مشاركون في الصندوق المشترك للمعاشات 

 . التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة

تتوفر السلَف . و33الماليوالنظام  للقواعد المالیة عالوات، وفقاً وال واالستحقاقات ي تلك التي تُقدَّم مقابل الراتبلَف ھالسُ  .255
 . مة السیاحة العالمیةلجمیع موظفي منظوالعالوات  مقابل الراتب واالستحقاقات

 

 

 13 -سادسا القواعد المالیة المفّصلة  33

Key management personnel 
at 31 December 2018
Euros

Number of 
individuals

Salary & post 
adjustment

Benefits & 
allowances

Pension & 
health plans 

Total 
remuneration

Outstanding 
advances

Key mangement personnel 5 556,942.28 150,657.04 190,739.27 898,338.59 0.00
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 غیر الُمراَجعة اتالمرفق

  صال: معلومات اإلتاألول مرفقال

 العنوان   اإلسم 
UNWTO  السیاحة العالمیةمنظمة  Poeta Joan Maragall 42. Madrid, Spain 

 Aon  100 Half Day Road. Lincolnshire, Illinois 60069, United الخبیر اإلكتواري 
States of America  

 
 Banco Sabadell  Pº de la Castellana 135. Madrid, Spain المصرف الرئیسي 
مراجع الحسابات 

 الخارجي
Intervención General de la 

Administración del Estado, 
Spain 

Mateo Inurria 15 . 28006 Madrid, Spain 
 
 

 

 

 

 
 

 
  

 
67 



 2018 مارس/آذار 31المنتھیة في  للفترةالتقریر المالي لمنظمة السیاحة العالمیة والبیانات المالیة الُمراَجعة 
 

 المیزانیة العادیة – 2018كانون األول/دیسمبر  31للسنة المنتھیة في  تحویالت اإلعتمادات: المرفق الثاني

 

 

 

Estimated appropriation transfers - Regular Budget 1

for the year ended 31 December 2018
Euros

Approved appropiations Actual expenditure Transfer of appropiations 

Major parts / sections P G Staff Non-staff Total Staff Non-staff Total
Budget 

deviation From: To:
Revised 

appropiations Balance    

Total 55 51 10,050,000 3,559,000 13,609,000 7,994,232 3,436,611 11,430,843 2,178,157 -577,198 577,198 13,609,000 2,178,157
A Member Relations 11 7 1,692,000 523,000 2,215,000 1,518,006 406,434 1,924,440 290,560 -49,418 12,015 2,177,597 253,157

A01 Regional Department for Africa 3 0 347,000 115,000 462,000 359,172 60,623 419,795 42,205 0 0 462,000 42,205
A02 Regional Department for the Americas 1 2 236,000 115,000 351,000 181,213 80,377 261,590 89,410 -15,673 0 335,327 73,737
A03 Regional Department for Asia and the Pacific 3 1 407,000 115,000 522,000 396,272 97,932 494,204 27,796 0 0 522,000 27,796
A04 Regional Department for Europe 2 1 290,000 66,000 356,000 251,084 116,930 368,015 -12,015 0 12,015 368,015 0
A05 Regional Department for the Middle East 1 1 175,000 66,000 241,000 99,954 50,572 150,526 90,474 -33,745 0 207,255 56,730
A06 Affiliate Members 1 2 237,000 46,000 283,000 230,311 0 230,311 52,689 0 0 283,000 52,689

B Operational 13 12 2,224,000 846,000 3,070,000 2,216,007 869,666 3,085,673 -15,673 -175,413 191,086 3,085,673 0
B01 Sustainable Development of Tourism 3 2 467,000 106,000 573,000 515,039 56,730 571,769 1,231 -1,231 0 571,769 0
B02 Technical Cooperation and Silk Road 2 2 352,000 108,000 460,000 388,637 52,088 440,725 19,275 -19,275 0 440,725 0
B03 Statistics 2 2 353,000 165,000 518,000 418,230 148,108 566,339 -48,339 0 48,339 566,339 0
B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 2 3 410,000 119,000 529,000 242,939 151,908 394,847 134,153 -134,153 0 394,847 0
B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 236,000 42,000 278,000 203,654 60,852 264,506 13,494 -13,494 0 264,506 0
B06 Education and Training (THEMIS) 0 0 0 117,000 117,000 0 109,741 109,741 7,259 -7,259 0 109,741 0
B07 Institutional Relations and Partnerships 3 1 406,000 189,000 595,000 447,509 267,300 714,809 -119,809 0 119,809 714,809 0
B08 Innovation, Investments and Digital Transformation 0 0 0 0 0 0 22,938 22,938 -22,938 0 22,938 22,938 0

C Support - Direct to Members 16 9 3,024,000 693,000 3,717,000 3,025,634 933,091 3,958,725 -241,725 0 241,725 3,958,725 0
C01 Conference Services 4 1 523,000 157,000 680,000 565,045 135,046 700,092 -20,092 0 20,092 700,092 0
C02 Management 11 6 2,265,000 351,000 2,616,000 2,118,798 579,135 2,697,932 -81,932 0 81,932 2,697,932 0
C03 Communications 1 2 236,000 185,000 421,000 341,791 218,910 560,701 -139,701 0 139,701 560,701 0

D Support - Indirect to Members 15 23 3,110,000 1,497,000 4,607,000 1,234,585 1,227,421 2,462,005 2,144,995 -352,368 132,373 4,387,005 1,925,000
D01 Budget and Finance 2 2 351,000 160,000 511,000 337,697 235,132 572,829 -61,829 0 61,829 572,829 0
D02 Human Resources 1 1 176,000 102,000 278,000 205,144 143,400 348,544 -70,544 0 70,544 348,544 0
D03 Information and Communication Technologies 1 3 296,000 339,000 635,000 328,921 230,477 559,398 75,602 -75,602 0 559,398 0
D04 General Services 0 6 362,000 596,000 958,000 362,823 318,411 681,234 276,766 -276,766 0 681,234 0
D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 11 11 1,925,000 300,000 2,225,000 0 300,000 300,000 1,925,000 0 0 2,225,000 1,925,000

Remark:
1

106

In accordance to parts and sections structure and appropriations approved originally by A/RES/688(XXII) of document A/22/10(II) and it's structure update approved by CE/DEC/5(CVIX) of documents CE/109/3(b)ii rev.1 and CE/109/3(b)ii 
Add.1.
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Appropriation transfers - Regular Budget
at 31 December 2018
Euros

Description
Part Section

Appropriation transfers between sections within the same part of the budget 1

1 -33,744.58 From A Member Relations A05 Regional Department for the Middle East
12,014.52 To A Member Relations A04 Regional Department for Europe

2 -1,231.37 From B Operational B01 Sustainable Development of Tourism
-19,275.23 From B Operational B02 Technical Cooperation and Silk Road

-7,078.94 From B Operational B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness
-13,493.87 From B Operational B05 Ethics, Culture and Social Responsibility

-7,259.10 From B Operational B06 Education and Training (Themis)
48,338.51 To B Operational B03 Statistics

4 -119,808.90 From B Operational B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness
119,808.90 To B Operational B07 Institutional Relations and Partnerships

-7,265.43 To B Operational B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness
7,265.43 B Operational B08 Innovation, Investments and Digital Transformation

5 -75,602.10 From D Support - Indirect to Members D03 Information and Communication Technologies
61,829.17 To D Support - Indirect to Members D01 Budget and Finance

6 -13,772.93 From D Support - Indirect to Members D03 Information and Communication Technologies
-35,041.21 From D Support - Indirect to Members D04 General Services
48,814.14 To D Support - Indirect to Members D02 Human Resources

Appropriation transfers from one part of the budget to another  2

2 -15,672.95 From A Member Relations A02 Regional Department for the Americas
15,672.95 To B Operational B08 Innovation, Investments and Digital Transformation

3 -20,091.66 From D Support - Indirect to Members D04 General Services
20,091.66 To C Support - Direct to Members C01 Conference Services

4 -81,932.11 From D Support - Indirect to Members D04 General Services
81,932.11 To C Support - Direct to Members C02 Management

5 -139,700.99 From D Support - Indirect to Members D04 General Services
139,700.99 To C Support - Direct to Members C03 Communications

5 -21,730.06 From A Member Relations A05 Regional Department for the Middle East
21,730.06 To D Support - Indirect to Members D02 Human Resources

Transfer     EUR

Transfer needed to cover excess expenditure due both to the existing difference between the average cost per post used in calculating the 
budget of each department and the actual staff costs in the department as well as to the increase in the activities carried out.

Transfer needed to cover the excess in expenditure due to the increase in the activities carried out.

Transfer needed to cover excess expenditure due to the difference between the average cost per post used in calculating the budget of each 
department and the actual staff costs in the department.

Transfer needed to cover excess expenditure due to both the existing difference between the average cost per post used in calculating the 
budget of each department and the actual staff costs in the department as well as to the increase in the activities carried out.

Transfer needed to cover the excess in expenditure due to the increase in the activities carried out.

Transfer needed to cover the excess in expenditure due to the increase in the activities carried out.

2 Appropriation transfers between different parts of the budget were carried out by the Secretary General, subject to confirmation by the 
Programme and Budget Committee and the Executive Council (FR5.3(b) and decision CE/DEC/6(LIII))

Transfer needed to cover the excess in expenditure due to the increase in the activities carried out.

Transfer needed to cover excess expenditure due to the difference between the average cost per post used in calculating the budget of each 
department and the actual staff costs in the department.

Transfer needed to cover the excess in expenditure due to the increase in the activities carried out.

Transfer needed to cover excess expenditure due both to the existing difference between the average cost per post used in calculating the 
budget of each department and the actual staff costs in the department as well as to the increase in the activities carried out.

Transfer needed to cover excess expenditure due both to the existing difference between the average cost per post used in calculating the 
budget of each department and the actual staff costs in the department as well as to the increase in the activities carried out.

1 Appropriation transfers between sections within the same part of the budget were carried out by the Secretary General subject to confirmation 
by the Programme and Budget Committee and the Executive Council (FR5.3(a) and CE/DEC/6(LIII))
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 ة للصندوق العام وصندوق رأس المال المتداول المستحق شتراكات: اإلالثالثالمرفق 
 2018ل/دیسمبر كانون األو 31للصندوق العام في  ةبیان اإلشتراكات المستحق
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Statement of contributions due to the General Fund 
at 31 December 2018
Euros

Members Years 
Arrear 

Contributions
Contributions due 

2018 Total
Total 14,786,129.01 2,784,074.44 17,570,203.45

Full Members 13,323,724.05 2,311,706.78 15,635,430.83
Budgetary Contributions 13,323,724.05 2,268,860.78 15,592,584.83

Afghanistan 81-87, 89-08, 10, 12, 14 703,795.66 0.00 703,795.66
Albania - 0.00 0.00 0.00
Algeria - 0.00 0.00 0.00
Andorra - 0.00 0.00 0.00
Angola - 0.00 0.00 0.00
Argentina - 0.00 0.00 0.00
Armenia - 0.00 0.00 0.00
Austria - 0.00 0.00 0.00
Azerbaijan - 0.00 0.00 0.00
Bahamas - 0.00 0.00 0.00
Bahrain - 0.00 0.00 0.00
Bangladesh 18 0.00 34,544.00 34,544.00
Barbados 18 0.00 32,134.00 32,134.00
Belarus - 0.00 0.00 0.00
Benin 18 0.00 26,779.00 26,779.00
Bhutan - 0.00 0.00 0.00
Bolivia 81-87, 89-98 413,180.57 0.00 413,180.57
Bosnia and Herzegovina - 0.00 0.00 0.00
Botswana 18 0.00 53,558.00 53,558.00
Brazil 18 0.00 276,476.00 276,476.00
Brunei Darussalam - 0.00 0.00 0.00
Bulgaria - 0.00 0.00 0.00
Burkina Faso 12,16-18 78,401.00 26,779.00 105,180.00
Burundi 77-07,11-13,15-18 786,702.78 26,779.00 813,481.78
Cambodia  83-92 255,212.82 0.00 255,212.82
Cameroon 17-18 23,758.33 32,134.00 55,892.33
Cape Verde - 0.00 0.00 0.00
Central African Republic 07-18 253,685.20 26,779.00 280,464.20
Chad 12-18 156,563.56 26,779.00 183,342.56
Chile - 0.00 0.00 0.00
China - 0.00 0.00 0.00
Colombia 18 0.00 25,450.16 25,450.16
Congo 16-18 32,576.38 32,134.00 64,710.38
Costa Rica - 0.00 0.00 0.00
Côte d'Ivoire 17-18 7,887.85 26,779.00 34,666.85
Croatia - 0.00 0.00 0.00
Cuba - 0.00 0.00 0.00
Cyprus - 0.00 0.00 0.00
Czech Republic - 0.00 0.00 0.00
Democratic People's Republic of Korea 18 0.00 26,779.00 26,779.00
Democratic Republic of the Congo - 0.00 0.00 0.00
Djibouti 03-18 331,054.00 24,101.00 355,155.00
Dominican Republic 18 0.00 64,269.00 64,269.00
Ecuador 16 1,568.84 0.00 1,568.84
Egypt 18 0.00 118,898.00 118,898.00
El Salvador - 0.00 0.00 0.00
Equatorial Guinea 13-15, 17-18 114,874.00 36,180.00 151,054.00
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Members Years 
Arrear 

Contributions
Contributions due 

2018 Total
Eritrea - 0.00 0.00 0.00
Ethiopia 17-18 26,779.00 28,787.00 55,566.00
Fiji - 0.00 0.00 0.00
France - 0.00 0.00 0.00
Gabon 15-18 160,311.56 53,558.00 213,869.56
Gambia 98-05,08-10,13 242,500.92 0.00 242,500.92
Georgia - 0.00 0.00 0.00
Germany - 0.00 0.00 0.00
Ghana 17-18 31,902.00 32,134.00 64,036.00
Greece - 0.00 0.00 0.00
Guatemala - 0.00 0.00 0.00
Guinea 96,98-00,07-09,14-18 239,286.01 26,779.00 266,065.01
Guinea-Bissau 92-96,99-18 530,363.55 26,779.00 557,142.55
Haiti 18 0.00 596.67 596.67
Honduras - 0.00 0.00 0.00
Hungary - 0.00 0.00 0.00
India - 0.00 0.00 0.00
Indonesia - 0.00 0.00 0.00
Iran, Islamic Republic of 17-18 81,217.00 18,025.00 99,242.00
Iraq 91-06,12, 18 1,750,627.70 43,654.00 1,794,281.70
Israel - 0.00 0.00 0.00
Italy - 0.00 0.00 0.00
Jamaica - 0.00 0.00 0.00
Japan - 0.00 0.00 0.00
Jordan - 0.00 0.00 0.00
Kazakhstan - 0.00 0.00 0.00
Kenya 16 465.79 0.00 465.79
Kuwait 98, 18 34,309.21 160,671.00 194,980.21
Kyrgyzstan 96-10,12-15 425,368.71 0.00 425,368.71
Lao People's Democratic Republic 90-95,04 128,663.06 0.00 128,663.06
Lebanon 18 0.00 99,080.00 99,080.00
Lesotho 18 0.00 26,779.00 26,779.00
Liberia 12-18 156,570.00 26,779.00 183,349.00
Libya 14-18 227,322.00 64,269.00 291,591.00
Lithuania - 0.00 0.00 0.00
Madagascar 16-18 43,909.26 26,779.00 70,688.26
Malawi 11-18 179,344.99 26,779.00 206,123.99
Malaysia - 0.00 0.00 0.00
Maldives - 0.00 0.00 0.00
Mali - 0.00 0.00 0.00
Malta - 0.00 0.00 0.00
Mauritania 78-05,15-18 709,963.16 26,779.00 736,742.16
Mauritius - 0.00 0.00 0.00
Mexico - 0.00 0.00 0.00
Monaco - 0.00 0.00 0.00
Mongolia 16-18 31,480.00 15,134.00 46,614.00
Montenegro - 0.00 0.00 0.00
Morocco - 0.00 0.00 0.00
Mozambique - 0.00 0.00 0.00
Myanmar - 0.00 0.00 0.00
Namibia 08 44,358.00 0.00 44,358.00
Nepal - 0.00 0.00 0.00
Netherlands - 0.00 0.00 0.00
Nicaragua 02,08,09 51,309.04 0.00 51,309.04
Niger 83-87, 90-07,10-11,14-18 680,132.81 26,779.00 706,911.81
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Members Years 
Arrear 

Contributions
Contributions due 

2018 Total
Nigeria 15-18 80,907.74 43,654.00 124,561.74
Oman 18 0.00 78,301.00 78,301.00
Pakistan 15-18 7,506.26 43,654.00 51,160.26
Panama - 0.00 0.00 0.00
Papua New Guinea 08-16 208,503.00 0.00 208,503.00
Paraguay - 0.00 0.00 0.00
Peru 15, 17-18 9,409.78 28,291.74 37,701.52
Philippines - 0.00 0.00 0.00
Poland - 0.00 0.00 0.00
Portugal - 0.00 0.00 0.00
Qatar - 0.00 0.00 0.00
Republic of Korea - 0.00 0.00 0.00
Republic of Moldova - 0.00 0.00 0.00
Romania - 0.00 0.00 0.00
Russian Federation - 0.00 0.00 0.00
Rwanda 12,15-18 82,860.04 26,779.00 109,639.04
Samoa - 0.00 0.00 0.00
San Marino - 0.00 0.00 0.00
Sao Tome and Principe 86-14, 18 594,813.65 16,067.00 610,880.65
Saudi Arabia 03 101,628.00 0.00 101,628.00
Senegal 15, 17-18 30,014.46 29,724.00 59,738.46
Serbia - 0.00 0.00 0.00
Seychelles - 0.00 0.00 0.00
Sierra Leone 80-00,03-18 824,927.12 26,779.00 851,706.12
Slovakia - 0.00 0.00 0.00
Slovenia - 0.00 0.00 0.00
South Africa - 0.00 0.00 0.00
Spain - 0.00 0.00 0.00
Sri Lanka - 0.00 0.00 0.00
Sudan 89-03,06-08,13,14, 18 455,898.18 32,134.00 488,032.18
Switzerland - 0.00 0.00 0.00
Syrian Arab Republic 12-18 375,760.00 1,434.21 377,194.21
Tajikistan - 0.00 0.00 0.00
Thailand - 0.00 0.00 0.00
The former Yugoslav Republic of Macedonia - 0.00 0.00 0.00
Timor-Leste 15-18 28,202.70 28,787.00 56,989.70
Togo 05-06, 18 39,973.83 26,779.00 66,752.83
Trinidad and Tobago - 0.00 0.00 0.00
Tunisia - 0.00 0.00 0.00
Turkey - 0.00 0.00 0.00
Turkmenistan 95-98,00-12,16-18 582,449.40 43,654.00 626,103.40
Uganda 96-00,02-04,10-12,15-18 301,491.05 32,134.00 333,625.05
Ukraine - 0.00 0.00 0.00
United Arab Emirates - 0.00 0.00 0.00
United Republic of Tanzania 17-18 3,552.57 32,134.00 35,686.57
Uruguay 02-03 96,577.22 0.00 96,577.22
Uzbekistan - 0.00 0.00 0.00
Vanuatu 10-17 164,998.00 0.00 164,998.00
Venezuela 16, 18 10,400.27 98,949.00 109,349.27
Viet Nam - 0.00 0.00 0.00
Yemen 79-89,95,14-18 353,742.45 32,134.00 385,876.45
Zambia 14, 17 34,663.57 0.00 34,663.57
Zimbabwe - 0.00 0.00 0.00
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Members Years 
Arrear 

Contributions
Contributions due 

2018 Total
Extrabudgetary Contributions 0.00 42,846.00 42,846.00

Comoros 18 0.00 16,067.00 16,067.00
Somalia 18 0.00 26,779.00 26,779.00

Associate Members 0.00 24,101.00 24,101.00
Aruba - 0.00 0.00 0.00
Flemish Community of Belgium - 0.00 0.00 0.00
Hong Kong, China - 0.00 0.00 0.00
Macao, China - 0.00 0.00 0.00
Madeira - 0.00 0.00 0.00
Puerto Rico 18 0.00 24,101.00 24,101.00

Affiliate Members 465,868.89 413,636.13 879,505.02
Former Full Members 918,478.93 0.00 918,478.93
Former Associate Members 1,947.90 0.00 1,947.90
Former Affiliate Members 76,109.24 34,630.53 110,739.77

Remarks:
Full Members Financial  year  start month
United Republic of Tanzania July
Malaw i June
Bangladesh July
Gambia July
Uganda July
Colombia May
South Africa April
Egy pt July
Iran, Islamic Republic of March
Japan April
Botsw ana April
Indonesia April
Lesotho April
Mauritius July
Turkey March
Gabon June
Pakistan July
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 2018ل/دیسمبر كانون األو 31المال المتداول في لصندوق رأس  المستحقةشتراكات بیان اإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statement of contributions due to the Working Capital Fund 
at 31 December 2018
Euros

31/12/2018
Total 4,378.15

Comoros 803.35
Liberia 1,242.15
Somalia 1,338.95
Vanuatu 993.70
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 2018كانون األول/دیسمبر  31المساھمات الطوعیة المستلمة خالل الفترة المنتھیة في : الرابعالمرفق 
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Voluntary contributions received
for the period ended 31 December 2018
Euros
Project Donor Curr. Amount EUR 
Total 3,330,212.93

Tourism Plan for Ice and Snow industry
Heilongjiang Provincial Tourism 
Administration 712,400.00 712,400.00

Morocco Hotel Classification UNDP USD 497,989.96 430,263.15
Regional Support Office of Asia Pacific - NARA Japan Tourism Agency JPY 31,080,000.00 243,411.17
UNWTO Tourism Tech Adventure Forum Argentina USD 277,505.00 244,204.40
Formulation of the Hainan International Tourism Marketing 
Strategy

Hainan Provincial Tourism 
Development Commission EUR 207,532.08 207,532.08

Prototipo OMT Desarrollo de un Producto Turístico de Compras
Secretaría de Turismo de 
Guanajuato EUR 151,141.36 151,141.36

Formulation of The Nanxun Tourism Development Strategy Nanxun District Government EUR 126,400.00 126,400.00
Implementation of the New Tourism Strategy and Action Plan in 
Qatar Qatar Tourism Authority USD 143,748.90 121,796.14
DG Grow European Commission EUR 119,073.46 119,073.46
For the Empowering Young Women Estonia EUR 100,000.00 100,000.00
Study on Buddhist Tourism in Asia and Pacific-Towards 
Sustainable Develepment China Chamber of Tourism EUR 100,000.00 100,000.00
UNWTO Awards for Excellence and Innovation in Tourism 106,000.00

Macao Government Tourist Office EUR 30,000.00
ITAIPU EUR 15,000.00
Instituto Nacional de Promoción Turistica EUR 10,000.00
Indonesia EUR 10,000.00
Ras Al Khaimah Tourism Development Authority EUR 10,000.00
Patrimonio Autonomo FONTUR EUR 10,000.00
Ayuntamiento de S. Bartolome de Tirajana EUR 3,500.00
Ministry of Tourism of Ecuador EUR 10,000.00
National Geographic Partners EUR 7,500.00

Asia Activity Fund Republic of Korea EUR 75,257.01 75,257.01
Développement d'une Stratégie et Formation en Communication 
de Crise dans Le Secteur Tourisme à Madagascar Madagascar USD 81,273.00 66,788.29
Devel. Strengthened system of tourism Myanmar International Trade Centre USD 66,650.00 58,652.00

Global Report on Women and Tourism, 2nd Edition
International Bank for Reconstruction 
& Development USD 50,000.00 44,000.00

Formulation d’une Stratégie de marketing et de promotion de 
l’image de l’Algérie UNDP USD 49,862.00 40,138.91
Strengthening the Coordination Desk of the 10YFP Sustainable 
Tourism Programme

United Nations Enviroment 
Programme USD 48,246.00 39,947.69

Stengthening the National System of Tourism Statistics and 
Developing a TSA Seychelles USD 45,428.00 39,976.64
Development of a UNWTO Prototype on Gastronomy Tourism Indonesia EUR 36,510.00 36,510.00

Tourism for SDGs Platform (Pilot Phase)
Secretariat  for Economic Affairs of 
The Swiss Confederation EUR 34,356.41 34,356.41

Elaboration de la strategie Nationales de promotion du tourisme 
en Guinee UNDP USD 39,269.00 33,967.68
Updating the Botswana Tourism Organization Strategy Botswana Tourism Organization USD 37,450.00 30,334.50

Study on Buddhist Tourism in Asia and The Pacific
JTB Tourism Research & Consulting 
Co. EUR 25,000.00 25,000.00

Cultural Heritage Framework, Uzbekistan European Bank for Reconstruction 
and Development EUR 23,010.00 23,010.00

Updating 2009 TSA The Peace Parks Foundation (PPF) EUR 21,505.65 21,505.65
Global Report on Women in Tourism Amadeus It Group EUR 20,000.00 20,000.00
Gambia - Design and implementation of Tourist Statist.Surveys UNDP USD 13,988.00 11,959.74
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Project Donor Curr. Amount EUR 
Investour 11,000.00

Institución Ferial de Canarias (INFECAR) EUR 3,000.00
Quantum Solutions Emerging Markets EUR 3,000.00
Horwath HTL EUR 5,000.00

Hotel Classification Scheme, Botswana Botswana Tourism Organization USD 12,840.00 10,747.08
Capacity-Building Programme on the Development of Multi-
Destination Tourism (MDT)

Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit EUR 10,000.00 10,000.00

3rd UNWTO/UNESCO World Conference on Tourism and 
Culture Turkey EUR 8,000.00 8,000.00

National Tourism Statistical System and TSA, Nigeria
Nigerian Tourism Development 
Corporation USD 9,758.40 7,855.52

Donors with contributions equal or below EUR 5,000 EUR 18,984.05
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 المرفق الخامس: الفریق العامل التابع لألمم المتحدة والمعني بالتأمین الصحي بعد إنتھاء الخدمة

 الُمحرزالسیاق والتقّدم 

  والمیزانیة المالیة لشبكة التابع الخدمة إنتھاء بعد الصحي بالتأمین والمعني المتحدة لألمم التابع العامل الفریق قدم .1
 .المتحدة لألمم العام ألمینل ریرتق شكل على كالھما المتحدة، لألمم العامة للجمعیة 71 و 70 الدورتین إلى تقریرین

 
 بعد الصحي التأمین والتزامات الصحي التأمین إدارة على) A/70/590( السبعین الدورة إلى المقدم التقریر ركز .2

 ).8-1( توصیات ثماني وقدم المنظومة عبر الخدمة نھایة
 

) أ: (التالیة المواضیع) A/71/698/Corr.1 و A/71/698( والسبعین الحادیة الدورة إلى المقدم التقریر تناول  .3
 مراجعات) ب( ،المتحدة األمم منظومة لوكاالت الصحي التأمین لخطط الثالث الطرف مدیري مع جماعیة مفاوضات

 بالتغطیة تتعلق أحكاماً  للوكاالت الصحي التأمین خطط تضمین) ج( التأمین؛ شركات مع والمفاوضات االكتتاب
 وعوامل الخدمة انتھاء بعد الصحي التأمین التزامات تقییم توحید) د( الوطنیة؛ الصحي التأمین خطط بموجب األولیة
 وشملت الخدمة، انتھاء بعد الصحي بالتأمین المتعلقة المتحدة األمم التزامات تمویل) ھـ( النظام؛ في الرئیسیة التقییم

 تقدیم تمو. A/70/590 في المقدمة الحالیة الثماني بالتوصیات یتعلق فیما) زاي -ألف ( أخرى توصیات سبع
 السیاحة لمنظمة المالي التقریر) CE/108/7 (b)( بالوثیقة الخامس المرفق في التقریرین كال في الواردة التوصیات

 .34)2017 دیسمبر 31 في المنتھیة للسنة المراجعة المالیة والبیانات العالمیة
 

 الخدمة إنتھاء بعد الصحي بالتأمین والمعني المتحدة لألمم التابع العامل الفریق قدم ،2018 دیسمبركانون األول/ فيو .4
 19 المؤرخ A/73/662( الخدمة انتھاء بعد الصحي التأمین إدارة عن العام ألمینل تقریر شكل في نھائیًا تقریًرا

األمین العام لألمم  تقریر في تغطیتھا تمت التي الرئیسیة المواضیع حول تحدیثات یقدم) 2018 دیسمبركانون األول/
 بالتأمین والمعني المتحدة لألمم التابع العامل الفریق عملعن و ،)A/71/698/Corr.1 و A/71/698( المتحدة
 قابلیة مسألة ویتناول الخدمة انتھاء بعد الصحي التأمین احتواء تمویل خیارات في والتوسع الخدمة إنتھاء بعد الصحي

 .والمستحقات الصحي التأمین استحقاقات
 

 المنسقة للجھود زخما وفر أنھ الخدمة إنتھاء بعد الصحي بالتأمین والمعني المتحدة لألمم التابع العامل الفریق عتبروی .5
 المسار وأن ھذا الخدمة، انتھاء بعد الصحي التأمین والتزامات الصحي بالتأمین المتعلقة التكالیف الحتواء المستمرة

ھ یمكن أن یناقش في أن الخدمة إنتھاء بعد الصحي بالتأمین والمعني المتحدة لألمم التابع العامل الفریق رىوی. انتھى
المعقدة  القضایا معالجة في للتعاون بمحفل المتحدة األمم منظومة كیانات لتزوید متخصصة ھیئة إنشاء المستقبل 

 .بالتأمین المتعلقة
 

 الخدمة إنتھاء بعد الصحي بالتأمین والمعني المتحدة لألمم التابع العامل لفریقل النھائي التقریر" السادس المرفق یُظھر .6
 النھائي التقریر في الواردة والتوصیات االستنتاجات" العالمیة للسیاحة لمنظمة المقترح والنھج المتحدة األمم وتوصیة

 لألمم التابع العامل الفریق مقترح مع یتمشى بما العالمیة للسیاحة لمنظمة المقترح والنھج) A/73/662( للفریق العامل
 الرفیعة اإلداریة اللجنة قبل من التقریر على المصادقة تمتولقد . الخدمة إنتھاء بعد الصحي بالتأمین والمعني المتحدة

 والمیزانیة اإلدارة لشؤون االستشاریة اللجنة قبل من فیھما النظر یتعین یزال ال ولكن  .المتحدة لألمم التابعة المستوى
 ،خصوم الفریق العامل بتمویل المتعلقة التوصیة باستثناء التقاریر، توصیات جمیع. المتحدة لألمم العامة والجمعیة

 .المتحدة ألمما أمانة تخصف التوصیة . أما تلكالمتحدة األمم منظومة وكاالت من لعدیدالنسبة لب ھامة

 العالمیة السیاحة لمنظمة الخدمة إنتھاء بعد الصحي التأمین التزامات تمویل إستراتیجیة مشروع

 أساس على الخدمة انتھاء بعد الموظفین مستحقات التزامات تدوین العام للقطاع الدولیة المحاسبیة المعاییر تتطلب .7
 أي یوجد ال. المنظمات فرادى تقررھا مسألة ھي االلتزامات ھذه تمویل إال أن للمنظمة، المالیة البیانات في االستحقاق

 وجھ على االلتزامات ھذه بتمویل العام للقطاع الدولیة المحاسبیة المعاییر بموجب تقاریر تقدم منظمة على التزام

) بتوصیات اللجنة اإلستشاریة لشؤون اإلداریة والمیزانیة A/70/590العام لألمم المتحدة (التي قدمت في تقریر األمین  8-1تتعلق التوصیات   34
)A/70/7/Add.42) والتي نالت التأیید في التقریر (A/70/248B ألف) زاي) قدمت في تقریر األمین العام لألمم المتحدة  –). وھناك توصیات جدیدة
)A/71/698/and Corr.1اإلستشاریة لشؤون اإلداریة والمیزانیة ( ) تتعلق بتوصیات اللجنةA/71/815 لى الجمعیة ‘) والتي نالت التأیید في التقریر

 ).A/71/272B Annex Vالعامة لألمم المتحدة (
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 كانتو. المستقبل في التمویل لضمان خطة تضع أن للمنظمة ینبغي السلیمة، المالیة اإلدارة مصلحة في ولكن التحدید،
 والمعني المتحدة لألمم التابع العامل لفریقا إنشاء أسباب أحد المتحدة األمم في التمویل مسألة معالجة إلى الحاجة
 التأمین التزامات تمویل بشأن المتحدة لألمم العام األمین توصیة اعتبار یمكنو .الخدمة إنتھاء بعد الصحي بالتأمین
 والمعني المتحدة لألمم التابع العامل لفریقل تقریر آخر في المدرجة المتحدة ألمما ألمانة الخدمة نھایة بعد الصحي
 في كبیر نقص من تعاني التي األخرى المتحدة األمم منظومة لمؤسسات جیًدا دلیًال  الخدمة إنتھاء بعد الصحي بالتأمین
 .العالمیة ةالسیاح لمنظمة بالنسبة الحال يھ كما التمویل

 
 العالمیة السیاحة منظمة ذلك في بما األخرى المتحدة األمم منظومة مؤسسات من وعدد المتحدة األمم لدىوإن  .8

 عنھا اإلبالغ یتم االلتزامات ھذه أن حین في. فقط جزئیا تمول أو ممولةغیر  الخدمة نھایة بعد صحي تأمین التزامات
 مع الحاالت من كثیر في عولجت التمویل مسألة فإن ، العام للقطاع الدولیة المحاسبیة المعاییر بموجب صحیح بشكل
 .الفوري الدفع أساس على االلتزامات بھذه تفي التي المنظمات من العدید

 
 للوفاء الكافیة الموارد توافر لضمان المنظمة بنھج یتعلق فیما إلزامیة لیست العام للقطاع الدولیة المحاسبیة والمعاییر .9

 كامل لتموی التي لیس لدیھا المتحدة األمم منظومة منظمات من عدد وھناك. الخدمة انتھاء بعد الصحي بالتأمین
 الوقت بمرور كامل تمویل لتحقیق الخیارات من مجموعة في تفكر أو تبنت أخرى منظمات لكن ،اللتزامات الموظفین

 .الكامل للتمویل بدائل أو
 

 لمستحقات مخصصات( 35العادیة المیزانیة من المیزانیة في سنویة اعتمادات العالمیة السیاحة منظمة تخصص .10
 لتغطیة المخصصة 36الفوائض من إضافیة اعتمادات وخصصت ،2010 عام منذ) الخدمة انتھاء بعد الموظفین

 ).الفوريعلى اساس الدفع ( الخدمة انتھاء بعد الموظفین اللتزامات المتوقعة السنویة المصروفات
 

 انتھاء بعد الموظفین التزامات صرف لتغطیة العادیة المیزانیة من المخصص المبلغ كان ،2018 و 2017 عامي فيو .11
التأمین الصحي بعد نھایة  التزامات لتغطیة كافٍ  غیر وھذا ،تعاطفا ،یورو ألف 300 و یوروألف  270  الخدمة
 منو. 2018 عام في یورو 509،794و  2017 عام في یورو 578,519 والبالغة السنوات ھذه خالل المحققة الخدمة

لمنظمة  العامة الجمعیة وافقت المقبلة، السنوات في الجاریة والنفقات المیزانیة مخصصات بین العجز تخفیف أجل
ألف  300 من التأمین الصحي بعد نھایة الخدمة العتمادات العادیة المیزانیة مخصصات زیادة على السیاحة العالمیة

 .201937 في یورو ألف 400 إلى 2018 و 2017 في یورو
 

 یورو ملیون 1.1 مبلغ تخصیص تم یورو، ملیون 20.5التأمین الصحي بعد نھایة الخدمة البالغة  التزامات إجمالي من .12
و . 2018 دیسمبركانون األول/ 31 في یورو ملیون 19.4 قدرھا التمویل في فجوة وجود إلى أدى مما الغرض، لھذا

 مع التأمین الصحي بعد نھایة الخدمة اللتزامات الكامل التمویل إلى تھدف تمویل استراتیجیات إلى الحاجةلقد أثیرت 
 المنظمة أعضاء أمام أثیرت الزیادات، آثار من الحد أجل من االلتزامات تلك تحركات مع تتماشى التي األصول قواعد

 عن مفصالً  مرفقًا CE/98/3 (II) (b) Add.1 الوثیقة تضمنت ،2014 عام في. و)CE/88/5 (a(( 2010 منذ
 عرض یتم ذلك، إلى باإلضافة). األول المرفق" (وتمویلھا الخدمة انتھاء بعد الموظفین استحقاقات التزاماتتحدید "

 المالیة التقاریر في الخدمة إنتھاء بعد الصحي بالتأمین والمعني المتحدة لألمم التابع العامل لفریقا على التحدیثات
 2016و  ، (CE/103/7 (b)) 2015و  ، (CE/100/5 (b)( 2014 في المنتھیة للسنة العالمیة السیاحة لمنظمة

(CE/105/7) )2017 و)) ب CE/108/7(b). 
 

 :االعتبار في التالیة العوامل ستؤخذ ،التأمین الصحي بعد نھایة الخدمة التزامات تمویل استراتیجیة مشروع تقدیم قبل  .13
 
" المتحدة األمم ألمانة الخدمة انتھاء بعد الصحي التأمین التزامات تمویل" بشأن المتحدة لألمم العام األمین اقتراح) أ(

 الخدمة انتھاء بعد الصحي للتأمین المتحدة األمم اللتزامات فورا المدفوع التمویل یكون أن) أ: (یلي بما یوصي الذي
 المعینین بالمسؤولین یتعلق فیما االلتزام تمویل یتحقق أن) ب( ؛2022 ینایرلثاني/اكانون  1 قبل المعینین لموظفینل

 2017-2016و A/20/59(I)(c). 2015-2014، و2013-2012، و 2011-2010ألف یورو من المنظمة للفترات  600، 2010منذ   35
A/21/8(I)(b). 

 196,557و  A/RES/572(XVIII)ووفقا للقرار  CE/DEC/5(LXXXVIII)، بموجب المقرر 2007-2006ألف یورو من فائض میزانیة  700  36
 .CE/DEC/11(XCVIII)بموجب المقرر  2013یورو من میزانیة 

37  A/22/10(II)) اقرت في القرار (A/RES/688(XXII). 
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 كتلة من المائة في 5.35 مستوى یقابل مرتباتال على رسم فرض خالل من 2022 ینایر/الثاني كانون 1 من اعتباراً 
 الفروق الستیعاب وتعدیلھا سنوات ثالث كل مرة المرتبات مراجعة) ج( مخصص؛ مالي احتیاطي وإنشاء المرتبات

 ).أعاله إلیھ المشار السابع الجزء ، A/73/662 المتحدة األمم وثیقة( المخصص لالحتیاطي المتوقع التراكم مقابل
 
 العادیة المیزانیة من فوائض تخصیص) أ: (وھي السابقة السنوات في المنظمة اتبعتھا التي الفعالة الممارسة) ب(

 المیزانیة في سنویة مخصصات ذلك في بما) ب( ،التأمین الصحي بعد نھایة الخدمة التزامات لتمویل أساسي بشكل
 الخدمة، تكالیفل مثالي بشكل مماثلة تكون أن یجب والتي الخدمة انتھاء بعد الموظفین التزامات صرف لتغطیة العادیة

 الخدمة نھایة بعد الصحي للتأمین األھلیة متطلبات بزیادة یتعلق فیما األخرى المتحدة األمم كیانات ممارسة) ج(
  ،أقساط اإلشتراكات حساب أساسھ على یتم الذي التقاعد وأساس

 
 الدول إلى مھم جدید موارد طلب تقدیم) 2( المنظمة، عمل برنامج على سلبي تأثیر أي) 1: (یلي ما تجنب) ج(

 بحجم لمنظمة اإلداریة التكالیف حیث من ومثقل مرھق إجراء إدخال) 3( المیزانیة، عملیات خالل من األعضاء
 .للموظفین المكتسبة الحقوق على التأثیر) 4( العالمیة، السیاحة منظمة

 

 المتحدة األمم بأمانة یتعلق فیما المتحدة لألمم العام األمین قبل من المقترحة اإلستراتیجیة مع تمشیانتیجة لذلك، و .14
 اقتراح سیتم ، أعاله إلیھا المشار األخرى والعوامل) أعاله إلیھ المشار السابع الجزء A/73/662 المتحدة األمم وثیقة(

 تمویل یتم حتى الخدمة انتھاء بعد الصحي التأمینمتطلبات  تمویل إستراتیجیة مشروع تحدیدمن التدابیر ل مجموعة
 :بالكامل ھاالتزام

 
 ؛الخدمة انتھاء بعد الصحي التأمین التزامات تمویل زیادة بھدف العادیة المیزانیة میزانیة فوائض تخصیص ) أ(

 
 صرف تغطیةل العادیة المیزانیة في منفصلة سنویة مخصصات إدراج ،2022لفترات المیزانیة حتى عام  ) ب(

 الخدمة انتھاء بعد الصحي التأمین التزامات ،انتھاء الخدمة والتي سوف تغطي، كحد أدنىعد ب الموظفین التزامات
 قبل من المحسوبة المحدثة الخدمة تكالیف لمعظم مشابھاً  یكونذلك  یكون أن ویستحسن. الفوري الدفع أساس على

 ؛اري المحترف وقت إعداد المیزانیةاالكتو الخبیر
 

 السیاحة منظمة موظفي جمیععلى  المرتبات رسوم فرض ،أعاله) أ( إلى باإلضافة ،2022من عام ابتداء (ج) 
 النسبة احتساب سیتمو. لتقاعدھم المتوقع التاریخ مراعاة مع المؤھلین للموظفین السنویة االلتزامات لتمویل العالمیة
 عتھا بشكل دوري؛مراج وسیتم محترفین اكتواریین بواسطة االستحقاق ھذا لتمویل المطلوبة المرتبات لتكالیف المئویة

 
 على یتم الذي التقاعدي المعاش وأساس الخدمة نھایة بعد الصحي للتأمین األھلیة متطلبات زیادة إمكانیة استكشاف) د(

 .الضرورة عند الرئاسیة األجھزة إلى أخرى مقترحات وتقدیم األقساط اشتراكات حساب أساسھ
 
 

 

 

 

 

 
81 



 2018 مارس/آذار 31المنتھیة في  للفترةالتقریر المالي لمنظمة السیاحة العالمیة والبیانات المالیة الُمراَجعة 
 

 التابع لألمم المتحدة والمعني بالتأمین الصحي بعد إنتھاء الخدمةالتقریر النھائي للفریق العامل : 1المرفق الخامس. 

  

 

UN ASHI WG final report, UN recommendations and UNWTO proposed approach
Pending ACABQ recommendations and UN GA endorsement
at 31 December 2018

UN ASHI WG final report - UN SG report on Managing after-service health insurance (A/73/662 of 19 December 2018)

Topics UN recommendation UNWTO proposed approach

1

Standardization of 
the valuation 
methodology and 
actuarial 
assumptions with 
regard to the after-
service health 
insurance liability

The UN Task Force on Accounting Standards (UNTFAS) of the UNFBN has reached agreement with regard to 
the harmonization of a number of after-service health insurance liability valuation assumptions. These common 
actuarial assumptions are to be applied by organizations and thus ensure a more harmonized approach. These 
assumptions included yield curves for use in establishing discount rates.

It is recommended that the Task Force on 
Accounting Standards undertake 
discussions to determine which assets 
should be considered eligible for use as 
after-service health insurance liability 
offsets.

It is proposed that UNWTO would follow 
the UN recommendation.
It is proposed that UNWTO would apply 
the UN common actuarial assumptions to 
its next actuarial valuation of the ASHI 
liability.

2
National health 
insurance schemes

The ASHI WG was tasked to obtain information  with regard to the the value of national health insurance schemes 
in the context of UN system health insurance plans.
Incorporating these schemes into the UN system would envisage the national health insurance scheme acting as a 
primary plan for care covered under its design, with the organization’s plan automatically acting as a 
supplementary plan to ensure coverage afforded to participants would remain unchanged. The Working Group 
has now completed a cost, benefit and opportunity analysis for the nine countries (United States, France, 
Switzerland, Italy, Austria, United Kingdom, Canada, India, Thailand) with the largest populations of UNJSPF 
retirees and beneficiaries, covering 50.5 per cent of the total population.
Given the additional administrative load, participation in national health insurance schemes requires a relevant 
population of ASHI participants in the country if any cost benefit is to be achieved.The Working Group has 
determined that no material financial benefit can be achieved by any single agency rendering mandatory the 
enrolment for after-service health insurance coverage under the national health insurance schemes of those 
countries.

3

Negotiations with 
third-party 
administrators

The UN ASHI WG had also found that agencies would benefit from strengthening the terms of their contracts with 
third-party administration service providers in critical areas, such as key performance indicators; development of 
health-care provider networks; pricing methodology; reporting structure and frequency; and controls and audit.
To promote completeness and consistency in the provisions of contracts governing the services and obligations of 
third-party administrators, the UN ASHI WG developed a template agreement for third-party administrators for use 
across the system.

It is recommended that the agencies of the 
United Nations system consider aligning 
their requirements for third-party 
administrators to best practice.

It is proposed that UNWTO would follow 
the UN recommendation.
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UN ASHI WG final report - UN SG report on Managing after-service health insurance (A/73/662 of 19 December 2018)

UN recommendation UNWTO proposed approach

 ainment

In-network care and Prevention.The UN ASHI WG continues to review other potential cost containment 
measures having considered the following ones: a) promotion of in-network care, b) promotion of preventive 
medical care with full reimbursement of costs associated with preventive examinations and screenings and 
promotion of healthy living.
After-service health insurance premium apportionment. The UN SG considers that the current apportionment 
of the health insurance contributions between employer and employee (UN GA 69/251) shall be maintained. 
Altering the current apportionment with the objective of reducing the United Nations obligation in respect of after-
service health insurance represents an inappropriate transfer to the staff members of that obligation.
Terms and conditions of insurance. The UN ASHI WG considers that amendments to the after-service health 
insurance provisions can only be implemented prospectively to apply to newly recruited staff. The prospective 
implementation of changes is consistent with the principles of non-retroactivity and respect for acquired rights.
Entitlement accrual mechanism. The UN ASHI WG has considered an entitlement accrual mechanism 
whereby the part of after-service health insurance premiums paid by the agency on behalf of a retired staff 
member would increase along with the staff member’s time in service within the United Nations system. Staff 
associations have marked their opposition to this approach which applicability depends on each agency. HLCM is 
tasked to further explore cost containent measures.

It is recommended that all avenues of 
health insurance cost containment continue 
to be explored in the context of inter-
agency discussions under the auspices of 
the High-level Committee on 
Management.

It is proposed that UNWTO would follow 
the UN recommendation.

y of 
 urance 

 and 
nts

The UN ASHI WG is of the view that agencies of the United Nations system should accept the transfer of certain 
accrued health insurance benefits and entitlements, as well as of the after-service health insurance liability, without 
the administratively onerous transfer of funding.

It is recommended that United Nations 
system organizations continue to give 
consideration to all insurance-related 
harmonization opportunities in support of 
inter-agency mobility.

It is proposed that UNWTO would follow 
the UN recommendation.
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UN ASHI WG final report - UN SG report on Managing after-service health insurance (A/73/662 of 19 December 2018)

UN recommendation UNWTO proposed approach

 of the 
vice health 
e liability

The UN SG and UN Board of Auditors’ (UNBoA) considers the pay-as-you-go approach imprudent and strongly 
believes that the after-service health insurance liability should be funded on a pay-as-you-accrue basis. The UN 
SG proposes partial funding of the after-service health insurance liability to ensuring prudential control and avoiding 
the displacement of the burden of addressing budgetary issues associated with the fulfilment of the after-service 
health insurance obligation to future sessions of the UN GA.
For the UN Secretariat, it is proposed that the after-service health insurance liability constituted in relation to newly 
recruited staff, that is, staff recruited from 1 January 2022, be fully funded while maintaining the pay-as-you-go 
approach for the existing liability (including the liability in respect of staff already recruited but not yet entitled to after-
service health insurance). Newly constituted liability would be funded on an annual service cost-plus-interest cost 
basis. The existing liability would remain unfunded and, after an initial period of continued growth, would begin to 
decline through attrition.
The independent actuary was requested to prepare projections of the long-term cash flows associated with the 
development of the after-service health insurance liabilities. The budgetary impacts are projected over the 90-year 
period corresponding to the extinguishment period of the after-service health insurance obligation in respect of staff 
members recruited before 1 January 2022. The independent actuary was requested to determine the payroll 
charge required to achieve full funding of the after-service health insurance liability constituted as from 1 January 
2022 (service cost), as well as its projected growth (interest cost). The document shows detailed data and 
explanations on the actuarial analysis and presents two scenarios with and without application of the entitlement 
accrual mechanism.
The payroll charge has an immediate positive effect on the after-service health insurance liability calculated on a 
closed group basis, first by curtailing its growth, then by reducing its amount once the unfunded liability constituted 
as at 31 December 2021 begins to decline. The UN would continue the pay-as-you-go funding of after-service 
health insurance corresponding to the liability constituted before 1 January 2022. A reduction in that liability 
calculated on a closed group basis would be reflected in valuations once the unfunded liability constituted as at 31 
December 2021 begins to decline in 2048.

Recommendations with respect to funding 
the after-service health insurance liability, 
pertaining only to the United Nations 
Secretariat, are as follows:
(a) That the pay-as-you-go funding of the 
United Nations after-service health 
insurance obligation in respect of staff 
members recruited before 1 January 2022 
be maintained;
(b) That the funding of the obligation in 
respect of officials recruited from 1 January 
2022 be achieved through the 
implementation of a payroll charge 
corresponding to a level 5.35 per cent of 
salary mass and the establishment of a 
dedicated financial reserve;
(c) That the payroll charge be reviewed 
every three years and adjusted to 
accommodate variances against the 
projected accumulation of the dedicated 
reserve.

It is proposed that UNWTO applies a 
funding strategy of the after-service 
employee benefits (ASHI, end of service 
benefits and accummulated annual leave) 
in line with the UN as refered in the "Draft 
UNWTO ASEB liabilities funding 
strategy" section. If the strategy would be 
approved by Members, proposals to this 
effect will be included in future programme 
budget proposals. 
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 رصید صندوق رأس المال المتداول المتوافر والسلفة إلى المیزانیة العادیة: السادسالمرفق 

 2018كانون األول/دیسمبر  31بتاریخ  المتوافر المتداول المال رأس صندوق رصید

 

 

 2018كانون األول/دیسمبر  31بتاریخ  سلفة صندوق رأس المال المتداولوالنقدي في المیزانیة العادیة  رصیدال

 

 

 

Working Capital Fund available balance
at 31 December 2018
Euros
Balance at 01/01/2018 2,048,523.00
   Additions: 751,740.67
      New Members 2,142.30
      Arrear contributions applied to reimburse the advance made during previous years1 511,201.98
      PSC net assets applied to reimburse the advance made during previous years 1, 2, 3 238,396.39
   Less: 0.00
      Members which have left the Organization 0.00
      Advance made to the GF to cover budgetary expenditure pending receipt of unpaid contributions 1 0.00
Balance at 31/12/2018 2,800,263.67
1 Part of intersegment transactions
2 CE/DEC/5(CVIX)
3 UNWTO Financial Report for the year ended 31 December 2018, Budgetary result of the Regular Budget section, includes the 
Secretary-General's proposal of returning back to the PSC net assets the amount transferred in 2018 to WCF to cover the advance 
made by the WCF to the GF (EUR 238,396) in 2014. In consequence, the 2014 pending WCF advance (EUR 238,396) will be 
returned from the 2018 RB budgetary cash surplus balance subject to Members' approval.

Budgetary cash balance of the Regular Budget and WCF advance 
at 31 December 2018
Euro

2018 % 2017 %
Approved budget 13,609,000.00 100.00 13,492,000.00 100.00
Budgetary income 11,083,801.06 81.44 11,091,150.96 82.21

Assessed contributions 10,750,801.06 79.00 10,947,150.96 81.14
Amount spent from the allocations approved by the GA 333,000.00 2.45 144,000.00 1.07

Allocation from accumulated surplus - Publications store 333,000.00 2.45 144,000.00 1.07
Budgetary expenditure -11,430,842.82 -83.99 -12,601,387.43 -93.40
Cash deficit/advance made from the WCF (FR 10.2(b)) -347,041.76 -1,510,236.47
Arrear contributions receipts in the financial year 2,770,675.83 20.36 999,034.49 7.40
PSC transfer to WCF in the financial year 1, 2 238,396.39 1.75

- -749,598.37
1 CE/DEC/5(CVIX)
WCF advance to the RB

2 UNWTO Financial Report for the year ended 31 December 2018, Budgetary result of the Regular Budget section, includes the 
Secretary-General's proposal of returning back to the PSC net assets the amount transferred in 2018 to WCF to cover the advance 
made by the WCF to the GF (EUR 238,396) in 2014. In consequence, the 2014 pending WCF advance (EUR 238,396) will be returned 
from the 2018 RB budgetary cash surplus balance subject to Members' approval.
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 2018كانون األول/دیسمبر  31تكالیف دعم المشاریع ومشاریع المبادرات للفترة المنتھیة في  حركة: السابعالمرفق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project support costs (PSC) and Initiative projects (PRF) movements
for the period ended 31 December 2018
Euros

Description
Net assets 
01/01/2018 Movements

Net assets 
31/12/2018

Assets & 
reconciling 

items

Actual 
amounts 

31/12/2018
Project support cost projects 730,212.16 -139,339.40 590,872.76 0.00 590,872.76
Initiative projects 439,741.30 -128,464.59 311,276.71 0.00 311,276.71

Project Reserve Fund Pool 19,791.68 83,782.53 103,574.21 0.00 103,574.21
PRF-OFTS 137,193.79 -102,810.84 34,382.95 0.00 34,382.95
PRF-EU Horizon 2020 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00
China Initiative Fund - Asia 76,821.45 -20,680.05 56,141.40 0.00 56,141.40
PRF-RPAM 1,967.67 -1,967.67 0.00 0.00 0.00
PRF-RPEU 77,228.80 -77,228.80 0.00 0.00 0.00
PRF-UN-BONN 3,042.76 -3,042.76 0.00 0.00 0.00
Technical Cooperation Initiative 120,695.15 -6,517.00 114,178.15 0.00 114,178.15

PRF-TECO 79,500.00 -6,517.00 72,983.00 0.00 72,983.00
China-Initiative-Funds-TECO 41,195.15 0.00 41,195.15 0.00 41,195.15

Leyend:

Remarks:

PRF-OFTS (Project reserve fund - office of tourism and sports), PRF-EU Horizon 2020 (Project reserve fund - European Union Horizon 2020), PRF-RPAM (Project 
reserve fund - Regional programme of the Americas), RF-RPEU (Project reserve fund - Regional programme of Europe), PRF-UN-BONN (Project reserve fund -
United Nations office of Bonn), RF-TECO (Project reserve fund - Technical Cooperation)

Actual amounts includes basis differences (assets & reconciling items column) as detailed in chapter Financial Statements Highlights/Budgetary performance of 
the Regular Budget/Comparison of financial perdormance to budgetary result of the Regular Budget.
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 تقاریر الصنادیق الفرعیة: الثامنالمرفق 

 2018كانون األول/دیسمبر  31في  الفرعیة الصنادیق بحسب المالي الوضع بیان

 

 

 

 

 

 

 

 

Statement of financial position by sub-funds
at 31 December 2018
Euros

Programme of 
work services

Voluntary 
Contributions UNDP Trust Funds 

Inter-segment 
elimination* Total UNWTO

17,933,596.34 7,319,438.67 543,333.91 143,749.95 -1,554,326.82 24,385,792.05
17,020,200.15 7,250,444.57 543,333.91 143,749.95 -1,554,326.82 23,403,401.76
11,432,183.14 5,924,918.74 5,007.66 86,974.87 0.00 17,449,084.41

20,896.26 0.00 0.00 0.00 0.00 20,896.26
3,899,273.05 0.00 0.00 0.00 0.00 3,899,273.05

0.00 1,118,610.90 449,123.12 0.00 0.00 1,567,734.02
329,747.28 32,335.59 0.00 0.00 0.00 362,082.87

1,338,100.42 174,579.34 89,203.13 56,775.08 -1,554,326.82 104,331.15

913,396.19 68,994.10 0.00 0.00 0.00 982,390.29
128,409.60 0.00 0.00 0.00 0.00 128,409.60
169,745.44 0.00 0.00 0.00 0.00 169,745.44
246,724.85 0.00 0.00 0.00 0.00 246,724.85
361,843.76 68,994.10 0.00 0.00 0.00 430,837.86

6,672.54 0.00 0.00 0.00 0.00 6,672.54

17,933,596.34 7,319,438.67 543,333.91 143,749.95 -1,554,326.82 24,385,792.05
24,042,786.94 1,034,835.58 277,505.82 116,151.41 -1,554,326.82 23,916,952.93
4,045,331.44 1,034,835.58 277,505.82 116,151.41 -1,554,326.82 3,919,497.43

812,695.09 211,840.91 112,485.70 0.00 0.00 1,137,021.70
20,368.66 248,999.87 0.00 89,126.43 0.00 358,494.96

487,354.04 0.00 0.00 0.00 0.00 487,354.04
1,560,325.30 0.00 0.00 0.00 0.00 1,560,325.30

194,612.14 150,498.28 0.00 27,000.00 0.00 372,110.42
969,976.21 423,496.52 165,020.12 24.98 -1,554,326.82 4,191.01

19,997,455.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19,997,455.50
19,983,275.23 0.00 0.00 0.00 0.00 19,983,275.23

4,918.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,918.00
9,262.27 0.00 0.00 0.00 0.00 9,262.27

-6,109,190.60 6,284,603.09 265,828.09 27,598.54 0.00 468,839.12
-10,551,774.54 6,284,603.09 265,828.09 27,598.54 0.00 -3,973,744.82

4,442,583.94 0.00 0.00 0.00 0.00 4,442,583.94
* Internal activities lead to transactions between segments. They are reflected here to accurately present this financial statement
Reserves

Net Assets/Equity
Accumulated surplus/(deficit)

Other non-current liabilities

Employee benefits
Advance receipts

Employee benefits
Advance receipts
Provisions
Other current liabilities

Non-current liabilities

Transfers payable

Investments
Members assessed contributions receivable, net
Property, plant and equipment
Intangible assets, net
Other non-current assets

Liabilities and Net Assets/Equity
Liabilities
Current liabilities
Payables and accruals

Members assessed contributions receivable, net
Other contributions receivables, net
Other receivables, net
Other current assets

Non-current assets

Assets

Inventories

Current assets
Cash and cash equivalents
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 2018كانون األول/دیسمبر  31المالي بحسب الصنادیق الفرعیة في  األداءبیان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statement of financial performance by sub-funds
for the year ended 31 December 2018
Euros

Programme of 
work services UNDP Trust Funds 

Inter-segment 
elimination* Total UNWTO

17,844,095.16 4,409,602.53 557,618.47 -89,126.43 -734,123.79 21,988,065.94
13,853,263.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,853,263.00

0.00 3,162,900.56 512,990.76 -89,126.43 0.00 3,586,764.89
396,954.74 0.00 0.00 0.00 0.00 396,954.74
-59,836.01 120,728.25 44,568.56 0.00 0.00 105,460.80

3,653,713.43 1,125,973.72 59.15 0.00 -734,123.79 4,045,622.51

15,570,377.23 3,232,077.85 408,521.01 27,024.98 -734,123.79 18,503,877.28
10,938,510.37 1,241,279.41 41,785.46 0.00 0.00 12,221,575.24

186,841.11 154,345.50 0.00 0.00 0.00 341,186.61
1,018,016.74 372,200.55 2,203.94 0.00 0.00 1,392,421.23
1,893,575.45 685,700.33 364,462.90 24.98 0.00 2,943,763.66

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
148,635.36 1,971.60 0.00 0.00 0.00 150,606.96

1,384,798.20 776,580.46 68.71 27,000.00 -734,123.79 1,454,323.58

2,273,717.93 1,177,524.68 149,097.46 -116,151.41 0.00 3,484,188.66

Supplies, consumables and running costs
Currency exchange differences
Depreciation, amortization and impairment
Other expenses

Surplus/(deficit) for the year

Travel

Voluntary 
Contributions

Revenues
Members assessed contributions
Other contributions (VC and FIT), net of reduction
Publications revenue, net of discounts and returns
Currency exchange differences
Other revenues

Expenses
Wages, salaries and employee benefits
Grants and other transfers
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 2018 دیسمبر/األول كانون 31 في المنتھیة للفترة إحتیاطي اإلستبدال واإلحتیاطي الخاص للطوارئ حركة :التاسعالمرفق 

 2018كانون األول/دیسمبر  31بیان الوضع المالي بحسب الصنادیق الفرعیة في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Replacement reserve (RR) and Special reserve for contingency (SRC) movements
for the period ended 31 December 2018
Euros

Description
Net assets 
01/01/2018 Movements

Net assets 
31/12/2018

Assets & 
reconciling 

items

Actual 
amounts 

31/12/2018
Replacement reserve projects 1,178,779.86 2,719.17 1,181,499.03 393,259.24 788,239.79

Electronic Communication E-Comm 4,817.22 -4,759.97 57.25 0.00 57.25
Infrastructure ICT 225,983.32 -27,095.47 198,887.85 41,924.44 156,963.41
IPSAS 925,591.32 56,962.61 982,553.93 351,334.80 631,219.13
STAT 22,388.00 -22,388.00 0.00

Special reserve for contingency project  470,335.76 -9,514.52 460,821.24 135,401.28 325,419.96
All Special Contingency Reserve 194,419.96 0.00 194,419.96 0.00 194,419.96
Lobby Reform 53,665.80 -5,429.16 48,236.64 48,236.64 0.00
Floor Reform 91,250.00 -4,085.36 87,164.64 87,164.64 0.00
New Website & CRM 131,000.00 0.00 131,000.00 0.00 131,000.00

Remarks:
Actual amounts includes basis differences (assets & reconciling items column) as detailed in chapter Financial Statements Highlights/Budgetary performance of 
the Regular Budget/Comparison of financial perdormance to budgetary result of the Regular Budget.
Lobby and floor reforms were capitalized (registered as assets) in 2016 and 2017 respectively; these assets remain in books until full depreciation (not fully 
depreciated in 2018) though the “funds” of the projects would have been already utilised.
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Non Regular Budget projects within the General Fund movements 
for the period ended 31 December 2018
Euros

Description
Net assets 
01/01/2018 Movements

Net assets 
31/12/2018

Assets & 
reconciling 

items

Actual 
amounts 

31/12/2018
Non-Regular Budget projects 1,557,560.77 -39,701.60 1,517,859.17 62,719.47 1,455,139.70

Publications Store 1,069,416.75 -77,811.17 991,605.58 0.00 991,605.58
Affiliate Members Programme of Work 335,744.82 53,394.10 389,138.92 6,384.56 382,754.36
Security at HQ - allocation 107,428.36 -6,426.84 101,001.52 42,506.63 58,494.89
Risk and Crisis Management - allocation 4,484.04 -4,484.04 0.00 0.00 0.00
Themis - allocation 177.96 -177.96 0.00 0.00 0.00
Regional Support Office of Asia Pacific (RSOAP) 40,308.84 -4,195.69 36,113.15 13,828.28 22,284.87

Remarks:
Actual amounts includes basis differences (assets & reconciling items column) as detailed in chapter Financial Statements Highlights/Budgetary performance of 
the Regular Budget/Comparison of financial perdormance to budgetary result of the Regular Budget.
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 :المختصرة األسماء

A/RES: General Assembly Resolution  

AAL: Accumulated Annual Leave 

ACABQ: Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions 

ASEB: After-Service Employee Benefits 

ASHI: After Service Health Insurance 

BOE: Boletín Oficial de Estado 

CE/DEC: Executive Council Decision 

CEB: Chief Executives Board 

CJI: Control, Joint Control and Influence 

DFR: Detailed Financial Rules 

DSA: Daily Subsistence Allowance 

EA: External Auditors  

EC: Executive Council 

EoSB: End of Service Benefits  

EUR: Euro 

FIT: Fund In Trust  

FR: Financial Regulations 

FS: Financial Statements 

GA: General Assembly 

GF: General Fund 

HLCM: the UN High-level Committee on Management 

IA: Intangible Assets 

ILOAT: International Labour Organization Administrative Tribunal 

IPSAS: International Public Sector Accounting Standards 

IPSASB: International Public Sector Accounting Standards Board 

IT: Information Technology 
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IUOTO: International Union of Official Travel Organizations 

IUOTPO: International Union of Official Tourist Propaganda Organizations 

JAC: Joint Appeals Committee 

JIU: Joint Inspection Unit 

JPY: Japanese yen 

M: Million 

OS: Other Services 

PAYG: Pay-as-you-go approach 

PoWS: Programme of Work Services  

PPE: Property, Plant and Equipment 

PSC: Project Support Costs 

PRF: Project Reserve Fund  

RB: Regular Budget 

RSOAP: UNWTO Regional Support Office for Asia and the Pacific 

SG: Secretary-General 

STEP: Sustainable Tourism-Eliminating Poverty 

TP: Transfers Payable 

UN: United Nations 

UNBoA: United Nation Board of Auditors 

UNDP: United Nations Development Programme 

UNFBN: United Nations Finance and Budget Network 

UNJSPF: United Nations Joint Staff Pension Fund 

UNORE: UN Operational Exchange Rate 

UNTFAS: UN Task Force Accounting Standards 

UNWTO: World Tourism Organization 

USD: United States dollar 
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VAT: Value Added Tax 

VC / VCF: Voluntary Contributions / Voluntary Contributions Fund 

WCF: Working Capital Fund 

WG: Working Group 

WTO: World Tourism Organization 
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