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 المجلس التنفيذي
 301الدورة 

 6032أيار/مايو  33-9 إسبانيا،، مالقة

  ( من جدول األعمال المؤقت)ب7البند 
 

 

 

 تقرير األمين العام

: المسائل اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسيالثالثالجزء   

  ير المالي لمنظمة السياحة العالمية والبيانات المالية المراجعة للسنة المنتهيةالتقر)ب( 

 5132 كانون األول/ديسمبر 13في 

  مقدِّمة أوالً. 

م( من النظام المالي، 7)31عمالً بأحكام المادة  .3 ة بمنظمة السياحة العالمية عن األمين العام  يقدِّ البيانات المالية الخاصَّ

 إلى المجلس التنفيذي. 6032كانون األول/ديسمبر  13لمنتهية في السنة المالية ا

ن التقرير التالي أيضاً مناقشة األمين العام وتحليله للوضع المالي لمنظمة .6 السياحة العالمية وأدائها على  يتضمَّ

 .6032كانون األول/ديسمبر  13السنة المالية المنتهية في  خالل المستوى المالي وعلى مستوى الميزانية

خضعت البيانات المالية إلى مراجعة خارجية وفقاً ألحكام المرفق األول من النظام المالي. يُرفَع رأي المراجعة  .1

 ( من النظام المالي.6)37وتقرير المراجعين الخارجيين بشأن البيانات المالية إلى المجلس التنفيذي وفقاً للمادة 

ن هذا التقرير أيًضا اقتراح األمين ال .1 (، وإضافة قاعدة جديدة 1.3تحديث القواعد المالية المفصلة )شأن عام بيتضمَّ

 ية المراجعين الخارجيِّين خالل مراجعتهم( حول جمع االشتراكات وفقًا للممارسة الحالية للمنظمة نزواًل عند توص1.2)

 .CE/DEC/6(CI) و CE/100/5(b) 6031للبيانات المالية لمنظمة السياحة العالمية 

 رأي المراجعين ثانياً. 

مرفقًا رأيًا إيجابيًا  6032قدَّم المراجعون الخارجيّون للبيانات المالية لمنظمة السياحة العالمية للسنة المالية المنتهية  .2

باستثناٍء واحد يتعلق باختالف التوقيت في عرض تقارير المراجعة الخاصة بمؤسسة تميس. بالتالي، استناًدا إلى رأي 

االستثناء المذكور أدناه، تقدم البيانات المالية لمنظمة السياحة العالمية في كل الجوانب  ين، وفي ما خالالخارجي المراجعين

، ونتائجها وتدفقاتها النقدية 6032كانون األول/ديسمبر  13للوضع المالي للمنظمة بنهاية  ونزيهةالمادية، نظرةً حقيقية 

خصوًصا و، رفع التقارير المالية لناحية الُمطبَّقإلطار التنظيمي فقًا لذلك و ،المعنية في السنةحقوق الملكية في التغييرات و

 . ذات الصلةوفقًا للمبادئ المحاسبية ومبادئ الميزانية والمعايير 

مؤسَّسة عامة كائنة في  وكونهامنظمة السياحة العالمية وحكومة أندورا.  بينمشتركة  ملكيةمؤسَّسة تميس  تعتبر .2

وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع س للمراجعة المالية الخارجية من قبل ديوان المحاسبة في أندورا. أندورا، تخضع تمي

العام، يتعيَّن على منظمة السياحة العالمية أن تدخل في حساباتها األثر المالي الناجم عن هذه العالقة مع مؤسَّسة تميس. كما 

. بلغت هذه المساهمة حقوق الملكيةستثمار باتباع طريقة من خالل تدوين اال في السنوات السابقة، قامت المنظمة بذلك
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ة من قبللبيانات المالية لمؤسسة تميس المُ ل وفقًا ،6031يورو في  204,540مقارنةً بـ  6032يورو في  244,454  مجلس قرَّ

. 6032المالية لمنظمة السياحة العالمية  بالنظر إلى ضوابط الوقت، لم تجِر هذه المراجعة في وقت إعداد البيانات. أمنائها

ة بمؤسسة  المالية الستثناء المتعلق باختالف توقيت عرض تقارير المراجعةاإلى المراجعون الخارجيون  أشاروقد  الخاصَّ

ر . في السنوات السابقة، لم يُشِ 6032البيانات المالية لمنظمة السياحة العالمية  مراجعة تميس للمرة األولى في تقرير

 المراجعون الخارجيون إلى أي استثناٍء على هذا المستوى.

تسري على منظمة السياحة العالمية ومؤسسة تميس قوانين وأنظمة وُمهل زمنية مختلفة. وبالنظر إلى أنَّ المؤسَّستين  .7

ممكن دمج البيانات المالية تتبعان إجراءاٍت مختلفة وتلتزمان بمهٍل زمنية مختلفة للوفاء بالتزاماتهما القانونية، لم يكن من ال

آذار/مارس  بحلولضمن البيانات المالية الخاصة بمنظمة السياحة العالمية.  6032المراجعة الخاصة بمؤسسة تميس للعام 

. آخر مراجعة مالية منفذة في مؤسسة تميس 6032، لم تكن مؤسسة تميس قد نفذت مراجعة بياناتها المالية للعام 6032

، وهي ال تزال بانتظار صدور التقرير النهائي لديوان المحاسبة، الذي يأخذ بعين االعتبار رد 6031تعود للبيانات المالية 

 وان.مؤسسة تميس على مالحظات الدي

الخاص بمنظمة السياحة  السنوي ُمجدًدا في تقرير المراجعة المالية أن يتكّررمن أجل منع االستثناء المذكور من  .8

العالمية، يقترح األمين العام مناقشة هذه المسألة مع المراجعين الخارجيين وحكومة أندورا إليجاد حٍل لمشكلة االختالف في 

 لية الخاصة بمؤسسة تميس.توقيت إجراء مراجعة البيانات الما

ن يوافق المجلس التنفيذي على البيانات ه المراجعون الخارجيون، يُقتَرح أالذي قدم اإليجابيبالنظر إلى الرأي  .9

خاصة بمؤسسة تميس لسنة الطبيعة المؤقتة للبيانات المالية ال األخذ باالعتبار، مع 6032المالية لمنظمة السياحة العالمية 

 فور توفرها. 6032إطالع المجلس التنفيذي على البيانات المالية الُمراجعة لمؤسسة تميس لسنة يتم  . وسوف6032

 اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل المجلس التنفيذي: . ثالثا

 المجلس التنفيذي مدعو إلى أن: .30

ة السياحة العالمية للسنة الذي يفيد بأنَّ البيانات المالية لمنظم اإليجابي يحيط علماً برأي المراجعين الخارجيين (أ )

نتائج و ،6032كانون األول/ديسمبر  13الوضع المالي للمنظمة حتى  نزيهتعكس بشكٍل  6032المنتهية في 

المحاسبية الدولية  المعاييرو انسجاًما مع النظام المالي والقواعد المالية في المنظمة، العمليات المنجزة في هذه الفترة

 في تقديم تقارير المراجعة الخاصة بمؤسسة تميس؛ التوقيتاختالف واحٍد يتعلق ب، باستثناٍء للقطاع العام

ويطلب إلى األمين العام مواصلة النقاش مع المراجعين الخارجيين وحكومة أندورا للتوصل إلى حل في ما  (ب )

 يتعلق باختالف توقيت مراجعة البيانات المالية لمؤسَّسة تميس؛

ة و (ج )  ؛6032البيانات المالية لمنظمة السياحة العالمية للسنة المنتهية إقرار بيوصي الجمعية العامَّ

، تمَّ الحفاظ على مستوى اإلنفاق من الميزانية ضمن حدود 6032أنه في السنة المالية  ويأخذ علًما (د )

ةاالعتمادات  مستوى  يلحظ أنَّ ؛ والميزانية إيراداتفي المئة من إجمالي  97 بنسبةمعدَّل تنفيذ  أدى إلى، ما الُمقرَّ

في المئة من  99.2شكِّل ي، بما في ذلك متأخرات األعضاء، 6032لمة )الدخل النقدي( في إيرادات الميزانية المست

لتغطية السلفات التي أُِخَذت  صندوق رأس المال المتداولأدى إلى فائٍض نقدي أعيد إلى إيرادات الميزانية الُمقّرة، ما 

 جزئيًا؛من هذا الصندوق في السنوات السابقة 

األعضاء الذين يدينون باشتراكات إلى  على مستوى 6032يوصي األمين العام بمواصلة مساعيه في و (ه )

  ؛االشتراكاتالمنظمة، لضمان استيفاء هذه 

عتمادات تحويالت االو 6032مين العام على برنامج اعتمادات الموظفين التعديالت التي أجراها األيقر و (و )

من خالل المشاورات  وأعضاء المجلس التنفيذي، البرنامج والميزانيةلجنة من قبل  رفوعةالم المشار إليها في الوثيقة

 )ب( من النظام المالي؛2.1)أ( و2.1الخطية بموجب المواد 

لكي تصبح على الشكل التالي: "... تُعتبر  1.6ة األمين العام تعديل القاعدة المالية المفصلة ويحيط علًما بنيّ  (ز )

( حول تطبيق جمع 1.2دات متفرقة للفترة المالية الجارية..."، وإضافة قاعدة مالية جديدة )هذه االشتراكات إيرا
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االشتراكات بحيث تقرأ "يُطبَّق جمع االشتراكات بدًءا من المتأخرات األقدم حتى المتأخرات األحدث ما لم يكن هناك 

ة للبيانات يين خالل المراجعة الخارجإشارة لخالف ذلك من قبل العضو"، نزواًل عند توصية المراجعين الخارجي

 ؛6031المالية لمنظمة السياحة العالمية 

الحسابات )إسبانيا( على العمل الهام  )األرجنتين( ومراجع البرنامج والميزانيةلجنة  ويعبِّر عن امتنانه لرئيس (ح )

 الذي قاما به.
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 13 في المنتهية للسنة العالمية السياحة لمنّظمة المالية البيانات بشأن العام األمين تقرير
 5132كانون األّول/ديسمبر 

 مقّدمة

 مةمنظّ ب الخاصة المالية البيانات التنفيذي المجلس إلى مقدِّ أُ  أن نيفُ شرِّ يُ ، من النظام المالي 1141 المادة بموجب .1
 .1215 ديسمبركانون األّول/ 11 في المنتهية للسنة العالمية السياحة

لنظام المالي. وُيقدَّم رأي المراجعة وتقرير با األّول المرفق بموجبخضعت البيانات المالية لمراجعٍة خارجية للحسابات  .1
 . من النظام المالي 1141المادة مراجعي الحسابات الخارجيين بشأن البيانات المالية إلى المجلس التنفيذي بموجب 

مة السياحة العالمية واألداء في هذا القسم، أي التقرير المالي، ُتعَرض مناقشة األمين العام وتحليله للوضع المالي لمنظّ  .1
 . 1215كانون األّول/ديسمبر  11المالي وأداء الميزانية للسنة المالية المنتهية في 

 لمحة عامة عن البيانات المالية 

لة للمنّظمةالبيانات المالية وفًقا للنظام المالي لمنّظمة السياحة العالمية، والقواعد المُتَعّد  .1  المعايير، و الية الُمفصَّ
 . 1العام للقطاع الدولية المحاسبية

المحاسبية الدولية منّظمة السياحة العالمية بموجب المعايير البيانات الثانية التي تعدها إّن هذه البيانات المالية هي  .5
للقطاع العام بعد موافقة الجمعية العامة للمنظمة في دورتها السابعة عشرة على اعتماد المعايير المحاسبية الدولية 

تستند المعايير (. A/RES/519(XVII)متبعة في منظمة السياحة العالمية )كمعايير محاسبية ( IPSASلقطاع العام )ل
ل  إلىالمحاسبية الدولية للقطاع العام  ن في التقارير  المعامالتأساس مفهوم االستحقاق المحاسبي، حيث ُتسجَّ وُتدوَّ

عند حصولها وليس عند دفعها. والبيانات المالية القائمة على المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام توّفر نظرًة 
اتها، كما أّنها تحّسن عملية صنع القرار واإلدارة يّظمة ونفقاتها، وأصولها وخصومها واحتياطأفضل عن إيرادات المن

 وذلك على مستوى اإلدارة والحوكمة. المالية والتخطيط، 
، أصدرت األمانة التقرير المالي لمنظمة السياحة العالمية والبيانات المالية الُمراجعة للسنة 1215في آذار/مارس  .1

(. وقد ُأِعَدت هذه البيانات المالية وفًقا للنظام والقواعد المالية المتبعة في CE/100/5(b)) 1211المنتهية في 
، حصلت 1215قد ُوِضَعت للمرَّة األولى بحسب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. في آذار/مارس المنظمة، و 

 من قبل مراجعي الحسابات الخارجيين.غير متحفظ هذه البيانات على رأي 

                                                           
3
 3.43النظام المالي   
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لمية بشأن ، أرسلت وحدة التفتيش المشتركة كتاب إدارة إلى األمين العام لمنظمة السياحة العا1215في تموز/يوليو  .1
"جهود المنظمة على مستوى االمتثال للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام". توجز الفقرات التالية مضمون الكتاب 

 المذكور: 
: ")...( يقدِّر المفتش جودة وكمية وتنّوع العمل التحضيري الذي أنجزته المنظمة استعداًدا لتطبيق المعايير 1الفقرة 
 للقطاع العام...". سبية الدوليةاالمح

: "يرى المفتش أنَّه )...( وبالنظر إلى القيود المفروضة على الموارد المالية والبشرية لمشروع المعايير 11الفقرة 
 أمانة المنظمة أفضل استراتيجية ممكنة لضمان اتبعتالمحاسبية الدولية للقطاع العام والفترة الزمنية المحدودة )...(، 

 مالية من دون أي تحفظ للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام".مطابقة البيانات ال
 

 البيانات المالية من: تتأّلف  .3
 بيان عن الوضع المالي  (أ )

ات في ييقّدم معلوماٍت عن أصول منّظمة السياحة العالمية، وخصومها، والفائض/العجز المتراكم واالحتياط
 نهاية السنة. كذلك، يعطي البيان معلوماٍت عن مدى توافر الموارد لدعم العمليات المستقبلية. 

 المالي  األداءبيان عن  (ب )
والنفقات. ويوّفر معلوماٍت حول طبيعة  اإليراداتأي الفرق بين  –يقّدم الفائض أو العجز الصافي للسنة 

  ومصادرها. اإليراداتالنفقات المرتبطة بتنفيذ برنامج المنّظمة ومبالغ 
 المال رأس/األصول صافي في التغّيراتبيان عن  (ج )

 يسّلط الضوء على مصادر التغّيرات في الوضع المالي العام. 
 النقدية التدّفقاتبيان عن  (د )

ومالءتها، بما في ذلك مصادر واستخدام النقد خالل يوّفر معلومات حول سيولة منّظمة السياحة العالمية 
  الفترة المالية. إّنه يوضح الفرق بين النقد الوارد والنقد الخارج.

 الميزانية العادية  –مقارنة للميزانية والمبالغ الفعلية  (ه )
عرض الفرق بين إنفاق الميزانية الفعلي ة الُمعتَمدة، وتية العاديتسّلط الضوء على مدى استخدام موارد الميزان

  .قرّ المُ  الميزانيةواعتماد 
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 مالحظات على البيانات المالية (و )

ًصا عن  وغير  الرئيسية المحاسبية السياساتإّنها تساعد على فهم البيانات المالية. وتتضّمن المالحظات ملخَّ
معلومات وكشوفات إضافية ذلك من الجداول التفصيلية والمعلومات التوضيحية. وتقّدم المالحظات أيًضا 

  متعّلقة بالبيانات المالية، على النحو المطلوب بموجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.

 شكٍل منفصل، وهي: العمل الُمحدَّدة ب فئاتالبيانات المالية أيًضا معلومات حول  تقّدم .9
 خدمات برنامج العمل  ( أ)

ل بشكٍل رئيسي من ا خدمات برنامج العمل، وهو فئةّطي غت رة الصندوق العام الُمموَّ الشتراكات الُمقرَّ
( العمليات الرئيسية للمنّظمة التي ُيصوَّت على اعتمادات البرامج المخّصصة لها للفترة المالية 1لألعضاء، )

( األنشطة األخرى الخارجة عن نطاق الميزانية 1نامج عمل الميزانية العادية(، و))بر  من قبل الجمعية العامة
  العادية ضمن الصندوق العام.

 الخدمات األخرى ( ب)

، وبرتبط بشكٍل رئيسي ةق االستئمانياديالصنالخدمات األخرى صندوق المساهمات الطوعية و  فئةتضّمن ت
لة بتمويٍل طوعي  أو سلطٍة قانونيةٍ  من الجهات المانحة عن طريق االّتفاقات بالمشاريع واألنشطة الُمموَّ

 . أخرى

 : لمحاسبية الدولية للقطاع العام هي التاليةالجوانب الرئيسية للتقارير المالية والكشوفات في إطار المعايير ا .12
بيانات المالية، المالية الخاصة بمنّظمة السياحة العالمية في مجموعٍة واحدة من ال المعامالتُيبلَّغ عن جميع  (أ )

لة، ومعلومات خاصة  في المالحظات؛ ُتعَرض بالفئات مع معلوماٍت مفصَّ
ن   (ب )  أي - االشتراك ستالما في الحقّ  العالمية السياحة مةمنظَّ تمتلك  ماعند رةقرَّ المُ  شتراكاتلال اإليرادات ُتدوَّ

نو . عام كلّ  بداية في  إذا كانت إال ،دةمؤكَّ  مساهمةٍ  استالم ندع كإيرادات المساهمات الطوعية بالكامل ُتدوَّ
نكذلك، . التدوين قبل بها الوفاء يجب األداءب مرتبطة شروطٍ  على نطويت  مثلالعينية،  المساهمات ُتدوَّ

نو . أيًضا إيراداتك سلع،ال أو السفر مثل المادية الخدمات أو يجاراإل الُمعفاة من المباني  اإليرادات كافة ُتدوَّ
 ؛ةالمعامل التي تحصل فيها فترةال في االستحقاق أساس على األخرى

  مشكوًكا؛ مستحقة القبضالحسابات عندما ُيعتَبر استالم  البدالت تُفام (ج )
نُتعَرض النفقات في البيان (د )  عندما ُتستَلم السلع والخدمات؛   ات المالية بحسب طبيعتها، وُتدوَّ
 عند المبيع أو التوزيع؛ الموجودات ذات الطبيعة المادية، كالمنشورات، ُتصَرف  (ه )
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الموّظفين المزمع تسديدها في الفترات المستقبلية على أساس ب االلتزامات الخاصةكافة  تدوينُيحدَّد  (و )
بعد انتهاء  لطّبيةا تزاماتواستحقاقات نهاية الخدمة، وااللاإلجازة السنوية المتراكمة، االستحقاق، بما في ذلك 

 ؛ مستقّلين، من قبل خبراء اكتواريين الخدمة
التي تفرضها المعايير المحاسبية الدولية للقطاع محاسبية السياسات لل وفًقاتُقدَّم األصول الثابتة وغير المادية  (ز )

 ؛ العام
حكومة البدون كلفة من قبل المساهمة العينية لإليجار السنوي لمبنى المقّر الرئيسي في مدريد الُمقدَّم  ُتدوَّن (ح )

 ؛ اإلسبانية
 الُمَعّد على أساس االستحقاق وبيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية، بين بيان األداء المالي التسويةُتوفَّر  (ط )

 الذي ُيَعّد وُيستخَدم على أساس االستحقاق الُمعدَّل؛ 
السنة ضمن الفوائض المتراكمة في وغير المصروفة في نهاية  الُمَقرَّة الميزانية االحتياطيةمخّصصات ُتدَرج  (ي )

 استخدامها؛ انتظار 
 ات هي تلك الُمقرَّة على وجه التحديد من قبل المجلس التنفيذي/الجمعية العامة؛ ياالحتياط (ك )
ال ُتعتَبر التزامات الميزانية كخصوم إاّل إذا كانت واجبة الدفع وناتجة عن سلٍع أو خدماٍت ُمقدَّمة في خالل   (ل )

 السنة المالية؛  
ين اإلداري الموّظفينُيقدَّم كشٌف إضافي في ما يتعّلق بإدارة المخاطر المالية للمنّظمة وفي ما يتعّلق بأتعاب   (م )

 وما فوق.  D2مستوى ن يضّمون الموّظفين بالذي الرئيسين
 

تعريفات مالية أساسية عّدة ضمن المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام بهدف تسهيل استخدام  ُتعَرض في  ما يلي  .11
  وفهم هذه البيانات المالية: 

 أن عالمتوقّ  من حيث سابقة فعالياتٍ ل تيجةً هي الموارد التي تتحّكم بها منّظمة السياحة العالمية ناألصول  (أ )
 ؛اتية مستقبليةخدم إمكانات أو اقتصادية منافع للمنّظمة قتتدفّ 

تدّفق خارجي والتي ُيتوقَّع أن تؤّدي تسويتها إلى  حالية الناشئة من فعالياٍت سابقةهي الموجبات الالخصوم  (ب )
 أو إمكانات خدماتية؛  فوائد اقتصاديةموارد التي تمّثل لل

 خصومها؛  جميع حسم بعد العالمية السياحة مةمنظّ  أصول في يةالمتبقّ  الفائدةهي صافي األصول  (ج )
 بالتقرير المشمولة الفترة خاللفي  اتيةالخدم اتمكاناإل أو االقتصادية فوائدلل اإلجمالي قتدفّ هي الاإليرادات  (د )

 األصول؛ صافي في زيادةٍ  إلى يتؤدّ  إذا كانت هذه التدّفقات
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في خالل الفترة المشمولة بالتقرير ي الفوائد االقتصادية أو اإلمكانات الخدماتية هي االنخفاضات فالنفقات  (ه )
 خصوم تؤّدي إلى تراجعات في صافي األصول؛  ترتُّبأو استهالٍك لألصول أو خارجية على شكل تدّفقات 

مية مقابلها أو تعطي قيمًة لهيئٍة التي تتلّقى منّظمة السياحة العال المعامالتهي غير التبادلية  المعامالت (و )
 ؛ مباشرةً  مًة مساوية تقريًبا في التبادلمن دون إعطاء أو تلّقي قي أخرى

هي وحدات العملة الُممتَلكة واألصول والخصوم التي سوف يتّم تلّقيها أو دفعها في مبالغ ثابتة البنود النقدية  (ز )
 أو قابلة للتحديد؛ 

نةزيادة جميع بنو  هوالفائض للفترة  (ح )  في فترٍة معّينة.  د اإليرادات على النفقات الُمدوَّ
 

نبموجب أساس االستحقاق المحاسبي،   .11 ينتج ات في البيانات المالية في الفترة التي تعود إليها. قاإليرادات والنف ُتدوَّ
ل إلى الفائض المتراكم. وهذه الفوائض المتراكمة تمّثل الجزء غير  عن زيادة اإليرادات بالنسبة إلى النفقات فائٌض ُيرحَّ

 ستخدام في إطار متطّلبات المنّظمة، على النحو الُمفوَّض. من المساهمات المخّصصة لال المصروف
المعامالت غير بموجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، ال ينطبق مبدأ مطابقة اإليرادات والنفقات على   .11

حول الوضع المالي الذي ُيستَدّل عليه من خالل  يتمحورتبادلية. فتركيز المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ال
 الخصوم متوافرة.    تدويناألصول، عند وجود تحّكم كاٍف، والخصوم، عندما تكون معايير  تدوين

 

 غايات منّظمة السياحة العالمية وعضويتها وأهدافها االستراتيجية 

 تنشيطنظامها األساسي، في "من  1. 1المادة  تتمّثل غايات منّظمة السياحة العالمية، على النحو الُملخَّص في  .11
نما السياحة  لحقوق العالمي واالحترام واالزدهار، والسالم، الدولي، والتفاهم االقتصادية، التنمية في المساهمة بغية هائوا 
 . "ديني أو لغوي أو جنسي أو عنصري تمييز أيّ  دون بها، دوالتقيّ  للجميع األساسية والحريات اإلنسان

عضو منتسب يمّثلون  112أعضاء مشاركين، وأكثر من  1بلًدا، و 151تضّم عضوية منّظمة السياحة العالمية  .15
 القطاع الخاص، والمؤّسسات التربوية، والرابطات السياحية، والسلطات السياحية المحّلية. 

 . 1ألساسي لمنّظمة السياحة العالميةالنظام ا ُتحدَّد حوكمة المنّظمة، من خالل الجمعية العامة والمجلس التنفيذي، في  .11
األهداف االستراتيجية لمنّظمة السياحة العالمية على مدى فترة  1(A/20/5(I)(c)تُفنَّد في برنامج العمل الحالي )  .11

1211-1215 : 
                                                           

5
  51حّتى  9النظام األساسي،   

3
  A/RES/619(XX)الُمقَّر بموجب القرار   
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التحسين المتواصل للقدرة التنافسية لدى األعضاء في عرض منتجاتهم يرمي إلى  ألفالهدف االستراتيجي  ( أ)
السياحية، وتعزيز الجودة والتمّيز، وتحسين الموارد البشرية، والنهوض بتقنيات التسويق والترويج لصورتهم، 

ي وتسهيل حركات المسافرين، وتزويدهم باإلرشاد وبآخر المعلومات والبيانات على الصعيدين الوطني والدول
 بشأن اتجاهات السياحة، وتوقعات األسواق، والتقييم الدقيق لمساهمة السياحة في االقتصاد؛ 

الهدف االستراتيجي باء يرمي إلى زيادة إسهام السياحة في كّل مجاالت االستدامة، بما في ذلك مسألة  ( ب)
ر وحماية البيئة، والتصّدي األخالقيات، المّتصلة باألهداف اإلنمائية لأللفية، خصوًصا التخفيف من حّدة الفق

وكذلك إدخال السياحة بالكامل في االقتصاد المحّلي لتحّديات تغّير المناخ والحفاظ على التنّوع البيولوجي، 
 للمقاصد، مع الحرص على ضمان التوزيع المتكافئ للفوائد االقتصادية والمرونة العالية للقطاع. 

 
 من البرامج تنفيذ لضمان ،للغاية صعبة مالية بيئةٍ  في كبيرة جهود بذل مةالمنظّ  واصلت الحالية، المالية الفترة طوال  .13

 .االستراتيجية األهداف تحقيق أجل
رات خالل من رئيسي بشكلٍ  العالمية السياحة مةمنظّ  تمويل يتمّ   .19  خالل ومن األعضاء، على العادية الميزانية ُمقرَّ

 .1االستراتيجية ألهدافا لدعمً  االستئمانية،ديق الصنامساهمات و  الطوعية، المساهمات

 

  

                                                           
.
 .. 31، و1. 31، و6النظام المالي، المواد   
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 أبرز بنود البيانات المالية 

 أداء الميزانية العادية 

 نتيجة الميزانية العادية 

مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية والرصيد النقدي  – 1الجدول 

           الميزانية العادية –للميزانية 

 5112األّول/ديسمبر كانون  31للسنة المنتهية في 
           باليورو     

  

اإليرادات  

ة/الميزانية  الُمقرَّ

 2الميزانية النهائية  1األصلية

المبالغ الفعلية على 

أساس قابلية 

 المقارنة

الفروقات بين  

الميزانية والمبالغ 

 3الفعلية

الرصيد النقدي 

للميزانية )الدخل 

النقدي مع طرح 

 اإلنفاق(

 372,645.87 421,570.14- 421,570.14 0.00 0.00 الميزانيةفرق 

 13,433,933.82 9,141.91 13,482,858.09 13,492,000.00 13,492,000.00 إيرادات الميزانية 

 10,981,291.00 58,558.25 12,347,441.75 12,406,000.00 12,406,000.00 االشتراكات من األعضاء الفاعلين والمشاركين

 901,965.17 49,416.34- 1,135,416.34 1,086,000.00 1,086,000.00 اإليرادات األخرىمصادر 

 293,000.00 0.00 293,000.00 293,000.00 293,000.00 الميزانية العادية -الُمخصصات من الفائض المتراكم 

 250,000.00 0.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 مخزون المنشورات -الُمخصصات من الفائض المتراكم 

 358,965.17 49,416.34- 592,416.34 543,000.00 543,000.00 األعضاء المنتسبون

 1,550,677.65 0.00 0.00 0.00 0.00 االشتراكات المتأخرة

 13,061,287.95 430,712.05 13,061,287.95 13,492,000.00 13,492,000.00 نفقات الميزانية

 2,252,833.23 188,166.77 2,252,833.23 2,441,000.00 2,441,000.00 أ عالقات األعضاء

 3,781,462.10 72,537.91 3,781,462.10 3,854,000.01 3,854,000.00 ب العمليات

 3,934,060.88 1,824.46 3,934,060.88 3,935,885.34 3,771,000.00 ج الدعم المبشر من األعضاء

 3,092,931.74 168,182.91 3,092,931.74 3,261,114.65 3,426,000.00 األعضاءد الدعم غير المباشر من 

ت أساًسا بموجب القرار 1       ت بموجب المقرر  A/RES/619(XX)وفقًا لهيكلية البرامج واالعتمادات التي أُقِرَّ واقتراح األمين العام بشأن تعديل الهيكلية  A/RES/658(XXI)والقرار  CE/DEC/10(C)وتعديالته التي أُقِرَّ

 كما هو معروض في هذه الوثيقة.

بعد التحويالت 5
 

د لتدوير الفروقات. و)ج( وإعداد إيرادات يورو العائ 99)ج( من النظام المالي. و)ج( مبلغ  4يورو المطبق على السيشل عمالً بالمادة  2.195. و)ب( حسم الـ5112تشرين األول/أكتوبر  9يورو العائد إلى انسحاب النرويج من المنظمة في  23.225,52الفروقات بين إيرادات الميزانية النهائية والفعلية تُعزى إلى )أ( مبلغ الـ3

الميزانية الخاصة باألعضاء المنتسبين على أساس عدٍد تقديري لألعضاء.  
 

يحّلل هذا القسم الميزانية العادية على النحو الُمَقّر من قبل الجمعية العامة. ُيصوَّت على الميزانية العادية من قبل   .12
. وتُقدَّم ميزانية 5لفترة سنَتين تقويميَتين متتاليَتين بدًءا بسنٍة ذات رقٍم زوجيالجمعية العامة لمنّظمة السياحة العالمية 

 . 1لتغطية برنامج العمل الُمقتَرح للميزانية العادية، لكّل سنٍة مالية من الفترة المالية السنَتين على أساٍس سنوي
رة من األعضاء  .11 ل الميزانية العادية من االشتراكات الُمقرَّ وتتوافر االعتمادات اللتزامات ومخّصصات الميزانية.  1ُتموَّ

 . 3عشر شهًرا إضافًيا الميزانية في خالل الفترة المالية التي تعود إليها والثَني

                                                           
2
 .. .، المادة 5النظام المالي، المادة   

6
لة 1النظام المالي، المادة     IV.4، القواعد المالية الُمفصَّ

7
  6النظام المالي، المادة    

8
 )أ(  245)أ(، النظام المالي، المادة 3. 2النظام المالي، المادة   

mailto:omt@unwto.org


 5132 ديسمبر/األّول كانون 13 في المنتهية للسنة الُمراَجعة المالية والبيانات العالمية السياحة لمنّظمة المالي التقرير

 

 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السياحة العالمية   
 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
 

12 

من قبل الجمعية  (A/20/5(I)(c)) 1215-1211ُأِقرَّت الميزانية العادية للمنّظمة التي تغّطي فترة ميزانية السنَتين  .11
ويَتين اللتين بلغتا السن 1215و 1211يورو الُمقسَّم بين ميزانيَتي  26,616,000بمبلغ  (A/RES/619(XX))العامة 

قدرها  9بتحويالت 1215يورو على التوالي. وُعدِّلت الميزانية السنوية للعام  13,492,000وو يور   13,124,000
وفًقا لهيكلية البرامج وتحويالت  المنقحة حول االعتمادات 1 المرفقيورو، على النحو المشروح في   882,198
   الميزانية العادية.  –االعتمادات 

  13,061,288وو يور   13,482,858اإلجمالية ، بلغت إيرادات الميزانية اإلجمالية ونفقات الميزانية 1215في العام  .11
% من إيرادات الميزانية اإلجمالية. وبالتالي، ُتظِهر نتيجة 91يورو على التوالي، وهذا أفضى إلى معّدل تطبيق بنسبة 

يورو. تقّدم منّظمة  421,570الميزانية )إيرادات الميزانية اإلجمالية مع حسم نفقات الميزانية اإلجمالية( فائًضا قدره 
  العادية.  12السياحة العالمية تقريًرا مّرَتين في السنة إلى المجلس التنفيذي حول وضع تطبيق الميزانية

يورو، بما في ذلك متأّخرات األعضاء  13,433,934بلغ إجمالي إيرادات الميزانية الُمستَلمة )الدخل النقدي( ت  .11
% من 99يورو( التي تمّثل  1,550,678) 1215كانون األّول/ديسمبر  11المستلمة في خالل السنة المنتهية في 

 إيرادات الميزانية الُمقرَّة. 
 فائضة( إلى النقدي للميزانية )إجمالي إيرادات الميزانية المستلمة )الدخل النقدي( مع حسم إنفاق الميزانيأّدى الرصيد  .15

حول صندوق رأس المال  1المرفق )راجع  11صندوق رأس المال المتداول أعيد إلىو يور   372,646نقدي قدره 
 الميزانية العادية(. السلفات علىالمتداول و 

  

 
 

 

       
 

  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

                                                                      
9
 )ب(1. 2ادة النظام المالي، الم  

31
 III.4القواعد المالية المفّصلة   

33
 )ب( 5. 31النظام المالي   
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االشتراكات من األعضاء الفاعلين 
 والمشاركين

 االشتراكات المتأخرة مصادر اإليرادات األخرى

الميزانية النهائية مقابل الدخل : إيرادات الميزانية - 3الرسم 
 (بآالف اليورو)النقدي 

Final budget Cash-in

أ عالقات األعضاء 
37% 

 %59ب العمليات 

ج الدعم المبشر من 
 %11األعضاء 

د الدعم غير المباشر 
 %.5من األعضاء 

 المبالغ الفعلية: إنفاق الميزانية بحسب البرامج - 5الرسم 

 الدخل النقدي 
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 مقارنة األداء المالي بنتيجة الميزانية العادية 

   تسوية األداء المالي مع نتيجة الميزانية العادية  – 2الجدول 

 2112كانون األّول/ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
   باليورو 

  12/31/2015 

 3,005,511.74- النتيجة المالية في بيان األداء المالي 

 72,607.50 الفروقات في الكيانات

 3,499,689.38- الفروقات الناشئة عن اختالف األساس المحاسبي

 421,570.14 الميزانية والمبالغ الفعليةنتيجة الميزانية في بيان مقارنة 

التالية في الحسبان لدى التسوية بين األداء المالي  فروقاتاأُلُسس المحاسبية. وبالتالي، يجب أخذ التختلف الميزانية و  .11  
 )بيان األداء المالي( ونتيجة الميزانية )بيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية(: 

 في الكيانات  فروقاتال (أ )
يشمل بيان األداء المالي جميع عمليات منّظمة السياحة العالمية، في حين ينحصر بيان مقارنة الميزانية 

 والمبالغ الفعلية بالعمليات المّتصلة بالميزانية العادية. 
( iiالمّتصلة بالميزانية العادية، و)المالية  المعامالت( i)للمنّظمة ُمنَشأ لغرض احتساب:  11الصندوق العام

المذكورة  المعامالتالمالية األخرى غير المّتصلة بالميزانية العادية )كاإليرادات المتفّرقة(. وهذه  المعامالت
(، باإلضافة إلى صندوق المساهمات الطوعية، والصناديق االستئمانية، وبما أّنها ال تشّكل جزًءا iiأخيًرا )

 لدى التسوية. في الكيانات ُتحَذف فروقاتمن الميزانية العادية، فهي 
 الناشئة عن اختالف األساس المحاسبي  فروقاتال (ب )

، وفًقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، في االستحقاق الكامل ّد بيان األداء المالي على أساسُيعَ 
 للميزانية العادية.ُمعدَّل وفًقا ال االستحقاقُيَعّد على أساس حين أّن بيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية 

في حين توازن اإليرادات على أساٍس استحقاقّي مع ُمعدَّل، ال االستحقاق ادية على أساستَُقّر الميزانية الع
إضافة المخّصصات من الفائض المتراكم، والنفقات ُتواَزن عندما يكون ُمخطًَّطا أّن التكاليف ستكون 

 ما عدا:في  ،مستحقَّة
(i) التي  التمويلي اإليجارات، والتزامات المادية غير األصول، و والمعّدات والمباني الممتلكات

ن  ؛ ما يكون من الُمخطَّط تسديد المدفوعاتفي الميزانية عند ُتدوَّ

                                                           
35

  5، المادة .. .، المادة 3. 31النظام المالي، المادة   
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(ii)  التي الم الخدمةبعد انتهاء للتأمين الصّحي  األجلنفقات استحقاقات الموّظفين الطويلة
التي تفيض عن اعتمادات الميزانية،  ولكن المحاسبية الدولية للقطاع العام وفًقا للمعاييرتستحق 

  السنوية المتوقعة؛ المدفوعات التي تستند إلى
(iii) أسعار فروقات مثل) األخرى المحاسبية فروقاتوال دةسدَّ المُ  غيراألعضاء  اشتراكات بدل 

 بيع في والخسائر وانخفاض القيمة ،هالكاإل/ستهالكواال ،العينية عاتالتبرّ و  األجنبي، الصرف
ن غيرتكون  التي( واألصول غير المادية الممتلكات والمباني والمعّدات  ؛ الميزانية في ةُمدوَّ

(iv) ل نالذي  11التحويل إلى احتياطي االستبدا في الميزانية استناًدا إلى االستهالك  ُيدوَّ
 واإلهالك في السنوات السابقة. 

 في التقديم  االختالفات (ج )
يستخدم بيان األداء المالي تصنيًفا قائًما على طبيعة النفقات، في حين أّن بيان مقارنة الميزانية والمبالغ 

 الفعلية يصّنف النفقات بحسب البرامج/المشاريع. 
 

(، والبرامج التشغيلية Aالرئيسية عالقات األعضاء )البرامج في الميزانية العادية، ُتصنَّف اإلنفاقات بين 
غير المباشر لألعضاء  –(، والدعم Cالرئيسية المباشر لألعضاء )البرامج  –(، الدعم Bالرئيسية )البرامج 
 .هو صفرالتقديم في  لالختالفاتاألثر المالي . ُيذكر أنَّ 11(D الرئيسية)البرامج 

 األداء المالي 

 اإليرادات تحليل

ل أنشطة منّظمة السياحة العالمية بشكٍل رئيسي من خالل يورو 21,684,976بلغ إجمالي اإليرادات   .11  االشتراكات. ُتموَّ
رة رةمّثل صافي اإليرادات من اشتراكات األعضاء على أعضائها. وي الُمقرَّ بلغ % من إجمالي اإليرادات، إذ ت11 المقرَّ

 . يورو 13,387,842
ة( ستئمانياال قيداصنالطوعية ومساهمات الالمساهمات ) %( من المساهمات األخرى13تأتي اإليرادات المتبقية )  .13

يورو. تشمل اإليرادات األخرى، من بين جملة  5,618,820يورو، واإليرادات األخرى التي تساوي  2,678,314البالغة 
  يورو(.  3,887,976يورو( والمساهمات العينية ) 335,077أمور، مبيعات المنشورات )

                                                           
31

 VI 21-23القواعد المالية المفّصلة   
3.

 1. .النظام المالي، المادة   
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نت  .19  تاعوتبرّ ، يورو( 3,094,612) المتبّرعة المؤتمرات مرافقو  ،الممنوحة في ما يتعّلق بالمقّراتالتبّرعات العينية  ُدوِّ
 .يورو( 793,363) السفر

لة كإيرادات. لهذا السبب،   .12 منّظمة السياحة العالمية بدالت للحسابات  تدّونقد ال ُتستَلم في النهاية جميع المبالغ الُمسجَّ
  . التحصيلغير مضمونة 

 
 
 
 

 

 
 

   

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

 تحليل النفقات   

يورو. تمّثل األجور والرواتب واستحقاقات الموّظفين، أي الفئة الرئيسية في اإلنفاق،  24,690,488بلغ إجمالي النفقات  .11
% من 11يورو ) 9,295,592يورو(. بلغت رواتب الموّظفين المنتظمين  14,085,230% من إجمالي النفقات )51

%( على فرق العمل 15يورو ) 3,552,205األجور والرواتب واستحقاقات الموّظفين(. وُأنِفَق مبلغ إضافي يساوي 
%( فيتعّلق باستحقاقات 9يورو ) 1,237,433المؤّقتة والمستشارين لدعم تنفيذ البرامج والمشاريع. أّما المبلغ المتبّقي، 

  ، وذلك للموّظفين الحاليين والمتقاعدين. الخدمةبعد انتهاء الموّظفين 
 

% من إجمالي النفقات. 12يورو، وتمّثل   4,907,531تكاليف التشغيل األخرى ساوي اللوازم والمواد االستهالكية و ت .11
اإليجار يورو(، ونفقات اإليجار، بما في ذلك  657,482تشمل هذه الفئة بشكٍل رئيسي اللوازم والمواد االستهالكية )

 يورو(، والمواد القابلة لالستهالك، ونفقات النشر.  946,012يورو(، والخدمات التعاقدية ) 3,123,496العيني )
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         ملخص األداء بحسب الفئات - 3الجدول   

 2112كانون األول/ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
         باليورو    

 مجموع المنظمة الحذف بين الفئات* خدمات أخرى خدمات برنامج العمل  

          

 21,684,975.84 102,717.21- 5,318,190.74 16,469,502.31 اإليرادات

 24,690,487.58 102,717.21- 5,242,960.57 19,550,244.22 النفقات

 3,005,511.74- 0.00 75,230.17 3,080,741.91- الفائض/)العجز( للسنة     

       *تؤّدي األنشطة الداخلية إلى تبادالت بين الفئات وهي ُمبيَّنة هنا لتقديم هذا البيان المالي بدقّة   

 

  الفئات  بحسب الُمقسَّم األداء تحليل

اعتمادات يورو. وُيعزى العجز بالدرجة األولى إلى أثر  3,080,742-خدمات برنامج العمل عجًزا قدره سّجلت فئة   .11
وتكاليف الفائدة غير الملحوظة في الميزانية وكلفة الخدمات  يورو( 2,910,477) غير مضمونة التحصيلالحسابات 

 يورو(.  952,433المتعلقة باستحقاقات الموظفين بعد انتهاء الخدمة )
 المحاسبية الدولية للقطاع العام المعايير باتمتطلّ  عكسيو  ،يورو  75,230قدره  فائًضاالخدمات األخرى  ت فئةسّجل .11

 دبمجرّ  اإليرادات لسجَّ تُ  حيثغير المشروطة  التبادلية غير للمعامالت العالمية السياحة مةمنظّ ل المحاسبية والسياسات
 السنة/السنوات المالية نفسها أو التالية. في نفيذتال عند نفقاتال لسجَّ تُ  الخاص بها، في حين فاقتّ اال على التوقيع
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         ملخص الوضع المالي بحسب الفئات - 4الجدول 

 2112كانون األول/ديسمبر  31في 
 باليورو    
 مجموع المنظمة الحذف بين الفئات* خدمات أخرى خدمات برنامج العمل      

 20,890,382.60 2,531,907.55- 6,408,012.87 17,014,277.28 األصول     

 22,160,701.64 2,531,907.55- 1,088,500.55 23,604,108.64 الخصوم

 1,270,319.04- 0.00 5,319,512.32 6,589,831.36- صافي األصول/رأس المال     

       ة.ا لتقديم هذا البيان المالي بدقّ معامالت بين الفئات وهي ُمبيَّنة هن األنشطة الداخلية إلىتؤّدي *.  

 %76; اإليرادات

 %.5; اإليرادات

 %79; النفقات

 %53; النفقات

 (بآالف اليورو)اإليرادات والنفقات بحسب الفئة  - 7الرسم 
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يورو. وهو يتمّثل من خالل: )أ(  6,589,831- خدمات برنامج العمل لفئةيبلغ صافي األصول/قيمة رأس المال  .15
 ، واحتياطي الطوارئ الخاصاالستبدال حتياطي، واالمتداول المال رأس صندوقاحتياطيات المنّظمة، أي 

ندوق الخاص بالمشاريع الخارجة عن الميزانية العادية، ضمن الصيورو(، و)ب( الفائض المتراكم المقّيد  4,493,568)
يورو، الذي ُيفسَّر بالتزام استحقاقات  11,969,555-يورو(، و)ت( والعجز المتراكم غير المقّيد بقيمة  886,156) العام

يورو(، والفائض المتراكم غير المقيَّد  12,839,186-) الملحوظة في الميزانيةغير  الخدمة بعد انتهاءالموّظفين 
   يورو(.   869,631المنشورات ) نو لمخز 

المقّيدة يورو، وهذا يمّثل بشكٍل رئيسي األرصدة  5,319,512الخدمات األخرى  لفئةيبلغ صافي األصول/رأس المال  .11
لة من المساهمات الطوعية والصناديق االستئمانية.     للمشاريع الخارجة عن الميزانية الُمموَّ

تجدر اإلشارة إلى أّن االحتياطيات والفائض المتراكم المقيَّد المتوافر للمنّظمة لالستخدام المستقبلي ليسا من دون قيود.  .11
أو المشروع المعني، أو االّتفاق  اتن تطبيق صافي األصول هذه إاّل بموجب الشروط المرجعية لالحتياطيفال يمك

 التعاقدي المالئم مع الجهة المانحة، وبالتالي توجد قيود مفروضة على استخدامها المستقبلي. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

% 19يورو، مع  16,227,513 ( البالغالجاريةمع حسم الخصوم  األصول الجاريةاإلجمالي ) المتداول المال رأسإّن  .13
، يشير إلى وضٍع قوّي من حيث السيولة. يورو( 15,871,874) النقد يعادل وماعلى شكل نقد  األصول الجاريةمن 

ت تأخيرات في جمع اشتراكات ها على المدى القصير في حال واجهوقد تتأّثر قدرة المنّظمة على اإليفاء بموجبات
  األعضاء. 
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مع  الجاريةاألصول غير ) غير جارٍ  وضعٍ يؤّدي إلى الخدمة  بعد انتهاءولكّن أثر التزامات استحقاقات الموّظفين  .19
  أو االحتياطات. لالشتراكاتيورو، ُتسدَّد من المدفوعات المستقبلية  17,497,832-( بقيمة الجاريةحسم الخصوم غير 

 18,365,782 تصل إلىالموظفين )الجارية وغير الجارية( والتي من إجمالي االلتزامات المترتبة على استحقاقات   .12
% من إجمالي التزامات المنظمة 31%(. ُيشار إلى أنَّ 241)يورو   107,795تبلغ قيمة االلتزامات الحالية يورو، 

 ُتعزى إلى استحقاقات الموظفين، معظمها يندرج ضمن االلتزامات غير الجارية. 
 

  
 
 

 المتداول المال رأس صندوق

يتمّثل الغرض من صندوق رأس المال المتداول في توفير التمويل إلنفاقات الميزانية ريثما يتّم تلّقي االشتراكات من   .11
 . 15األعضاء

يورو،  2,804,006، كان المستوى اإلسمي لصندوق رأس المال المتداول يبلغ 1215كانون األّول/ديسمبر  11في  .11
، 1215صندوق رأس المال المتداول خالل سنة  يورو. ُتستعَرض حركة 2,270,053الرصيد المتوافر  بلغفي حين 

  . الميزانية العادية على سلفةالو  فر في صندوق رأس المال المتداولالرصيد المتو  حول المرفق الثالثفي 

 المقّررة االشتراكات

                                                           
32

 )ب(5. 31النظام المالي، المادة   
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ل المستوىشبيهة جًدا بوهي يورو،  16,598,761غير الُمسدَّدة  االشتراكات المقّررة بلغ إجمالي  .11 كانون  11في  الُمسجَّ
-، تّم تقديم بدل بقيمة المتبعة في منظمة السياحة العالميةالمعايير المحاسبية  وانسجاًما مع. 1211الثاني/يناير 

رة الصافية في بيان الوضع المالي يوازي  13,579,624 يورو مقابل المبلغ غير الُمسدَّد، فأصبحت االشتراكات الُمقرَّ
رة يورو.  3,019,136.71 ّن االشتراكات الُمقرَّ والنظام  11مستحّقة الدفع للمنّظمة وفًقا للنظام األساسي الُمقدرةوا 

 للمنّظمة. 11المالي
ل العام  قد تراجع في السنوات األخيرة، االشتراكات المقّررة ّدل تحصيل مععلى الرغم من أنَّ   .11 تحسّنا  1215سجَّ

% من االشتراكات، أي نقطة مئوية واحدة دون المعدل العام في السنوات العشرة 31بنقطتين مئويتين، ليصل إلى 
 اتها اليومية والقصيرة األجل،، وقدرة المنظمة على الوفاء بالتزاميعتمد الرصيد النقدي للصندوق العام%(. 33األخيرة )

رة من قبل األعضاء. ُتعَرض في  رةاشتراكات األعضاء الرابع قائمة  المرفقعلى توقيت دفع االشتراكات الُمقرَّ  المقرَّ
المستحّقة للصندوق العام  شتراكاتاال تحت عنوان بيان، 1215كانون األّول/ديسمبر  11 لغاية غير الُمسدِّدة

  . 1215وصندوق رأس المال المتداول 
 بمجموعٍ  لتسديد االشتراكات المستحقة عليهم، خططً قد وضعوا عضًوا  11، كان 1215كانون األّول/ديسمبر  11في  .15

 يورو لتسوية اشتراكاتها غير الُمسدَّدة.   5,635,522 وقدره
 

  
 الخدمة انتهاء الخدمةبعد  الموّظفين استحقاقات التزامات

                                                           
36

 35النظام المالي/ملحق قواعد التمويل، الفقرة   
37

 5. 7النظام المالي، المادة   
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)االستحقاقات  الخدمة بعد انتهاءاستحقاقات الموّظفين  االلتزامات المترتبة على في منّظمة السياحة العالمية، تشمل .11
، واإلجازة السنوية المتراكمة، واستحقاقات نهاية الخدمة )منحة بعد انتهاء الخدمةالتأمين الصّحي : غير الجارية(

نقل(. ُتحَتَسب هذه االلتزامات من قبل مؤّسسة النهاية الخدمة، ونفقات في اإلعادة إلى الوطن، وتكاليف النقل 
كانون  11إلى  ي أجرته منّظمة السياحة العالميةاألخير الذ تقييمود تاريخ ال. ويعاالكتواريين اءخبر متخّصصة من ال
 .  1211األّول/ديسمبر 

، بلغت االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين بعد الخدمة مبلًغا وقدره 1215كانون األول/ديسمبر  11في   .11
تكاليف الخدمة لصافي  مليون يورو، ناجمة عن تكاليف الفائدة و 1.01مليون يورو، ما يمثل زيادًة بقيمة  18.26
 .1215المدفوعة في المبالغ 

 1215في  1,270,319-إلى رصيٍد سلبي بلغ  1211يورو في  1,698,211 يشمل التغيير في صافي األصول من  .13
استحقاقات الموظفين بعد انتهاء الخدمة غير الملحوظة في الميزانية. تظهر الرسوم تأثير االلتزامات المترتبة على 

وااللتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين بعد الخدمة، وتأثير البيانية أدناه التالزم بين صافي األصول 
 االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين بعد الخدمة على صافي األصول.
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صافي األصول الحالي مقابل صافي األصول  - 36الرسم 
ر باستخدام نظام التسديد المرتبط بالدخل بالنسبة إلى  المقدَّ
االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين بعد الخدمة 

 (بآالف اليورو)

 أسهم رأس المال/صافي األصول

 أسهم رأس المال على أساس نظام التسديد المرتبط بالدخل/صافي األصول
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 انتهاء الخدمةبعد  التزامات استحقاقات الموّظفين تدوينفي حين أّن المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام تقتضي  .19
في البيانات المالية للمنّظمة، غير أّن مسألة تمويل هذه االلتزامات هي موضوٌع يعود القرار  االستحقاق على أساس

بشأنه إلى المنّظمة الفردية المعنية. فهذه المعايير ال تفرض على المنّظمة التي تقّدم التقرير أن تمّول هذه االلتزامات 
أن تقوم المنّظمة بتطوير خّطة لتأمين التمويل  ينبغين أجل ضمان اإلدارة المالية السليمة، . ولكن، مبصورٍة محّددة

تموياًل كاماًل لاللتزامات التابعة لمنظومة األمم المّتحدة التي ليس لديها في المستقبل. وهناك عدد من المنّظمات 
 لتحقيق التمويل الكامل مع الوقت.  المتعّلقة بالموّظفين، وهي تعتمد أو تبحث في مجموعٍة من الخيارات

دارة التزامات استحقاقات الموّظفين، وخصوًصا التأمين الصّحي بعد يجري تحليل .52  انتهاء موضوع تحديد وتمويل وا 
التابع  بعد انتهاء الخدمةالفريق العامل المعني بالتأمين الصّحي الخدمة، ضمن منظومة األمم المّتحدة، من قبل 

، بهدف تحديد الخطوات الواجب (CEB) ، برعاية مجلس الرؤساء التنفيذيين(UNFBN) لشبكة المالية والميزانية
  اّتخاذها وتطوير مقاربات مشتركة من قبل المنّظمات التابعة لمنظومة األمم المّتحدة. 

لفريق العامل التابع لشبكة األمم المّتحدة منّظمة السياحة العالمية عن كثب التطّورات في عمل هذا ابالتالي، تتابع  .51
حول تمويل  اإلداريةللمالية والميزانية، ولدى منّظماٍت أخرى تابعة لألمم المّتحدة، قبل تقديم مقترحات لألجهزة 

بانتظار وضع مقترحاٍت بشأن تمويل االلتزامات المترتبة على  .13بعد انتهاء الخدمةالتزامات استحقاقات الموّظفين 
االشتراكات االلتزامات من إيرادات  تسديد هذهقاقات الموظفين بعد الخدمة، ستواصل منظمة السياحة العالمية استح

 . نظام الدفع المرتبط بالدخلعلى أساس  المقّررة 
)مخّصصات احتياطية الستحقاقات الموّظفين لفترة  19خّصصت منّظمة السياحة العالمية اعتمادات سنوية في الميزانية .51

، بعد انتهاء الخدمةالموّظفين المترتبة على استحقاقات  الحالية لتزاماتتسديد االل 1212ما بعد الخدمة( منذ العام 
. ومن إجمالي قيمة االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين 12ووضعت جانًبا مخّصصاٍت إضافية من الفائض

صافي األصول غير المقّيدة إجمالي  أخذمليون يورو لهذا الغرض. ولكْن، بعد  1415يورو(، ُخصِّص مبلغ  13411)
المترتبة على  لتزاماتاال مليون يورو متوفٌر لتغطية 5411مة في الحسبان، يتبيَّن أنَّ مبلًغا إضافًيا بقي للميزانية العادية

كانون  11مليون يورو بتاريخ  1143فجوًة ماليًة قيمتها  خلف، ما الموّظفين بعد انتهاء الخدمةاستحقاقات 
 . 1215األول/ديسمبر 
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  CE/DEC/9(XCVIII).9 
39

 5132-.513، و5131-5135، و5133-5131يورو للفترات التالية التي تمتّد كّل منها على سنَتين:  611111  
51

يورو من ميزانية سنة  396227، وA/RES/572/(XVIII)، وفًقا لـ CE/DEC/5(LXXXVIII)بموجب  5117-5116يورو من فائض ميزانية  711111  

 CE/DEC/11 (XCVIII)بموجب  5131
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  بعد انتهاء الخدمةالتأمين الصّحي 
فالموّظفون . بعد انتهاء الخدمةأهّم بنٍد ضمن التزامات استحقاقات الموّظفين  بعد انتهاء الخدمةيشّكل التأمين الصّحي  .51

سنوات على األقّل من الخدمة اعتباًرا من تاريخ انضمامهم إلى منّظمة السياحة العالمية والذين بلغوا  12الذين أمضوا 
عاًما كحّد أدنى عند فصلهم عن الخدمة، يستطيعون االستمرار في االستفادة من برنامج التأمين الصّحي  55سّن 

التكاليف المستقبلية اإلجمالية المرتبطة بتوفير  بعد انتهاء الخدمةمين الصّحي الخاص بالمنّظمة. ويعكس التزام التأ
 الموّظفين الحاليين عند التقاعد.استحقاقات التأمين الصّحي للمتقاعدين الموجودين و 

اسة ، باالستناد إلى الدر 1215كانون األّول/ديسمبر  11في  بعد انتهاء الخدمةبلغ إجمالي التزام التأمين الصّحي   .51
ل في 1مليون يورو، بزيادٍة نسبتها  1142، 1215والحركة في  1211االكتوارية للعام  % مقارنًة مع المستوى الُمسجَّ

 . 1211العام 
بقيت القّوة العاملة )الموّظفون المنتظمون الحاليون( ثابتًة إجمااًل على مدى السنوات. من جهٍة أخرى، ازداد عدد   .55

 . 1211منذ % 11بنسبة  بعد انتهاء الخدمةمن التأمين الصّحي  المتقاعدين الذين يستفيدون
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االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين بعد  - 37الرسم 
 (بماليين اليورو)انتهاء الخدمة 
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عدد المشتركين في برنامج التأمين الصحي بعد  - 38الرسم 
 انتهاء الخدمة

 المتقاعدون المستفيدون من التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة

 استحقاقات نهاية الخدمة   إجازة مستحقة الموظفون الناشطون

 التأمين الصحين بعد الخدمة
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 المالية المخاطر إدارة

ةُتحدَّد سياسات إدارة المخاطر المالية الخاصة بمنّظمة السياحة العالمية في القواعد المالية  .51 الخاصة  11المفّصل
 بالمنّظمة. 

تتعّرض منّظمة السياحة العالمية لمجموعٍة متنّوعة من المخاطر المالية المرتبطة بالتقّلبات في أسعار الصرف،  .51
والتقّلبات في معّدالت الفائدة، ومخاطر االئتمان للمصارف/المؤّسسات المالية، والمخاطر المتعّلقة بالمدينين واألطراف 

 وتُقيم المنّظمة مراجعًة منتظمة لمدى التعّرض للمخاطر المالية. الُمناِظرة. 

 

 مخاطر الصرف 

ة عن التقّلبات في أسعار صرف العمالت. وبما أّن وناجمتتعّرض المنّظمة لمخاطر متعّلقة بصرف العمالت األجنبية  .53
رة باليورو، كما أّن معظم نفقات برنامج الالمنّظمة تستلم معظم ا عمل الميزانية العادية تُفنَّد بهذه العملة، شتراكات المقرَّ
بين اليورو والعمالت األخرى. ولدى المنّظمة نفقات أيًضا  ء كبير من التعّرض لتقّلبات الصرففهذا يضمن إزالة جز 

 بعمالت أخرى غير اليورو، ال سّيما بالدوالر األميركي )د. أ.(. 
صول بالدوالر األميركي وباليّن الياباني، وتُقيم الحسابات باليورو تحتفظ منّظمة السياحة العالمية بمستوى أدنى من األ .59

عند اإلمكان. ترتبط السندات بغير اليورو بالدرجة األولى بالمساهمات من الجهات المانحة الُمقدَّمة بعمالٍت غير 
فسها عادًة، فإّن التعّرض اليورو. وبما أّن اإليرادات ومعظم النفقات للمشاريع الخارجة عن الميزانية تكون بالعملة ن

 لخطر صرف العمالت األجبنية ُيعتَبر محدوًدا. 
 % من النقد وما يعادل النقد بعملة اليورو. 19ُعيِّنت نسبة ، 1215كانون األّول/ديسمبر  11في   .12

 الفائدة مخاطر 

تتعّرض المنّظمة لمخاطر مرتبطة بمعّدل الفائدة على أصولها المالية الحاِملة للفوائد. وتتّم إدارة مخاطر معّدالت  .11
 الفائدة من خالل حصر االستثمارات بفتراٍت محّددة. 

 مخاطر االئتمان

                                                           
53

  2القواعد المالية المفّصلة، الملحق   
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، التي ترتبط إجمااًل بتسديد اشتراكات األعضاء، ُتدار من خالل مستحقة القبضالحسابات إّن مخاطر االئتمان على   .11
استخدام صندوق رأس المال المتداول، ومن خالل حصر اإلنفاقات بالموارد النقدية المتوافرة. وُترَفع تقارير دورية إلى 

 المجلس التنفيذي تتناول الوضع المالي للمنّظمة ووضع اشتراكات األعضاء غير المدفوعة. 
، وذلك ألّن مستحقة القبضمنّظمة السياحة العالمية معّرضة لمخاطر ائتمانية كبيرة مرتبطة بالحسابات  تليس .11

عند وجود دليٍل موضوعي قائم على مراجعة المبالغ  أساسي. ولكن، ُيحدَّد بدٌل معّينالمساهمين هم األعضاء بشكٍل 
غير المسّددة في تاريخ التقرير، يشير إلى أّن منّظمة السياحة العالمية لن تكون قادرة على تحصيل كافة المبالغ 

 . مستحقة القبضالمستحّقة وفًقا للشروط األصلية للحسابات 

  النظيرةالمخاطر المتعّلقة باألطراف 

الرئيسي من كافة االستثمارات في حفظ قيمة موارد المنّظمة. وفي إطار هذا الهدف العام، تقوم يتمّثل الهدف  .11
. وال العائد معّدل( ضمان األصل، و)ب( السيولة، و)جاالعتبارات األساسية إلدارة االستثمارات على ما يلي: )أ( 

تستخدم المنّظمة المشتّقات أو تستثمر في قيمة رأس المال. كذلك، تعمل المنّظمة على تطوير سياسات خاصة 
 بمسألة االستثمار لتعزيز آلياتها الخاصة بالمخاطر المالية. 

  .إجراء عملياتها ألغراض مةللمنظّ  النقدية االحتياجات مراعاة مع االستثمارات تتم .15

 لشفافية المالية والمساءلة ا

في خطوٍة تشّكل تحسًُّنا ملحوًظا في مسألة إعداد التقارير المالية، حّضرت منّظمة السياحة العالمية البيانات المالية  .11
، 1215وفًقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. ومن خالل اعتماد وتطبيق هذه المعايير في العام  1211لسنة 

نّظمة قدرتها على إصدار معلومات مالية ُمجِدية ومفيدة باستخدام معايير محاسبية معترف بها دولًيا. عّززت الم
 فاعتماد هذه المعايير يدعم تحسين اإلدارة المالية والشفافية والمساءلة في المنّظمة. 

وبما أّن نطاق هذه المعايير أولوية.  ُيعتَبر االستمرار في االمتثال للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام مسألًة ذات .11
سوف تستمّر المنّظمة في اعتماد كافة هذه المعايير المحاسبية متواصلة ليعكس أفضل الممارسات،  يخضع لتطويراتٍ 

الجديدة والُمنقَّحة والقابلة للتطبيق. وستتابع المنّظمة عمَلها الوثيق مع منّظماٍت أخرى من منظومة األمم المّتحدة حول 
 معايير المحاسبية الدولية للقطاع والمسائل األخرى المرتبطة باإلدارة المالية. ال
 في إطار المساءلة واإلدارة المالية، منها:  التدابيرمنّظمة السياحة العالمية عدًدا من  طبقت، 1215في العام  .13
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إبالغ األمين العام شهرًيا بالمسائل الرئيسية الناشئة المتعّلقة بالجانب المالي وبالميزانية، من أجل تحديد  (أ )
استناًدا إلى هذه المعلومات، يستطيع األمين موارد منّظمة السياحة العالمية. التحسينات الممكنة في إدارة 

 . العام التركيز على المخاطر المالية التي تّم تحديدها
)نظام معلومات اإلدارة  ”Athena“المعلومات المتعّلقة بالميزانية والجانب المالي على االنترنت عبر  توفير (ب )

المالية الخاص بمنّظمة السياحة العالمية(، وذلك للمدراء والموّظفين بحسب البرامج/المشاريع، تعزيًزا للكفاءة 
 والفعالية في تطبيق البرامج. 

( ii( المشتريات واإلدارة، و)i( لتطوير وحدات خاصة بـ: )Athena II" )خطة  Athena متابعة تحسين " (ج )
النظم المعلوماتية  إنَّ  .1211مستحقة الدفع. ومن المتوقع أن يبدأ العمل بهذه الوحدات في الحسابات 

تخطى بحيث تالُمحسَّنة تخفِّف من التدخالت اليديوية وتزيد من كفاءة العمليات واإلجراءات في المنظمة، 
 بكثير نطاق الشؤون المحاسبية والمالية وتؤثر على كل العمليات.

نشر الطبعة الثانية من الدليل التوجيهي حول سياسات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام الخاص  (د )
بمنظمة السياحة العالمية للتوجيه واإلرشاد حول السياسات والممارسات المحاسبية المعتمدة في منظمة 

 المحاسبية الدولية للقطاع العام. ياحة العالمية تطبيًقا للمعاييرالس
السلع و/أو األعمال /أو كل عقود المشتريات المتصلة بشراء الخدمات و لحصراعتماد وظيفة المشتريات  (ه )

األولى من  للُنسخةفي السنة وفًقا  (ضريبة القيمة المضافةبما في ذلك يورو ) 1522التي تتخطى قيمتها 
 دليل المشتريات الخاص بمنظمة السياحة العالمية.

، ومراجعة مشاريع االتفاقات استعراض خاص فريقتقييم مشاريع المساهمات الطوعية المقترحة من قبل  (و )
 ذات الصلة من الزاويتين القانونية والمالية لتحسين جودة واتساق اتفاقات المشاريع والحدِّ من المخاطر.

 
ووحدة التفتيش مراجعي الحسابات الخارجيين يشمل إطار المراجعة الخارجية الذي تعتمده منّظمة السياحة العالمية  .19

 المشتركة التابعة لألمم المّتحدة. 
تلتزم المنّظمة بمواصلة تعزيز الشفافية والمساءلة في األعوام المقبلة، مع مراعاة مدى توافر الموارد بهدف تطبيق  .12

 ة.ُمنظَّمة للمساءلمقاربٍة 
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 5132كانون األّول/ديسمبر  13تقديم البيانات المالية في 

، وهذا يعكس ثقتنا بااللتزام العملعلى أساس استمرارية ُتَعّد البيانات المالية الخاصة بمنّظمة السياحة العالمية  .11
 المتواصل من قبل األعضاء لتحقيق أهداف المنّظمة وتوفير الموارد المالية الالزمة وفًقا لذلك. 

( والدعم المتواصل من ii)، و121111( الميزانية الُمَقرَّة لسنة iإلى: ) العمليستند البيان على أساس استمرارية  .11
رة والمساهمات الطوعية.   األعضاء والجهات المانحة عن طريق تسديد االشتراكات الُمقرَّ

أفضل ما لدينا من معارف ومعلومات، بأّن البيانات المالية تشمل كافة ، وحسب إّننا نفيد بموجب هذه الوثيقة .11
لتقد  عامالتالمفي الفترة المحّددة، وبـأّن هذه  المترّتبة المعامالت بشكٍل مناسب، وبأّن البيانات المالية التالية  ُسجِّ

كانون  11ووضع منّظمة السياحة العالمية في  1215والمالحظات تمّثل بصورٍة مقبولة النتائج المالية لسنة 
 . 1215األّول/ديسمبر 

 1215كانون األّول/ديسمبر  11بيان الوضع المالي في  - 1البيان 
 1215كانون األّول/ديسمبر  11بيان األداء المالي للسنة المنتهية في  - 1البيان 
 1215كانون األّول/ديسمبر  11للسنة المنتهية في  المال رأس/األصول صافي في التغّيرات بيان - 1البيان 
 1215كانون األّول/ديسمبر  11للسنة المنتهية في  النقدية التدّفقات بيان - 1البيان 

الميزانية  – 1215كانون األّول/ديسمبر  11بيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية للسنة المنتهية في  - 5يان الب
    العادية 

 
 ُموقَّع 

 

 بالنش -خوسيه غارسيا                                                                           طالب الرفاعي 

 األمين العام                                                                               مدير اإلدارة 

 1215آذار/مارس  11مدريد، 

                                                           
55

  A/RES/619(XX) 
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 51رأي المراجعين الخارجيِّين

 مكتب المراقب المالي العام
 المكتب الوطني لمراجعة الحسابات 

 
 القسم المؤّسسي

 التنسيق واإلشراف

 الرسمي[ ]الشعار 
 وزارة المالية واإلدارات العامة

 

 

 
 تقرير مراجعة الحسابات السنوية

 الخاص

 بمنظمة السياحة العالمية

1215السنة المالية   

 صادر عن مكتب المراقب المالي العام
 

 

 

  MARÍA DE MOLINA, 50 28006  
 مدريد

 10 70 536 91هاتف: 
 98 70 536 91فاكس: 

 

  

                                                           
51

-VIÑAYO FERNANDEZ SOFIA - 2016-03األصلية ]ُترِجَم رأي المراجعين الخارجيين من اإلسبانية إلى اإلنكليزية، وُوقَِّع إلكترونًيا في لغته   

31 - 10:18:32 CET VEGA GARCIA MARIA MERCEDES - 2016-03-31   10:27:21 CET رئيس المكتب الوطني لمراجعة الحسابات التابع ،
 M4INY94M8PLRXDR8 onلوزارة المالية واإلدارات العامة. يمكن التحقق من صحة هذه الوثيقة باستخدام الرمز اإللكتروني: 

http://www.pap.minhap.gob.] 
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 أوال. مقدمة

رت الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية )الُمشار إليها في ما يلي بـ"المنظمة"( في دورتها الحادية والعشرين تعيِّين إسباني ا قرَّ
(. وقد طلبت المنظمة من خالل وزارة الشؤون A/RES/661(XXI))القرار  1211-1211مراجًعا خارجًيا لحساباتها للفترة 

ين مراجعين خارجيين للفترة المذكورة. رًدا على هذا الطلب، وافق مكتب المراقب المالي العام تولي الخارجية والتعاون تعيِّ 
، وباشر بتعيين مراجَعْين من المكتب الوطني لمراجعة الحسابات من أجل 1211-1211مسؤولية مراجعة الحسابات للفترة 

 .1215لسنة المالية مراجعة الحسابات السنوية لمنظمة السياحة العالمية المتصلة با

انطالًقا من ذلك، عمل مكتب المراقب المالي العام، من خالل المكتب الوطني لمراجعة الحسابات، على مراجعة البيانات المالية 
، وبيان األداء المالي، وبيان 1215كانون األول/ديسمبر  11، وهي تشمل بيان الوضع المالي لغاية 1215للمنظمة للعام 
، وبيان التدفقات النقدية، وبيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية، إضافًة إلى المالحظات على البيانات رأس المالالتغييرات في 

 المالية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.

لمية والمادة ( من النظام األساسي لمنظمة السياحة العا1)11يتولى األمين العام مسؤولية إعداد الحسابات السنوية، وفًقا للمادة 
(، ووفًقا للنظام IPSASمن النظام المالي. ويتّم إعداد هذه الحسابات وفًقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) 1141

المالي والقواعد المالية المفصلة المتبعة في منظمة السياحة العالمية. ُيشار إلى هذا اإلطار المرعي في رفع التقارير المالية 
على  1من المالحظة  32من تقرير األمين العام بشأن البيانات المالية المرافقة لهذه الحسابات، وضمن الفقرة  1قرة ضمن الف

البيانات المالية. كما أنَّ األمين العام مسؤوٌل عن اعتماد إطار الرقابة الداخلية الذي يراها ضرورًيا للتمكين من إعداد بياناٍت 
 دية. مالية خالية من أي أخطاء ما

شباط/فبراير، إلى جانب تقرير  19تمَّت صياغة الحسابات السنوية الُمشار إليها في هذا التقرير من قبل األمين العام في 
 األمين العام حول البيانات المالية.

 ثانًيا. الغاية ونطاق العمل: مسؤولية المراجعين

المالية الُمرفقة تعكس صورًة حقيقة باالستناد إلى العمل الُمنَجز تقتضي مسؤوليتنا تقديم رأٍي صريح حول ما إذا كانت الحسابات 
 1بموجب معايير مراجعة الحسابات الخاصة بالقطاع العام، الُمقّرة بموجب قراٍر صادر عن مكتب المراقب المالي العام في 

راراٍت صادرة من مكتب المراقب المالي ، إضافًة إلى معايير مراجعة الحسابات التقنية المتنّوعة الُمقّرة بق1993أيلول/سبتمبر 
العام في إطار التوّسع في تفسير وتفصيل المعايير اآلنفة الذكر. إضافًة إلى ذلك، وفي مسائل غير مشمولة ضمن المعاير 

اسبة تعارض معها، ُتعتبر ساريًة أيًضا معايير مراجعة الحسابات الصادرة عن معهد المحالذكر، وطالما ال يكون هناك  السابقة
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والتدقيق والمعايير الدولية لمراجعة الحسابات. تفرض المعايير السالفة الذكر أن نخطط وننفذ المراجعة بهدف الحصول على 
ْن لم تكن مطلقة، بأنَّ البيانات المالية الُمقدَّمة خالية من أي أخطاء مادية.  ضمانٍة معقولة، وا 

أدلٍة كافية ومالئمة حول المبالغ والمعلومات الُمتضمَّنة في الحسابات  تشمل مراجعة الحسابات اتخاذ إجراءاٍت للحصول على
السنوية. وتعتمد اإلجراءات الُمختاَرة على حكم المراجع، بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء المادية في الحسابات السنوية. لدى 

لية المتصل باإلعداد والعرض النزيه للبيانات من إجراء هكذا تقييم للمخاطر يأخذ المراجع بعين االعتبار إطار الرقابة الداخ
جانب المدير المسؤول عن الحسابات السنوية من أجل تحديد إجراءات المراجعة المناسبة وفًقا للظروف القائمة، وليس لغرض 

 تقديم رأٍي حول فعالية إطار الرقابة الداخلية المتبع في الهيئة المعنية.

المعايير المحاسبية ومعقولية التقديرات والتخمينات المحاسبية التي يعطيها المدير  مةءمالكذلك، تشمل المراجعة تقييم 
 المسؤول، إضافًة إلى تقييم العرض العام للحسابات السنوية.

بعض مع في الحسابات نعتقد أنَّ األدلة ومعلومات المراجعة التي حصلنا عليها توفر أساًسا كافًيا وجيًدا لكي نعطي رأًيا إيجابًيا 
 االستثناءات.

 ثالثًا. نتائج العمل: أساس الرأي اإليجابي مع استثناءات

على البيانات المالية، مؤسَّسة تميس هي مشروٌع مشترك  1وضمن المالحظة  1من المالحظة  141كما هو مبّين ضمن القسم 
مة عنه في ميزانيتها العامة كأصٍل من بين منظمة السياحة العالمية وحكومة أندورا، كائٌن في إمارة أندورا، وتصّرح المنظ

هذه المؤّسسة في الميزانية العام تحت خانة "استثمارات"،  فيالمنظمة  استثمارظهر يا باستخدام طريقة حقوق الملكية. أصوله
دتنا منظمة السياحة العالمية بالبيانات المالية  244,453.85إلى  قيمته وتصل ة بمؤسَّسة تميس ايورو. زوَّ ة من لُمقرَّ الخاصَّ

، غير أنَّ هذه البيانات لم تكن قد خضعت بعد للمراجعة حتى تاريخ إصدار هذا التقرير. بالتالي، فإنَّ 1215أمنائها عن سنة 
غير متوفرة. بالنظر إلى هذا الوضع، لم يكن بإمكاننا تطبيق إجراءات الُمراَجعة الُمخطط  1215البيانات المالية الُمراجعة لسنة 

دارية من بدائل  لها أو أي منظمة السياحة  استثمارجل الحصول على أدلٍة مناسبة وكافية حول تقدير ألها ألسباٍب قانونية وا 
 العالمية من مؤّسسة تميس كما هو معروض وموصوف في البيانات السنوية الُمراجعة. وهذا يشكِّل عاماًل محدًِّدا لنطاق عملنا.

 ثالثًا. الرأي

آثار االستثناء المذكور في القسم "نتائج العمل: أساس الرأي اإليجابي مع استثناءات"، تقدِّم الحسابات السنوية برأينا، في ما خال 
كانون  11المرافقة، في جميع النواحي المادية، نظرًة حقيقية ونزيهة ألصول منظمة السياحة العالمية ووضعها المالي بتاريخ 

ا المالية والتغييرات في حقوق الملكية في السنة المعنية، وذلك فًقا لإلطار التنظيمي لنتائجها وتدفقاته، و 1215األول/ديسمبر 
 الساري على رفع التقارير المالية، وخصوًصا وفًقا للمبادئ المحاسبية ومبادئ الميزانية والمعايير ذات الصلة.
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 رابًعا. مسائل ال تؤثر على الرأي

 فقرة المسائل األخرى 141

وضع فريق المراجعة، باإلضافة إلى هذا التقرير، تقريًرا إضافًيا تكميلًيا يوفر المزيد من المعلومات التفصيلية حول االستثناء 
المذكور في القسم "نتائج العمل: أساس الرأي اإليجابي مع استثناءات"، وحول مسائل أخرى ألقي الضوء عليها خالل مراجعة 

 ال تؤثر على رأينا بهذه البيانات. وهيالبيانات المالية للمنظمة، 

 5132آذار/مارس  51مدريد، في 

 الي العام.ُوقَِّع إلكترونًيا من قبل مرسيدس فيغا غرايبا وصوفيا فينايو فيرنانديز، مراجعا المكتب الوطني لمراجعة الحسابات، مكتب المراقب الم
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 البيانات المالية 

I.  5132كانون األّول/ديسمبر  13بيان الوضع المالي في 

       بيان الوضع المالي

 2112كانون األول/ديسمبر  31في 
       باليورو   

 12/31/2014 12/31/2015 المالحظة  

 األصول    
 

20,890,382.60 22,448,632.86 

 األصول الجارية
 

20,110,886.64 19,616,470.52 

 14,730,414.89 15,871,873.95 5 يعادل النقدالنقد وما 

 69,770.00 54,452.65 7 المخزونات

 3,110,725.61 2,970,744.71 8 اشتراكات األعضاء المقدَّرة مستحقة القبض. الصافي

 1,383,122.27 941,473.32 8 المساهمات األخرى مستحقة القبض. الصافي

 235,596.96 209,299.37 9 الحسابات األخرى مستحقة القبض. الصافي

 86,840.79 63,042.64 10 األصول الجارية األخرى

 األصول غير الجارية    

 
779,495.96 2,832,162.34 

 204,540.43 244,453.85 6 االستثمارات

 2,099,054.97 48,392.00 8 اشتراكات األعضاء المقدَّرة مستحقّة القبض. الصافي 

 246,000.00 151,400.00 8 المساهمات األخرى مستحقّة القبض. الصافي 

 204,328.50 177,594.81 11 الممتلكات والمباني والمعّدات 

 75,069.90 153,917.64 12 األصول غير المادية. الصافي 

 3,168.54 3,737.66 10 األصول األخرى غير الجارية

 الخصوم وصافي األصول/رأس المال     

 

20,890,382.60 22,448,632.86 

 الخصوم 

 

22,160,701.64 20,750,422.12 

 الخصوم الجارية

 
3,883,373.93 3,476,120.59 

 684,030.00 652,373.25 13 حسابات الدفع والمستحقّات

 415,702.83 478,301.47 14 التحويالت مستحقة الدفع 

 144,605.78 107,794.79 15 الموظّفيناستحقاقات 

 2,027,349.27 2,418,800.33 16 السلفات المستلمة 

 45,516.91 73,607.42 17 االعتمادات 

 158,915.80 152,496.67 18 الخصوم الجارية األخرى

 الخصوم غير الجارية    
 

18,277,327.71 17,274,301.53 

 17,246,581.96 18,257,986.80 15 استحقاقات الموظّفين 

 1,600.00 12,858.29 16 السلفات المستلمة

 26,119.57 6,482.62 18 الخصوم األخرى غير الجارية

 1,698,210.74 1,270,319.04- 19 صافي األصول/رأس المال     

 الفائض المتراكم/)العجز( 
 

-5,763,886.78 -2,899,729.23 

 4,597,939.97 4,493,567.74   اتاالحتياطي

       تشّكل المالحظات الُمرفَقة جزًءا ال يتجّزأ من هذه البيانات  المالية
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II.  5132كانون األّول/ديسمبر  13بيان األداء المالي للسنة المنتهية في 

 

 

       بيان األداء المالي 

 2112كانون األّول/ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

       باليورو    

 12/31/2014 12/31/2015 المالحظة  

  18,323,649.08  21,684,975.84 20 اإليرادات

 اشتراكات األعضاء المقّدرة 

 
13,387,841.75  12,928,222.00  

  2,023,349.16  2,678,314.31 المساهمات األخرى )المساهمات الطوعية والصناديق االستئمانية(. الصافي من التخفيض 

 إيرادات المنشورات. الصافي من الحسومات والعائدات  

 

335,077.21  345,174.69  

 فروقات صرف العمالت

 

555,055.20  522,676.14  

 اإليرادات األخرى 

 
4,728,687.37  2,504,227.09  

  20,306,890.20  24,690,487.58 21 النفقات     

 األجور والرواتب واستحقاقات الموظّفين 

 

14,085,230.11  13,801,400.82  

 المنح والتحويالت األخرى 

 
862,883.82  1,083,439.60  

 السفر 

 

1,800,359.62  1,737,462.71  

 اللوازم والمواد االستهالكية وتكاليف التشغيل األخرى

 

4,907,531.24  2,626,331.58  

 االستهالك واإلهالك وانخفاض القيمة 

 

69,030.52  105,143.70  

 النفقات األخرى 

 
2,965,452.27  953,111.79  

  1,983,241.12-  3,005,511.74-   العجز للسنة     

       تشّكل المالحظات الُمرفَقة جزًءا ال يتجّزأ من هذه البيانات المالية 
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III. 5132كانون األّول/ديسمبر  13للسنة المنتهية في  المال رأس/األصول صافي في التغّيرات بيان 

                   بيان التغييرات في صافي األصول/رأس المال

 2112كانون األول/ 31للسنة المنتهية في 
 باليورو         
         

 المالحظة  
الفائض 

 المتراكم المقيَّد

الفائض المتراكم 

 غير المقيَّد

مجموع 

الفائض 

 الفائض المتراكم

صندوق رأس 

 المال المتداول

احتياطي 

 االستبدال

احتياطي 

الطوارئ 

 الخاص

مجموع صافي 

 األصول

  9,634,798.08-  6,735,068.85   31/12/2112صافي األصول، 
-

2,899,729.23    2,814,015.92  1,298,504.09  485,419.96  1,698,210.74  

 تعديالت السنة السابقة
 

44,221.35  0.00  44,221.35  
    

44,221.35  

 11/11/5112الرصيد الُمعاد بيانه. 
 

6,779,290.20  -9,634,798.08  
-
2.855.507,88 

 
2,814,015.92  1,298,504.09  485,419.96  1,742,432.09  

لة مباشرةً   اإليرادات والنفقات الُمسجَّ
        

0.00  

 المال المتداولصافي التغيير في صندوق رأس 
   

0.00  
 

-10,009.50  
  

-10,009.50  

 صافي التغيير في االحتياطيات
  

194,362.73  194,362.73  
  

-194,362.73  0.00  0.00  

 تعديالت أخرى
 

-62,712.23  65,482.34  2,770.11  
    

2,770.11  

نة مباشرًة في صافي األصول   صافي اإليرادات/النفقات الُمدوَّ
 

-62,712.23  259,845.07  197,132.84  0.00  -10,009.50  -194,362.73  0.00  -7,239.39  

 نتيجة الفترة
   

0.00  
-

3,005,511.74  
   

-
3,005,511.74  

 التحويالت المباشرة من النتيجة
 

32,090.45  -3,137,602.19  
-

3,105,511.74  3,005,511.74  0.00  100,000.00  0.00  0.00  

 التعديالت األخرى من الفائض المتراكم
 

-543,000.00  543,000.00  0.00  
    

0.00  

  

-510,909.55  -2,594,602.19  
-
3.105.511,74  0.00  0.00  100,000.00  0.00  

-
3.005.511,74 

  6,205,668.42 19 31/12/2112صافي األصول، 
-
11.969.555,20 

-
5,763,886.78  0.00  2,804,006.42  1,204,141.36  485,419.96  

-
1,270,319.04  

                   تشّكل المالحظات الُمرفَقة جزًءا ال يتجّزأ من هذه البيانات المالية 
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IV. 5132كانون األّول/ديسمبر  13للسنة المنتهية في  النقدية التدّفقات بيان 

       بيان التدفقات المالية

 2112كانون األول/ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
       باليورو   

 12/31/2014 12/31/2015 المالحظة  

 العجز للفترة    
 

-3,005,511.74 -1,983,241.12 

 التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل    
 

4,270,865.82 1,297,993.26 

 52,487.62 68,849.51 11 االستهالك واإلهالك وانخفاض القيمة. الصافي من استصالح انخفاض القيمة 

 60,102.65 15,317.35 5 )زيادة( تراجع في المخزونات

 1,779,170.93- 2,726,892.82 8 )زيادة( تراجع في االشتراكات مستّحقة القبض. الصافي 

 43,483.84- 26,297.59 9 )زيادة( تراجع في الحسابات األخرى مستحقّة القبض. الصافي 

 47,723.37 23,229.03 11 )زيادة( تراجع في األصول األخرى 

 )زيادة( تراجع في الحسابات مستحقة الدفع والمستحقّات 
13 ,14 ,

19 433,651.24 1,377,275.24 

 6,601,458.33 974,593.85 12 )زيادة( تراجع في استحقاقات الموظّفين مستحقة الدفع 

 5,168,961.00- 0.00 12 التقييم االكتواري 

 27,351.65 28,090.51 15 زيادة )تراجع( في االعتمادات 

 124,073.77 26,056.08- 18 زيادة )تراجع( في الخصوم األخرى 

 الرصيد األّولي لتعديل اإليجارات التمويلية 

 
0.00 -863.60 

 التدفّقات النقدية من أنشطة االستثمار     

 
-113,885.52 -220,658.31 

 119,778.72- 40,053.62- 11 )مشتريات الممتلكات والمباني والمعّدات( 

 75,069.90- 80,909.94- 15 )مشتريات األصول غير المادية( 

 خسارة )مربح( على بيع الممتلكات والمباني والمعّدات 

 
0.00 -270.00 

 المحّصالت من بين الممتلكات والمباني والمعّدات 

 
0.00 270.00 

 25,809.69- 39,913.42- 9 التغيير على االستثمارات 
 0.00 44,232.45 19 تعديالت السنة السابقة

 0.00 2,759.01 19 التعديالت المباشرة في الفائض المتراكم

 التدفقات النقدية من أنشطة التمويل    
 

-10,009.50 0.00 

 0.00 10,009.50- 19 زيادة )تراجع( في صندوق رأس المال المتداول

 صافي الزيادة )النقص( في النقد وما يعادل النقد     
 

1,141,459.06 -905,906.17 

 15,636,321.06 14,730,414.89 2 النقد وما يعادل النقد. بداية السنة     

 14,730,414.89 15,871,873.95 2 النقد وما يعادل النقد. نهاية السنة     

       تشّكل المالحظات الُمرفَقة جزًءا ال يتجّزأ من هذه البيانات المالية
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V.  5132كانون األّول/ديسمبر  13بيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية للسنة المنتهية في – 
 الميزانية العادية 

الميزانية  -بيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية 

           العادية

 2112كانون األول/ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
           باليورو     

 المالحظة  

اإليرادات المقّرة 

/ الميزانية 

 1األصلية

الميزانية 

 2النهائية 

المبالغ الفعلية 

على أساس 

 قابلية المقارنة

الفروقات بين 

الميزانية 

والمبالغ الفعلية 
3 

 فرق الميزانية

 

0.00 0.00 421,570.14 -421,570.14 

 إيرادات الميزانية
 

13,492,000.00 13,492,000.00 13,482,858.09 9,141.91 

 االشتراكات من األعضاء الفاعلين والمشاركين

 

12,406,000.00 12,406,000.00 12,347,441.75 58,558.25 

 مصادر اإليرادات األخرى 
 

1,086,000.00 1,086,000.00 1,135,416.34 -49,416.34 

 الميزانية العادية –المخّصصات من الفائض المتراكم 

 

293,000.00 293,000.00 293,000.00 0.00 

 مخزون المنشورات –المخّصصات من الفائض المتراكم 

 

250,000.00 250,000.00 250,000.00 0.00 

 األعضاء المنتسبون
 

543,000.00 543,000.00 592,416.34 -49,416.34 

 نفقات الميزانية
 

13,492,000.00 13,492,000.00 13,061,287.95 430,712.05 

A عالقات األعضاء 
 

2,441,000.00 2,441,000.00 2,252,833.23 188,166.77 

A01 البرنامج اإلقليمي. أفريقيا 
 

493,000.00 493,000.00 340,602.92 152,397.08 

A02 البرنامج اإلقليمي. القارة األمريكية 
 

493,000.00 507,812.30 507,812.30 0.00 

A03 البرنامج اإلقليمي. آسيا والمحيط الهادئ 
 

493,000.00 518,658.71 518,658.71 0.00 

A04 البرنامج اإلقليمي. أوروبا 
 

312,000.00 415,637.69 415,637.69 0.00 

A05 البرنامج اإلقليمي. الشرق األوسط 
 

312,000.00 312,000.00 305,868.16 6,131.84 

A06 )األعضاء المنتسبون )شبكة المعارف 
 

338,000.00 193,891.30 164,253.45 29,637.85 

B البرامج التشغيلية 
 

3,854,000.00 3,854,000.01 3,781,462.10 72,537.91 

B01 التنمية السياحية المستدامة 
 

597,000.00 546,779.18 538,451.00 8,328.18 

B02 التعاون التقني 
 

441,000.00 574,923.74 574,923.74 0.00 

B03 اإلحصاءات وحساب السياحة الفرعي 
 

555,000.00 529,834.98 529,834.98 0.00 

B04 اتجاهات األسواق السياحية 
 

564,000.00 430,076.26 396,900.07 33,176.19 

B05 إدارة المقاصد والجودة 
 

334,000.00 334,000.00 305,178.50 28,821.50 

B06 األخالقيات والمسؤولية االجتماعية 
 

226,000.00 276,220.82 276,220.82 0.00 

B07 تميس 
 

155,000.00 109,557.37 109,557.37 0.00 

B08 العالقات المؤسَّسية وحشد الموارد 
 

480,000.00 438,080.61 438,080.60 0.01 

B09 المعارض والمشاريع الميدانية الخاصة 
 

369,000.00 350,552.33 348,340.30 2,212.03 

B10 مكاتب االرتباط التابعة لمنظمة السياحة العالمية 
 

133,000.00 263,974.72 263,974.72 0.00 

C الدعم. المباشر لألعضاء 
 

3,771,000.00 3,935,885.34 3,934,060.88 1,824.46 

C01 خدمات المؤتمرات 
 

882,000.00 930,393.35 930,393.35 0.00 

C02 اإلدارة 
 

2,364,000.00 2,528,885.34 2,531,775.37 -2,890.03 

C03 االتصاالت والمنشورات 
 

525,000.00 476,606.65 471,892.16 4,714.49 

D الدعم. غير المباشر لألعضاء 
 

3,426,000.00 3,261,114.65 3,092,931.74 168,182.91 

D01 الميزانية والمالية 
 

1,004,000.00 829,775.98 685,574.95 144,201.03 

D02  الموارد البشرية 
 

725,000.00 527,697.73 518,555.00 9,142.73 

D03 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 

704,000.00 713,338.67 713,499.52 -160.85 

D04  الخدمات العامة 
 

693,000.00 890,302.27 890,302.27 0.00 

D05  االعتمادات 
 

300,000.00 300,000.00 285,000.00 15,000.00 

          تشّكل المالحظات الُمرفَقة جزًءا ال يتجّزأ من هذه 
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 البيانات المالية

ت أساًسا بموجب القرار 1       ت بموجب المقرر  A/RES/619(XX)وفقًا لهيكلية البرامج واالعتمادات التي أُقِرَّ  A/RES/658(XXI)والقرار  CE/DEC/10(C)وتعديالته التي أُقِرَّ

 واقتراح األمين العام بشأن تعديل الهيكلية كما هو معروض في هذه الوثيقة.

 بعد التحويالت 5

. و)ب( 5112تشرين األول/أكتوبر  9يورو العائد إلى انسحاب النرويج من المنظمة في  23.225,52الفروقات بين إيرادات الميزانية النهائية والفعلية تُعزى إلى )أ( مبلغ الـ 3

يورو العائد لتدوير الفروقات. و)ج( وإعداد إيرادات الميزانية الخاصة  99)ج( من النظام المالي. و)ج( مبلغ  4يورو المطبق على السيشل عمالً بالمادة  2.195الـحسم 

 باألعضاء المنتسبين على أساس عدٍد تقديري لألعضاء.
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VI. المالية البيانات على مالحظات 

 للتقرير المقدِّمة المنّظمة - 3المالحظة 

. وتأّسست المنّظمة من خالل تحويٍل من 1915عقدت منّظمة السياحة العالمية جمعيتها العامة األولى في العام  .15
الذي حّل بدوره محّل االّتحاد الدولي لمنّظمات  1911في العام  لمنّظمات السفر الرسمية الُمنشأ االّتحاد الدولي

 السياحة مةلمنظّ  العامة الجمعية وافقت ،1221 عامال وفي. 1911 عامال في أنشئ يذال السياحية الرسمية الدعاية
 التصديق تمّ و (. XV) 151 القرار بموجب حدةالمتّ  لألمم تابعة صةمتخصّ  وكالةٍ  إلى مةمنظّ على تحّول ال العالمية

 .A / RES / 58/232 القرار بموجب حدةالمتّ  لألمم العامة الجمعية قبل من هذا التحّول على
منّظمة السياحة العالمية هي الوكالة التابعة لألمم المّتحدة والمسؤولة عن الترويج للسياحة المسؤولة والمستدامة  .11

والمتاحة للجميع. تشّجع المنّظمة على السياحة كمحّرٍك للنمو االقتصادي، والتنمية الدامجة، واالستدامة البيئية، وتقّدم 
 المعارف والسياسات السياحية عالمًيا. في االرتقاء ب للقطاعالقيادة والدعم 

تدير منّظمة السياحة العالمية جمعيٌة عامة تتأّلف من ممّثلي األعضاء الفاعلين واألعضاء المشاركين فيها، وتحّدد  .11
السياسات والخطوط الرئيسية لعمل المنّظمة. ويشارك األعضاء المنتسبون وممّثلو المنّظمات الدولية األخرى 

ا المجلس التنفيذي الذي يتأّلف من األعضاء الفاعلين المنتخبين من قبل الجمعية العامة بمعّدل عضو كمراقبين. أمّ 
واحد لكّل خمسة أعضاء فاعلين، فيّتخذ كافة التدابير الالزمة لضمان التنفيذ الفّعال والمعقول لبرنامج العمل، والتقّيد 

 بالميزانية من قبل األمين العام. 
 في مدريد، إسبانيا. ولديها أيًضا مكتب في اليابان )مكتب الدعم اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ(.  يقع مقّر المنّظمة .13
من المعايير المحاسبية الدولية  1ليست منّظمة السياحة العالمية منّظمًة ُمراَقبة بحسب التعريف الوارد في المعيار  .19

 للقطاع العام. 

 الرئيسية المحاسبية السياسات - 5المالحظة 

 . أساس اإلعداد 3.5

ُأِعدَّت البيانات المالية على أساس االستحقاق واستمرارية العمل. وتمتثل هذه البيانات لمتطّلبات المعايير المحاسبية   .32
 الدولية للقطاع العام. 

وتّم تقديمها ، 2015 كانون األّول/ديسمبر 11كانون الثاني/يناير لغاية  1تغّطي البيانات المالية الفترة الممتّدة بين  .31
  بالصيغة الُمدوَّرة برقَمين بعد الفاصلة. 

 ُيَعّد بيان التدّفقات النقدية باستخدام الطريقة غير المباشرة.  .31
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ل 11العملة التشغيلية والتقريرية لمنّظمة السياحة العالمية هي اليورو .31 الجارية في عمالٍت غير اليورو  المعامالت. وُتحوَّ
بسعر الصرف السائد الُمعتَمد في األمم المّتحدة في تاريخ إلى اليورو، باستخدام طريقة "التسعير غير المباشر" 

ل إلى اليورو األصول والخصوم النقدية التي بالعمالت األخرى غير اليورو، وذلك بسعر اإلغالق في  التعامل. وُتحوَّ
ب سعر الصرف السائد الُمعتَمد في األمم المّتحدة، وُتحتَسب أّي مكاسب أو خسائر ناجمة عن ذلك نهاية الفترة بحس

 في بيان األداء المالي. 
لة أدناه  .31 قد ُطبِّقت بشكٍل مّتسق فسها التي اعُتِمَدت في الفترة السابقة و هي السياسات نإّن السياسات المحاسبية الُمفصَّ

 . البيانات الماليةلدى إعداد وتقديم هذه 

 المشتركة  . الكيان ذو الملكية5.5

مشترك بين منّظمة السياحة العالمية وحكومة أندورا. وتتمّثل مهّمة المؤّسسة في تمكين  لملكية تميستخضع مؤّسسة  .35
ر األعضاء الفاعلين في منّظمة السياحة العالمية من تصميم وتطبيق سياسات وخطط وأدوات تربوية وتدريبية تسخّ 

بشكٍل كامل اإلمكانات التوظيفية لقطاعها السياحي، وتعّزز بشكٍل فّعال قدرتها التنافسية واستدامتها. يقع مقّر 
 المؤّسسة في أندورا، وهي تعتمد عملة اليورو. 

 . تميسفي مؤّسسة  قيمة استثمارها لتحديد حقوق الملكيةتستخدم منّظمة السياحة العالمية طريقة  .31

 . النقد وما يعادل النقد 1.5

، والودائع المحفوظة في المصارف، واالستثمارات األخرى الشديدة السيولة النقد الحاضريشمل النقد وما يعادل النقد:   .31
 على المدى القصير القابلة للحوُّل بسهولة إلى نقٍد، والتي تخضع لخطٍر ال ُيذَكر في تغّير قيمتها. 

لة على حيازات النقد وما يعادل النقد في الفترة التي تستحّق فيها.  ُتدوَّن .33  اإليرادات الُمحصَّ
ُيحَفظ النقد المطلوب للصرف الفوري على شكل مبالغ نقدية وفي الحسابات المصرفية. ويمكن توفير أرصدة حسابات  .39

 أشهر(.  1اإليداع خالل مّدٍة قصيرة )أقّل من 

 . الصكوك المالية 2.5

الصكوك المالية عندما تصبح منّظمة السياحة العالمية طرًفا في األحكام التعاقدية للصّك، إلى حين انتهاء  نُتدوَّ  .92
صالحية الحقوق في استالم التدّفقات النقدية من هذه األصول، أو نقلها، وقيام المنّظمة بنقل كافة المخاطر ومكاسب 

شهًرا من تاريخ  11" إذا كان من المتوّقع تحّققها في غضون . وُتصنَّف ضمن فئة "الجاريةأساسيالملكية بهامٍش 
 التقرير. 

                                                           
5.

 .3.4النظام المالي لمنّظمة السياحة العالمية، المادة   
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تشّكل األصول المالية لمنّظمة السياحة العالمية بمعظمها صكوك إيداع قصيرة المدى وحسابات مستحّقة القبض.  .91
 هَلكةالم بالتكلفة الالحق والقياس المعامالت تكاليف إليها امضافً  بقيمة معقولة األّولي تدوينال األصول هذه تقتضي

 حاجة فال ،بالقيمة اإلسمية لحصَّ تُ و  ألجل تكون قصيرة المدى ودائعال وبما أنّ . الفعلية الفائدة طريقة باستخدام
ن. هالك الخصمإل انخفاض بدل  ةً ناقص سمية،اإل القيمة يعادل ما أي ،بقيمة معقولة مستحقة القبضالحسابات  ُتدوَّ

 تجربةال على بناءً  بدل ُيدوَّن ،مستحقة القبض رةالمقرّ  الشتراكاتبالنسبة إلى ا الخصوص، وجه على. الُمقدَّر القيمة
 .السابقة

إّن الخصوم المالية لمنّظمة السياحة العالمية هي بشكٍل أساسي حسابات واجبة الدفع وقصيرة المدى مقابل سلع  .91
، وتُقاس تالًيا عند االقتضاء بالتكلفة الُمهَلكة بقيمة معقولةأّولًيا  ُتدوَّنوخدمات، وأموال غير مصروفة إلعادة التسديد. 

. وبما أّن حسابات منّظمة السياحة العالمية الواجبة الدفع تستحّق باإلجمال في غضون الفعلية الفائدة طريقةباستخدام 
 قياس التالي. األّولي وال تدوين، والِقَيم اإلسمية ُتطبَّق على الجوهرًياشهًرا، فإّن أثر الحسم ليس  11
 

 . المخزونات2.5

. المالي وضعال بيان في جارية أصولك سنة،ال نهايةفي  التداول في للبيع بها ظحتفَ مُ لمنشورات المخزونات اتُقدَّم   .91
ن ،توزيعال أو تبادلال أو لبيعوعند ا ن التي الفترة في نفقةك المخزونات ُتدوَّ  وفي حال. المّتصلة بها اإليرادات فيها ُتدوَّ

ن ،مّتصلة بها إيراداتمن  هناك يكن لم  .المخزونات  هذه توزيع يتمّ  عندما النفقة ُتدوَّ
ّن . صداراإل بعد فصرَ تُ و  فوًرا ،المجاني للتوزيع ةدّ عَ المُ  المنشوراتُتوزَّع  .91  نشوراتمك متبقية وجودات ماديةم أيّ وا 

 .المخزونات  تقييم ألغراض جوهرية غير رعتبَ تُ  ،مجانية
 للتوزيع بها ظحتفَ المُ المخزونات  باستثناء ق،للتحقّ  القابلة القيمة صافيو  األقلّ  التكلفةب للبيع المخزونات  قيمة رقدَّ تُ  .95

 . الجارية االستبدال وتكلفة قلّ ها بالتكلفة األقياس يتمّ  التي رمزي برسٍم معدوم أو
لة التكاليف ذلك في بما ،صداراإل تكاليف جميع :منشوراتمن  المخزونات  تكلفةتشمل  .91  المنشورات تقديمل الُمسجَّ

 .ةحالمرجّ  التكلفة طمتوسّ صيغة  مع يتماشى بما المخزونات  تكلفة تعيين تمّ وي. بموقعها الحاليو  الراهنة حالتهاب
 العائدة إلى سبع سنوات أو أقدم من ذلك.  تلكمن المنشورات في نهاية كّل سنة مالية، وُتشَطب  المخزونات ُتراَجع  .91
نبحيازة الموّزعين بموجب ترتيب حيازة بضاعة بموجب األمانة، تبقى  الموجودةإّن المنشورات  .93 ة كأصوٍل للمنّظمة ُمدوَّ

 إلى حين بيعها من قبل الموّزع. 

  مستحقة القبض. المساهمات والحسابات 2.5
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 ،لكنو . المانحة الجهات قبل من ايً خطً  هاديأكيتّم ت عندما أو ،عليها تنطبق التي السنة بداية في المساهمات تدوين يتم .99
ن ،نمعيّ  لنشاطٍ  األموال تطبيق على شروًطا المانحةمع الجهة  فاقتّ اال يتضّمن قد الحاالت، بعض في  بحيث ُيدوَّ

نو  خّطًيا، فاقتّ اال تأكيد يتمّ  عندما لاألص معالخصم   .الشروط استيفاء يتمّ  عندما فقط يراداتاإل ُتدوَّ
غير  المقّررة ، وتُقدَّم صافيًة من أّي بدٍل للمبالغ بقيمة معقولة مستحقة القبضتُقاس المساهمات والحسابات  .122

ل االشتراكات المقّررة المستلمة قبل ابتداء فترة  الميزانية المحّددة ذات الصلة، كخصٍم مستلم القابلة لالسترداد. وُتسجَّ
 ُمقّدًما. 

المساهمات العينية التي تدعم مباشرًة العمليات واألنشطة الُمقرَّة والتي يمكن قياسها بشكٍل موثوق،  ُتدوَّن .121
 في وقت االستالم.  بقيمة معقولةوُتخمَّن 

 يورو في سنة الشراء.  5222ُتصَرف التسديدات المسبقة التي تقّل عن  .121

 . الممتلكات والمباني والمعّدات 2.5

ن. وال انخفاض القيمةالمتراكم و  اإلهالكتُقدَّم الممتلكات والمباني والمعّدات بالتكلفة، ناقصًة  .121 األصول  ُتدوَّ
 التراثية في البيانات المالية. 

 اإلضافات 

التابع لفئة الممتلكات والمباني والمعّدات كأصوٍل إذا كان من المرّجح أن تتدّفق إلى  األصلتكلفة  ُتدوَّن .121
ذا كان يمكن قياس لهذا األصلمستقبلية أو إمكانات خدماتية مرتبطة  فوائد اقتصاديةمنّظمة السياحة العالمية  ، وا 

نبشكٍل موثوق. وفي معظم الحاالت،  الموجودتكلفة  ة الممتلكات والمباني والمعّدات بتكلفته. التابع لفئاألصل  ُيدوَّ
نوعندما يتّم الحصول على أصوٍل معّينة كهبة،  في تاريخ االستحصال عليها. وتخضع اإلضافات  بقيمة معقولة ُتدوَّ
يورو، إذ ُتصَرف بشكٍل كامل في سنة الشراء في حال كانت  1522إلى الممتلكات والمباني والمعّدات لعتبٍة قدرها 

  قّل من ذلك. قيمتها أ

 األصول الُمفَرج عنها

نعند البيع أو التصّرف باألصول،  .125 أو  كإيراداتأّي فرق بين صافي القيمة الدفترية وسعر التصّرف،  ُيدوَّ
 نفقات. 

  التكاليف الالحقة 
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منّظمة  إلى قتتدفّ  أنب هناك احتمال يكون عندما إاّل  ةلياألوّ الحيازة  بعد التي تنشأ التكاليف ُتَرسَمل ال .121
، وعندما يكون هناك إمكانية بالموجودات المعنية ترتبط مستقبلية إمكانات خدماتية أو اقتصادية أرباح السياحة العالمية

)باستثناء األماكن  الموجوداتالمطبقة على فئة  عتبة التكاليف تتخطى ماعند قياس كلفة الموجودات بطريقٍة موثوقةل
أكثر للموجودات الثابتة المعنية )الممتلكات والمصانع والمعدات(  مدة الصالحية المقدرة تكونعلى أن (، المستأجرة

 استيفاء بعديورو،  524222على األماكن المستأجرة إذا ما تخطت الكلفة  النفقات الالحقة. ُتَرسَمل من سنٍة واحدة
  بعض الشروط.

  هالكاإل

 اإلنتاجي العمر مدى على الثابت القسط أساس على اتوالمعدّ  والمباني الممتلكات على هالكاإل بحسَ يُ  .121
 :التالي النحو على لألصول الرئيسية للفئات اإلنتاجية األعمار رتدِّ قُ قد و . للموجود عالمتوقّ 

 

 العمر اإلنتاجي الُمقدَّر )بالسنوات(  الموجوداتفئات 
 5 معّدات االّتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 10 المركبات واآلليات
 12 األثاث والتركيبات 
 5 المعّدات األخرى 

  50 المباني 
  ال استهالك   األرض 

 مّدة اإليجار أو العمر اإلنتاجي للتحسينبات  بيناألدنى  تحسينات المباني المستأجرة 
 

  انخفاض القيمة

 رتغيّ  أو األحداث بعض أشارت إذا قيمتها انخفاض من قللتحقّ  الثابتة لألصول الدفترية القيمة ُتَراجع .123
نو . لالسترداد قابلة غيرقد تكون  لألصول المحاسبية القيمة أنّ  إلى األوضاع  األداء بيان في القيمة انخفاض ُيدوَّ

 .المالي
 .لكافة األصول لتحديد انخفاض قيمتها مراجعةُيجرى سنوًيا  .129

 األصول التراثية 

تمتلك منّظمة السياحة العالمية أيًضا عدًدا محدوًدا من "األعمال الفّنية" )الُمشار إليها أيًضا باألصول   .112
التراثية(، بما في ذلك الرسومات، والتماثيل، والعديد من األغراض األخرى الممنوحة بهامٍش كبيٍر منها من قبل 
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نالحكومات والشركاء اآلخرين. ال  ل في البيانات المالية الخاصة بمنّظمة السياحة العالمية، وفًقا قيمة هذه األعما ُتدوَّ
 من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.  11للمعيار 

 

  . األصول غير المادية2.5

ويخضع . القيمة وانخفاض االستهالك من المتراكم المبلغ اناقصً  ،تكلفتها بحسب المادية غير األصول تُقدَّم .111
يورو ألّي فئات أخرى  5222يورو للبرمجيات الُمطوَّرة داخلًيا، أو  52222لعتبٍة قدرها  المادية غير األصول تدوين

  حيث ُتصَرف بالكامل في سنة الشراء إذا كانت أدنى من ذلك. ،من األصول غير المادية

 االستهالك

فترة العمر اإلنتاجي المتوّقع طوال  المادية غير ألصولإلى ا بالنسبة ثابت لبمعدّ  االستهالك مبدأ قطبَّ يُ  .111
  من األصول غير المادية على النحو التالي:  الرئيسية للفئات اإلنتاجية األعمار رتدِّ قُ قد و . لألصل

 

 العمر اإلنتاجي الُمقدَّر )بالسنوات(  ات األصول غير المادية فئ
 6 ناؤها خارجًيا تالبرمجيات التي تّم اق

  6 البرمجيات الُمطوَّرة داخلًيا 
 6 الرخص والحقوق 

 

  . اإليجارات1.5

 اإليجارات المالية 

ُتعاَمل كإيجارات مالية اإليجاراُت التي ُنِقلت بموجبها وبشكٍل جذري مجمل مخاطر ومكاسب الملكية إلى  .111
 المنّظمة من خالل اّتفاق اإليجار. 

 الحاليةوالقيمة  المعقولة لألصلالقيمة  بين دنىاألمالي كأصول بتظهر األصول الُمشتراة بموجب إيجاٍر  .111
نو لتسديدات اإليجار الدنيا.    اإليجار المرتبط بالقيمة نفسها.التزام  ُيدوَّ

 خفض رصيدو  المالية الرسوم دفع بين تمويلي إيجار عقد بموجب الصادرة اإليجار دفعات توزيع يتمّ  .115
 .خصمال
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 أو اإليجار ةمدّ في  قصرالفترة األ على مدى التمويلي التأجير خالل من المكتسبة األصول استهالك يتمّ  .111
 هذه مثل في. اإليجار عقد ةمدّ  االنتهاء ندع مةللمنظّ  الكً مُ  األصول هذه أصبحت إذا إال لألصل، اإلنتاجي العمر

 اثابتً  ادوريً  معّدل فائدة نتجي بحيث يلاالم الرسم بحتسَ يُ وس. اإلنتاجي هعمر  مدى على صلاأل استهالك يتمّ  الحاالت،
 .خصملل السنوي الرصيد على

 اإليجارات التشغيلية

ُتعتَبر اإليجارات التي ال ُتصنَّف كإيجارات مالية، مع رصيٍد للخطر والمكسب باٍق مع المؤّجر، كإيجاراٍت  .111
 تشغيلية. 

 .اإليجار طوال فترة الثابت القسط أساس على تشغيلي إيجار عقد بموجب المترّتب نفاقاإل احتساب يتمّ  .113

 

 . استحقاقات الموّظفين 31.5

 تتأّلف استحقاقات موّظفي منّظمة السياحة العالمية مّما يلي:  .119
 األجل القصيرة فينالموظّ  استحقاقات (أ )

المحاسبية هي تلك التي تستحّق بالكامل ضمن مهلة اثَني عشر شهًرا بعد نهاية الفترة  استحقاقات الموّظفين القصيرة األجل
 منح) مرة لألوّ  التوظيف استحقاقات األجل القصيرة فينالموظّ  استحقاقات وتشمل. حيث يقّدم الموّظفون الخدمة ذات الصلة

 واإلجازة السنوية، اإلجازة) الغياب عن والتعويض ،(والعالوات والرواتب األجور) المنتظمة الشهرية واالستحقاقات ،(التعيين
جازة المرضية،  هذه لعامَ تُ  (.الضرائب سداد ،التعليم منحة) األخرى األجل القصيرة واالستحقاقات ،(األبوة/ومةاألم وا 

 خاللاألجل عادًة،  قصيرة تعتبر التي االستحقاقات عناصر بعض تسوية عتوقَّ يُ  ال وقد. جارية اخصومً  باعتبارها االستحقاقات
 اشهرً  11 من أكثر بعد تسويته عتوقّ يُ  يذال ةالسنوي ةباإلجاز المتعّلق  االستحقاق وهذه حالة. التقرير إعداد تاريخ منشهًرا  11
 . جارٍ  غيرَ  خصًما بالتالي رعتبَ ، فيُ التقرير إعداد تاريخ نهاية من

 فترة ما بعد الخدمة استحقاقات (ب )

. بعد انتهاء الخدمة المدفوعة، بعد انتهاء الخدمة يةالطبّ  والرعاية التقاعدي، المعاش خطط الخدمة بعد ما فترة استحقاقات تشمل
 . دةحدَّ مُ  استحقاقات كخطط أو دةحدَّ مُ  كمساهمة اإمّ  الخدمة بعد ما فترة استحقاقات خطط فصنَّ وتُ 

 الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموّظفي األمم المتّحدة 
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 الذي ،لموّظفي األمم المّتحدة التقاعدية للمعاشات المشترك صندوقال في شاركُ ت عضو مةمنظّ  هي العالمية السياحة مةمنظّ 
المعاشات  صندوق. فينللموظّ  بها صليتّ  وما إلعاقةوا والوفاة التقاعد استحقاقات لتوفير حدةالمتّ  لألمم العامة الجمعية أنشأته

أن  يجب لصندوق،ا نظام من( ب) 1 المادة في دحدَّ مُ  هو كماو . ومتعّددة األرباب لةموَّ مُ استحقاق ُمحدَّدة  ةخطّ  هو التقاعدية
 للرواتب دالموحّ  النظام في تشارك أخرى دولية حكومية مةمنظّ  وأليّ  صةالمتخصّ  للوكاالت ةمفتوح هفي عضويةتكون ال

 .صةالمتخصّ  والوكاالت حدةالمتّ  األمم في خدمةال شروط من غيرهاو  عالواتوال

 كةشارِ المُ  األخرى ماتالمنظّ  من والسابقين الحاليين فينالموظّ ب مرتبطة اكتوارية مخاطر إلى كةشارِ المُ  ماتالمنظّ  عرِّض الخّطةتُ 
الفردية  ماتمنظّ لل تكاليفالو  ة،الخطّ  صولأو  االلتزام، لتخصيص وموثوق ثابت أساس يوجد الذلك،  نتيجةبو  .الصندوق في
 نهايمكّ  وضعٍ  في ،هفي كةشارِ المُ  األخرى ماتالمنظّ  كما تماًما والصندوق، العالمية السياحة مةمنظّ وليست . ةالخطّ  في كةشارِ المُ 
 لألغراض كافية موثوقيةٍ ب ،ةخطّ الب المرتبطة والتكاليف ،ةالخطّ  وأصول ،دحدَّ المُ  ستحقاقاال تزاملالمنّظمة في ا ةحصّ  تحديد من

 15 رايالمع باتمتطلّ  مع اشيً اتم ،دةحدَّ مُ  مساهمات ةخطّ  كانت لو كما ةالخطّ  هذهالمنّظمة  فقد عالجت ،وبالتالي. المحاسبية
نو . للقطاع العام الدولية المحاسبيةمن المعايير   نفقاتك المالية الفترة خالل ةالخطّ  في العالمية السياحة مةمنظّ مساهمات  ُتدوَّ

 .المالي األداء بيان في

  بعد انتهاء الخدمةالتأمين الصّحي 

 يعولون ومن المتقاعدين يشمل بحيث اماليً  المدعوم يالصحّ  التأمين تغطية بعد انتهاء الخدمة يالصحّ  التأمين برنامج عيوسّ 
 يالصحّ  التأمين برنامج دّ عَ ويُ  .نةمعيّ  استحقاق شروط على بناءً  ،العاملين فينالموظّ  على قةطبَّ المُ  يالصحّ  التأمين خطط بنفس

 القيمة لليمثّ  الخصوم في بند تدوين يتمّ  ،وبالتالي. دةمحدّ  استحقاقات ةخطّ  منّظمة السياحة العالمية في بعد انتهاء الخدمة
 . دحدّ المُ  االستحقاقات اللتزام الجارية

نو  التي فترة ال، والتعديالت والتغييرات في االفتراضات االكتوارية، في التجربةالتي قد تنشأ من  االكتوارية والخسائر األرباح ُتدوَّ
  التغّيرات في صافي األصول/قيمة رأس المال.تحدث فيها كبنٍد منفصٍل مباشرًة في بيان 

 الموّظفين الطويلة األجل األخرى استحقاقات (ج )

فترة إعداد  نهاية منشهًرا  11ع تسويتها بعد فترة تتجاوز فين الطويلة األجل األخرى هي االستحقاقات المتوقّ استحقاقات الموظّ 
 . غير جارية خصوًماالتقرير. وتعامل هذه االستحقاقات باعتبارها 

 إنهاء الخدمة استحقاقات (د )
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إعداد من تاريخ  شهًرا 11خالل  ع تسويتهاويتوقّ  ،الخدمة عند إنهاءالخدمة التعويضات المدفوعة  إنهاءتشمل استحقاقات 
 .التقرير

 . المخّصصات االحتياطية واألصول الطارئة 33.5

عندما يكون هناك التزام قائم )سواء كان  ،يةالمستقبلللخصوم  اصً صّ مخَ  منّظمة السياحة العالمية تدّون .112
أو  فوائد اقتصاديةأن يكون من الضروري تدّفق موارد تجّسد  حرجَّ يُ و  الماضي، في لحدث نتيجةً قانونًيا أو إنشائًيا(، 

 إمكانات خدماتية لتسوية االلتزام، مع إمكانية تقدير مقدار االلتزام بصورٍة موثوق بها. 
 مئوية نسبة استخدامب ،منشوراتال مبيعات عوائد نع اتقريبيً مقداًرا  لتعكس ياطيةُتحدَّد المخّصصات االحت .111

 .السابقة عوائدال مستويات إلى ااستنادً  ،السابقة المالية السنة مبيعات من
 .في االسترداد السابقة رباالتج لىإ للمانحين ةالمستردّ  المبالغ تستند مخّصصات .111
 البيانات على المالحظات في خصوملل تدوينال بمعايير تفي ال التي األخرى االلتزامات عن اإلفصاح تمّ ي .111

 غير مؤّكدة مستقبلية أحداث أو حدثٍ  وقوع عدم أو بوقوع فقط ما سيكون وجودها مؤّكًداعند طارئة كخصوم ،المالية
 .العالمية السياحة مةمنظّ  سيطرة ضمن نطاق بالكامل ليست

 عن تنجم أن يمكن التي األصوليتّم اإلفصاح في المالحظات على البيانات المالية كأصوٍل طارئة، عن  .111
 تليس غير مؤّكدة مستقبلية أحداث أو حدث وقوع عدم أو بوقوع فقط وجودها تأكيد يتمّ  سوف والتي سابقة أحداثٍ 
 اتإمكان أو فوائد اقتصادية قتدفّ  المرّجحيكون من  وحيث العالمية، السياحة مةمنظّ  سيطرة ضمن نطاق بالكامل

 اتية. خدم

 اإليرادات  تدوين. 35.5

االقتصادية المستقبلية أو اإلمكانات الخدماتية إلى  الفوائداإليرادات عندما يكون من المرّجح تدّفق  ُتدوَّن .115
 موثوقة. بصورةٍ  مية، مع إمكانية قياس هذه الفوائدمنّظمة السياحة العال

 بين االستحقاق التطابق أساس على المحاسبة بتتطلّ  ال ،العام للقطاع الدولية المحاسبية للمعايير اوفقً  .111
 الفترة في ذات الصلة والنفقات اإليرادات عن الناشئة النقدية اتقالتدفّ  تتمّ  أن ويمكن. صلةالمتّ  نفقاتوال اإليرادات
  .المستقبلية المحاسبية والفترة الحالية المحاسبية

 غير التبادلية اإليرادات
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 األصول صافي في الزيادة أساس على مقابل بدون تتمّ  التي غير التبادلية من المعامالت اإليرادات قاستُ  .111
ن  لٍ أص إظهار يمكن ،غير تبادلي فاقاتّ  إطار في األصول أحد تدوينل المعايير بكافة الوفاء يتمّ  ال وعندما. ةالُمدوَّ
 .طارئ

 شتراكاتاال هذه مبلغ تخصيص ذلك بعد يتمّ  ثمّ . عامان اهتمدّ  مالية لفترةٍ  دعتمَ وتُ  االشتراكات المقّررة  رقدَّ تُ  .113
 التي ضمن البيانات المالية في بداية السنة كإيرادات رةقرَّ المُ  االشتراكات تدوين ويتمّ في الفترة المالية.  العامين بين
 .للميزانية المعنية العامين فترة في عليها عتوزّ 
بتأكيٍد أو اّتفاق خّطي،  المدعومة والصناديق االستئمانية ،الطوعيةوالمساهمات  األخرى، المساهمات ندوَّ تُ  .119

يحّدد التأكيد  لم ما ،تعتبر حيازة األصل قائمة وعندما ،امً لزِ مُ  فاقاالتّ  يصبح عندمافي وقت استالم التأكيد، أو  كإيرادات
 تسديد يتمّ  عندما اإليراد ندوَّ يُ  ،الحاالت هذه وفي. خصوم بتدوين ويقضيأو االّتفاق شرًطا على األصول المحّولة 

 .استالمها عند كإيرادات ندوَّ فتُ  ملزِ مُ  تأكيد خّطي أو باّتفاقٍ ب المرفقة غير الطوعية المساهمات اأمّ  .الخصوم
ن  .112  بشكلٍ  قاستُ  أن يمكنوالتي  المعتمدة واألنشطة العمليات مباشر بشكلٍ  تدعمالتي  العينية المساهماتُتدوَّ

الممتلكات والمباني والمعّدات،  المساهمات هذه وتشمل. عند وقت االستالم معقولة بقيمةٍ  تقييمها يتمّ  كما، موثوق
أّما المساهمات العينية التي ال يمكن قياُسها بصورٍة موثوقة . أو قاعات المؤتمرات، وِمَنح السفر المباني استخدامو 

 فُيصرَّح عنها على شكل مالحظة، فقط في حال اعتُِبرت أساسية بالنسبة إلى أهداف منّظمة السياحة العالمية. 
والمعّدات  ُيقاَبل اإليراد من المساهمات العينية بنفقٍة موازية في البيانات المالية، ما عدا الممتلكات والمباني .111

 التي ُتَرْسَمل. 

 اإليرادات التبادلية 

ن عند تسليم السلع، باستثناء  المعامالتتُقاس اإليرادات من  .111 التبادلية بالقيمة المعقولة للفائدة المستلمة، وُتدوَّ
الموضوعة باألمانة والتي بحيازة الموّزعين. وعندما تكون الفائدة بالنقد أو بمبلٍغ نقدي، يكون القياس بهذا  المخزونات 

 . بيعات المنشوراتموتنشأ اإليرادات من التعامالت التبادلية بشكٍل أساسي من المبلغ. 

 تدوين النفقات  .31.5

اس االستحقاق عندما يحصل التعامل، وعلى أساس السلع أو الخدمات الُمسلَّمة، يتّم تدوين النفقات على أس .111
 للخصوم خالل فترة التقرير.  ترّتباتوهي تمّثل تدّفقاٍت إلى الخارج، أو استهالًكا لألصول، أو 

 . مقارنة الميزانية32.5
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عدَّل، وهو األساس نفسه الذي كان ُتِعّد منّظمة السياحة العالمية الميزانية العادية على أساس االستحقاق المُ  .111
 ُمتََّبًعا قبل اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. 

يتضّمن بيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية مقابلًة بين الميزانية النهائية والمبالغ الفعلية الُمحتَسبة على  .115
 ونظًرا إلى اختالف اأُلُسس الُمستخَدمة إلعداد الميزانية والبيانات الماليةاألساس نفسه كالمبالغ الُمقاِبلة في الميزانية. 

، ُتعَرض مالحظة توضيحية تحتوي على تسويٍة بين بيان )أساس االستحقاق المعدَّل وأساس االستحقاق على التوالي(
 . وبيان األداء المالي مقارنة الميزانية

 

 المحاسبية التقديرات - 1المالحظة 

 استخدام على بالضرورة، ينطوي، العام للقطاع الدولية المحاسبية للمعايير اوفقً  المالية البيانات إعداد إنّ  .111
 األحكام أو االفتراضات أو للتقديرات تكون التي المجاالت وتشمل. واألحكام داريةاإل واالفتراضات المحاسبية التقديرات

 االلتزامات: يلي ما الحصر، ال المثال سبيل على ،السياحة العالمية لمنّظمة المالية البيانات إلى بالنسبة أهمية فيها
 والحسابات المخزونات  على المالية والمخاطر للمنازعات، صاتمخصّ الو  الخدمة، بعد ما فترة باستحقاقات الخاصة

 أن ويمكن. الثابتة األصول انخفاض قيمة ودرجة الطارئة، والخصوم واألصول ،المستحّقة والرسوم ،مستحقة القبض
الديون المشكوك في  اعتماداتُأدِخلت بعض التغييرات على تقديرات  .التقديرات هذه عن الفعلية النتائج تختلف

 الفترة في التقديرات في راتيالتغي وتظهر .مستحقة القبضتحصيلها كما هو مبيَّن ضمن المالحظات حول االشتراكات 
 .فيها ُتطبَّق التي
 

  بحسب فئات البرامج التقارير – 2المالحظة 

ُتَعّد البيانات المالية على أساٍس محاسبي قائٍم على الصناديق، فيظهر في نهاية الفترة الوضع الموّحد لكافة  .111
الخاصة  المعامالتصناديق منّظمة السياحة العالمية. والصندوُق هو هيئة محاسبية ذاتية الموازنة تؤسَّس الحتساب 

صناديق لة المتراكمة لإليرادات والنفقات، في حين تمّثل في بغرٍض أو هدٍف محّدد. وتمّثل أرصدة الصناديق المحصِّ 
المساهمات الطوعية والصناديق االستئمانية الجزء غير المصروف من المساهمات المخّصصة لالستخدام في 

 العمليات المستقبلية. 
 : فئتينية كافة البرامج والمشاريع والعمليات واألنشطة ضمن تصّنف منّظمة السياحة العالم .113
 خدمات برنامج العمل  ( أ)
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ل بشكٍل رئيسي من  فئةغّطي ت رةاشتراكات األعضاء خدمات برنامج العمل، الُمموَّ ( العمليات الرئيسية i) ،المقرَّ
( األنشطة األخرى ضمن iiو) للمنّظمة التي تصّوت الجمعية العامة على مخّصصات برامجية لها للفترة المالية،

  على الصندوق العام. الفئةمل هذا تشون المنشورات(. وتالصندوق العام )أي أنشطة مخز 

 الخدمات األخرى  ( ب)

لة من التمويل الطوعي الُمقدَّم من الجهات  فئةرتبط ت الخدمات األخرى بشكٍل رئيسي بالمشاريع واألنشطة الُمموَّ
صندوق المساهمات الطوعية، والصندوق االستئماني. فاقات أو سلطٍة قانونية أخرى. وتشمل هذه الفئة المانحة عبر اتّ 

أّما أبرز الصناديق الفرعية في هذه الفئة فهي: المساهمات الطوعية، وبرنامج األمم المّتحدة اإلنمائي، والصناديق 
  ّدد الجهات المانحة.االستئمانية، وأنشطة صندوق األمم المّتحدة االستئماني المتع
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         بيان الوضع المالي بحسب الفئات

 2112كانون األول/ديسمبر  31في 
 باليورو    
    

  
خدمات برنامج 

 خدمات أخرى العمل

الحذف بين 

 مجموع المنظمة الفئات*

 20,890,382.60 2,531,907.55- 6,408,012.87 17,014,277.28 األصول

 20,110,886.64 2,531,907.55- 6,256,612.87 16,386,181.32 الجاريةاألصول 

 15,871,873.95 0.00 5,102,970.71 10,768,903.24 النقد وما يعاد النقد

 54,452.65 0.00 0.00 54,452.65 المخزونات

 2,970,744.71 0.00 0.00 2,970,744.71 اشتراكات األعضاء المقّدرة مستحقة القبض. الصافي

 941,473.32 0.00 941,473.32 0.00 المساهمات األخرى مستحقّة القبض. الصافي

 209,299.37 0.00 8.34 209,291.03 الحسابات األخرى مستحقّة القبض. الصافي

 63,042.64 2,531,907.55- 212,160.50 2,382,789.69 األصول األخرى الجارية

 779,495.96 0.00 151,400.00 628,095.96 األصول غير الجارية     

 244,453.85 0.00 0.00 244,453.85 االستثمارات

 48,392.00 0.00 0.00 48,392.00 اشتراكات األعضاء المقّدرة مستحقة القبض. الصافي

 151,400.00 0.00 151,400.00 0.00 المساهمات األخرى مستحقّة القبض. الصافي

 177,594.81 0.00 0.00 177,594.81 الممتلكات والمباني والمعّدات 

 153,917.64 0.00 0.00 153,917.64 األصول غير المادية. الصافي

 3,737.66 0.00 0.00 3,737.66 األصول األخرى غير الجارية

 20,890,382.60 2,531,907.55- 6,408,012.87 17,014,277.28 الخصوم وصافي األصول/رأس المال      

 22,160,701.64 2,531,907.55- 1,088,500.55 23,604,108.64 الخصوم 

 3,883,373.93 2,531,907.55- 1,088,500.55 5,326,780.93 الخصوم الجارية

 652,373.25 0.00 148,836.58 503,536.67 الحسابات الواجبة الدفع والمستحقّات

 478,301.47 0.00 456,451.47 21,850.00 التحويالت المستحقة الدفع 

 107,794.79 0.00 0.00 107,794.79 استحقاقات الموظفين

 2,418,800.33 0.00 0.00 2,418,800.33 الُسلف المستلمة

 73,607.42 0.00 47,402.41 26,205.01 االعتمادات

 152,496.67 2,531,907.55- 435,810.09 2,248,594.13 الخصوم الجارية األخرى

 18,277,327.71 0.00 0.00 18,277,327.71 الجاريةالخصوم غير      

 18,257,986.80 0.00 0.00 18,257,986.80 استحقاقات الموظفين

 12,858.29 0.00 0.00 12,858.29 الُسلف المستلمة

 6,482.62 0.00 0.00 6,482.62 الخصوم غير الجارية األخرى

 1,270,319.04- 0.00 5,319,512.32 6,589,831.36- صافي األصول/رأس المال      

 5,763,886.78- 0.00 5,319,512.32 11,083,399.10- الفائض المتراكم/)العجز( 

 4,493,567.74 0.00 0.00 4,493,567.74 االحتياطيات

األنشطة الداخلية إلى معامالت بين الفئات. وهي  تؤّدي *

         .المالي بدقّة مبيّنة هنا لتقديم هذا البيان
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         بيان األدار المالي بحسب الفئة

     2112كانون األول/ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

         باليورو

  
خدمات برنامج 

 الخدمات األخرى العمل

الحذف بين 

 مجموع المنظمة الفئات*

 

 21,684,975.84 102,717.21- 5,318,190.74 16,469,502.31 اإليرادات    
 13,387,841.75 0.00 0.00 13,387,841.75 اشتراكات األعضاء المقدَّرة 

المساهمات األخرى )المساهمات الطوعية والصناديق 

 2,678,314.31 0.00 2,213,308.18 465,006.13 االستئمانية(. الصافي من التخفيض 
 335,077.21 0.00 0.00 335,077.21 إيرادات المنشورات. الصافي من الحسومات والعائدات 

 555,055.20 0.00 545,623.86 9,431.34 فروقات صرف العمالت
 4,728,687.37 102,717.21- 2,559,258.70 2,272,145.88 اإليرادات األخرى

 

 24,690,487.58 102,717.21- 5,242,960.57 19,550,244.22 النفقات    
 14,085,230.11 0.00 1,733,374.88 12,351,855.23 األجور والرواتب واستحقاقات الموظّفين 

 862,883.82 0.00 494,574.05 368,309.77 المنح والتحويالت األخرى 
 1,800,359.62 0.00 282,510.34 1,517,849.28 السفر

 4,907,531.24 0.00 2,672,866.87 2,234,664.37 اللوازم والمواد االستهالكية وتكاليف التشغيل 
 69,030.52 0.00 0.00 69,030.52 االستهالك واإلهالك وانخفاض القيمة 

 2,965,452.27 102,717.21- 59,634.43 3,008,535.05 النفقات األخرى
 

 3,005,511.74- 0.00 75,230.17 3,080,741.91- العجز للسنة    

     لتقديم هذا البيان المالي بدقّة. * تؤّدي األنشطة الداخلية إلى معامالت بين الفئات. وهي مبيَّنة هنا

 

، فضاًل عن الفئاتمحاسبية تنشئ أصواًل وخصوًما مشتركة بين  معامالتتؤّدي األنشطة الداخلية إلى  .119
في بيان الوضع المالي بحسب  الفئاتالمشتركة بين  المعامالت. ُتحَذف الفئاتاإليرادات والنفقات المشتركة بين 

 على التوالي لتقديم هذه البيانات المالية بدّقة.  الفئاتوبيان األداء المالي بحسب  الفئات

 

 النقد يعادل وما النقد - 2المالحظة 

     النقد وما يعادل النقد

     باليورو

  12/31/2015 12/31/2014 

 14,730,414.89 15,871,873.95 النقد وما يعادل النقد 

 8,522,776.10 10,303,557.52 النقد الموجود بالمصارف 

 14,134.34 13,152.96 النقد الحاضر 

 5,000.00 5,000.00 صناديق السلف 

 6,188,504.45 5,550,163.47 اإليداعات القصيرة األجل 
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ُيحتَفظ بالنقد بصفٍة رئيسية في حسابات مصرفية ذات عائد باليورو والدوالر األميركي في مقّر منّظمة  .112
السياحة العالمية. كما ُيحتَفظ أيًضا بمبالغ نقدية محدودة بالعملة المحّلية في مكتب الدعم اإلقليمي آلسيا والمحيط 

 الهادئ. 

 االستثمارات – 2المالحظة 

     االستثمارات

     باليورو

  12/31/2015 12/31/2014 

 204,540.43 244,453.85 االستثمارات

 204,540.43 244,453.85 االستثمارات غير الجارية

 204,540.43 244,453.85 االستثمارات في المشاريع المشتركة

 

 شهًرا )جارية( وبعدأشهر واثني عشر ُيحتَفظ بودائع ذات أجل محّدد في المصارف، وهي تستحّق بين ثالثة  .111
 أكثر من اثني عشر شهًرا )غير جارية(. 

الذي  تميسمنّظمة السياحة العالمية في مشروعها المشترك مع  استثمارَ  الجاري غير االستثمار ليمثّ  .111
ن ُيحتَسب باستخدام طريقة ر  في نهاية السنة لتشمل حّصة منّظمة السياحة  كأصل ُمعدَّل تميسأس المال، أي: ُتدوَّ

 العالمية في أّي فائض أو عجز في المشروع المشترك. 

 

 المخزونات - 2المالحظة 

     المخزونات من المنشورات

     باليورو

  12/31/2015 12/31/2014 

 69,770.00 54,452.65 المخزونات من المنشورات، صافي القيمة القابلة للتحقق

 111,098.64 95,962.30 المخزونات من المنشورات. تكاليف التخزين

 105,112.08 90,763.82 المنشورات الحاضرة 

 5,986.56 5,198.48 المنشورات الموضوعة باألمانة 

 41,328.64- 41,509.65- انخفاض القيمة    

 

 بيع. شورات هي منشورات ُيحتَفظ بها للمنمخزونات ال .111
مخزونات . وتشمل تكلفة للموجودات الماديةالمادي من خالل اإلحصاء  المخزوناتتُثبَّت كميات  .111

لة لجعل المنشورات في حالتها الحاضرة وموقعها  كل: المنشورات تكاليف اإلنتاج، بما في ذلك التكاليف الُمسجَّ
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الجاربة للصفحة الواحدة بِقسمة  ُتحَتسب كلفة السنة. التقديريةالحالي. وُتحدَّد الكلفة باستخدام صيغة متوّسط التكلفة 
الل السنة على إجمالي عدد الصفحات نتجة خوالكلفة اإلنتاجية للصفحات المُ  المخزون االفتتاحي حفظكلفة إجمالي 

خفض مخزون المنشورات  ويمثل إتالف المخزونات في المخزون االفتتاحي وعدد الصفحات الُمنتجة خالل السنة.
  أو يتجاوز سبع سنوات من تاريخ النشر.  المعني المنشور عمر يصبحعندما  إلى صفر

ها مخاطر ، والتي تستمّر المنّظمة في تحّمل باألمانة لدى الموّزعين االموجودات الُمحتَفظ به يشمل المخزون .115
 لى حين حصول البيع من قبل الموّزع. إ من منافعهاواالستفادة 

 مستحقة القبض االشتراكات - 2المالحظة 

     االشتراكات مستحقة القبض

     باليورو

  12/31/2015 12/31/2014 

 6,838,902.85 4,112,010.03 االشتراكات مستحقّة القبض، الصافي 

 4,493,847.88 3,912,218.03 االشتراكات مستحقّة القبض الجارية. الصافي 

 3,110,725.61 2,970,744.71 اشتراكات األعضاء المقدَّرة. الصافي 

 1,383,122.27 941,473.32 المساهمات األخرى. الصافي 

 2,345,054.97 199,792.00 االشتراكات مستحقّة القبض غير الجارية. الصافي 

 2,099,054.97 48,392.00 اشتراكات األعضاء المقدَّرة. الصافي 

 246,000.00 151,400.00 المساهمات األخرى. الصافي 

 

 ، سواء كانت مقّررة أو طوعية، إلى تعامالٍت غير تبادلية. مستحقة القبضتعود كافة االشتراكات  .111
االشتراكات المقّررة وغير المسّددة من قبل األعضاء الفاعلين والمشاركين  مستحقة القبضتمّثل االشتراكات  .111

سّددة، والمستحّقات لصندوق رأس المال والمنتسبين، والمساهمات الطوعية ومساهمات الصناديق االستئمانية غير الم
 المتداول. 

غير الجارية هي االشتراكات والسلفات المتوّقع تحصيلها، على أساس خطط  مستحقة القبضاالشتراكات  .113
 شهًرا على تاريخ التقرير.  11بعد أكثر من الدفع المّتفق عليها، 

من  مستحقة القبضشتراكات المقّررة الاالعتماد المخصص للحسابات غير مضمونة التحصيل من اُيحتَسب  .119
  صندوق رأس المال المتداول على النحو التالي: والمنتسبين، وعلى مستوى األعضاء الفاعلين والمشاركين 

 ال ُيطبَّق أي اعتماٍد بالنسبة إلى المبالغ المستحقة منذ سنتين أو أقل؛ ( أ)
  منذ ثالث سنواٍت أو أكثر.بالنسبة إلى المبالغ المستحقة % 122ة بنسب اعتمادٌ ُيطبَّق   ( ب)
ر شطب مبالغ االشتراكات الُمستحقة من األعضاء الفاعلين والمشاركين من قبل الجمعية العامة على  .152 ُيقرَّ

 أساس كل حالٍة على حدة.
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ُتشطب المبالغ غير المدفوعة الٌمستحقة على األعضاء المنتسبين منذ أكثر من خمسة أعوام ومن دون أي  .151
 .15لمتأخرات بتوصيٍة من األمين العام ووفًقا للقواعد المالية المفصلةخطة مقرَّة لسداد ا

 مستحقة القبضالشتراكات المقّررة االعتمادات المخصصة للحسابات غير مضمونة التحصيل من احتَسب تُ  .151
 األخرى المستحّقة )المساهمات الطوعية والصناديق االستئمانية( على النحو التالي: على مستوى االشتراكات 

 اعتماد على المبالغ المستحقة منذ سنتين أو أكثر؛ال ُيطبَّق أّي  ( أ)
 على المبالغ المستحقة منذ ثالث سنوات وما فوق.% 52بة بنس اعتمادٌ ُيطبَّق  ( ب)

ر شطب مبالغ االشتراكات األخرى الُمستحقة  .151 على أساس  )المساهمات الطوعية والصناديق االستئمانية(ُيقرَّ
 كل حالٍة على حدة.

 

     االشتراكات مستحقّة القبض بحسب النوع 

     باليورو

  12/31/2015 12/31/2014 

 6,838,902.85 4,112,010.03 االشتراكات مستحقّة القبض، الصافي 

 5,209,780.58 3,019,136.71 اشتراكات األعضاء المقدَّرة. الصافي 

 16,570,942.91 16,598,760.74  مستحقة القبضاشتراكات األعضاء المقدَّرة 

 11,361,162.33- 13,579,624.03- اعتمادات الحسابات غير مضمونة التحصل 

 1,629,122.27 1,092,587.25 المساهمات الطوعية. الصافي 

 1,697,026.13 1,151,415.01 المساهمات الطوعية مستحقّة القبض 

 67,903.86- 58,827.76- اعتمادات الحسابات غير المضمونة التحصيل 

 

، تُقام لها تعديالت أو بدالت لتعكس مستحقة القبضوالمساهمات الطوعية  االشتراكات المقّررة بالنسبة إلى  .151
القيمة المعقولة للمستحّقات في البيانات المالية، بسبب الريبة التي تحيط بتوقيت التدّفقات النقدية المستقبلية من 
المستحّقات. ولكّن هذه التعديالت أو البدالت ال تشّكل شطًبا رسمًيا للمستحّقات وال تحّرر األعضاء/الجهات المانحة 

 موجباتها. من 
 فقط:  مستحقة القبض مقّررة اشتراكات األعضاء اليوضح الجدول التالي تشكيلة  .155
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 (.IV.3( والقواعد المالية المفصلة )IV.2القواعد المالية المفصيلة )  
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مستحقّة القبض بحسب سنة  مقّررة اشتراكات األعضاء ال

         التقرير 

         باليورو

 % 12/31/2014 % 12/31/2015 سنة التقدير

 %100.00 16,570,942.91 %100.00 16,598,760.74 مستحقّة القبض  مقّررة اشتراكات األعضاء ال

 %81.62 13,525,040.67 %77.40 12,846,664.77 وما قبل  5115

2013 732,959.26 4.42% 1,040,064.80 6.28% 

2014 1,251,442.31 7.54% 2,005,837.44 12.10% 

2015 1,767,694.40 10.65%     

 

 : 1211خالل سنة  غير مضمونة التحصيلحسابات المخصصة للفي ما يلي توضيح لحركة االعتمادات  .151

حركة االعتمادات المخصصة للحسابات غير مضمونة 

 التحصيل 
        

         باليورو 

 

 12/31/2112 زيادة / )تراجع( االستخدام 1/1/2112

حركة االعتمادات المخصصة للحسابات غير مضمونة 

 التحصيل 

11,429,066.19 506,866.86 2,716,252.46 13,638,451.79 

 13,579,624.03 2,716,252.46 497,790.76 11,361,162.33  مقّررة اشتراكات األعضاء ال

 58,827.76 0.00 9,076.10 67,903.86 المساهمات الطوعية

 
من االشتراكات  ُوِضَعت تقديرات ُمحدَّثة لالعتمادات المخصصة للمبالغ الُمستحقَّة غير مضمونة التحصيل .151

نزواًل عند توصية  11، وفًقا لما أقّره األمين العام1215الُمقرة، والمساهمات الطوعية، ومبيعات المنشورات لسنة 
كانون  11المراجعية الخارجيين خالل المراجعة الخارجية للبيانات المالية للمنظمة عن السنة المنتهية في 

على معلوماٍت جديدة وخبرٍة أكبر في مجال تقييم تسديد المستحقات غير وترتكز المعلومات المحدثة . 111211األول/
 المدفوعة.
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)المعايير  5132 –الدليل التوجيهي حول سياسات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام الخاص بمنظمة السياحة العالمية، الطبعة الثانيو   

 .5132كانون األول/ديسمبر  55في   NI/17/15 والمرفق( و 11، و59، و58المحاسبية الدولية للقطاع العام 
57

  CE/100/5(b). 
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 مستحّقة القبض الحسابات األخرى  – 1المالحظة 

     الحسابات األخرى المستحقّة 

     باليورو

  12/31/2015 12/31/2014 

 235,596.96 209,299.37 الحسابات األخرى المستحقّة 

 72,956.76 76,573.48 ضريبة القيمة المضافة مستحقّة القبض 

 162,640.20 132,725.89 المستحقّات من المعامالت التبادلية 

 7,507.64 10,415.21 المستحقّات من مبيعات المنشورات. الصافي 

 14,483.62 15,335.21 المستحقّات من مبيعات المنشورات 

 6,975.98- 4,920.00- اعتمادات الحسابات غير مضمونة التحصيل 

 21,778.37 24,998.34 المستحقّات الخاصة بالموظّفين 

 693.73 386.50 المستحقّات الخاصة بالفوائد المتراكمة 

 132,660.46 96,925.84 مستحقّات متفّرقة 

 

من مستحّقات من المعامالت التبادلية )مستحّقات مبيع  مستحقة القبضتتأّلف الحسابات األخرى  .153
المنشورات، المستحّقات الخاصة بالموّظفين، المستحّقات الخاصة بالفوائد المتراكمة، وغيرها من الحسابات المتفّرقة 

إلى السلع بالنسبة من المعامالت التبادلية(، ومن الضريبة على القيمة المضافة التي يمكن استردادها  مستحقة القبض
ذي الصلة الخاص بالبلد من حكومة البلد الُمضيف )إسبانيا( وفًقا لشروط االّتفاق التي تتخطى عتبًة معينة 

 . 13المضيف
للهبات  مستحقة القبضتشتمل المستحّقات المتفّرقة من المعامالت التبادلية بشكٍل رئيسي على الحسابات  .159

. وتشير المستحّقات للهبات المدفوعة مسبًقا بالدرجة مستحقة القبضالمدفوعة مسبًقا، وغيرها من الحسابات المتفّرقة 
األولى إلى تذاكر الطيران الموهوبة حيث تسّلف المنّظمة كلفة التذاكر الموهوبة، وبالتالي تتوّقع استردادها مقابل 

 المبلغ المسّدد. 
على مستحّقات مبيع المنشورات ات المخصصة للحسابات غير مضمونة التحصيل من ُتحتسب االعتماد .112

 الشكل التالي:
 

 اعتماد على المبالغ المستحقة منذ سنتين أو أكثر؛ال ُيطبَّق أّي  ( أ)
 على المبالغ المستحقة منذ ثالث سنوات وما فوق.% 122بنسبة  اعتمادٌ ُيطبَّق  ( ب)

  

                                                           
58

 11، تاريخ 131؛ والجريدة الرسمية اإلسبانية رقم 9بين منّظمة السياحة العالمية وإسبانيا بشأن المركز القانوني للمنّظمة في إسبانيا/المادة االتفاقية   

، 31. اتفاق المقر بين مملكة إسبانيا ومنظمة السياحة العالمية/المادة 5132حزيران/يونيو  .5، السارية حتى 3/1/ المادة  5111كانون األّول/ديسمبر 
 .5132، السارية منذ حزيران/يونيو 31/المادة 5132تموز/يوليو  13، بتاريخ 385والجريدة الرسمية اإلسبانية رقم 
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ن قد ُلِحَظت بالكامل بعد استحقاقها لمدة خمس سنوات، علًما أنَّه يمكن ُتشَطب المبالغ الُمستحقَّة التي تكو  .111
 إجراء الشطب في مرحلة سابقة بعد موافقة األمين العام.

أيًضا عملية حسابية ُمحدَّثة لالعتمادات المخصصة للحسابات غير مضمونة التحصيل  1215ُطبَِّقت في  .111
 على مستوى المبالغ المستحقة من مبيعات المنشورات. 

 األصول األخرى – 31المالحظة 

     األصول األخرى

     باليورو

  12/31/2015 12/31/2014 

 90,009.33 66,780.30 األصول األخرى

 86,840.79 63,042.64 األصول الجارية األخرى

 78,639.54 54,316.31  السلف

 7,954.97 8,726.33 النفقات المدفوعة مسبقًا 

 246.28 0.00 األصول المتفّرقة 

 3,168.54 3,737.66 األصول  غير الجارية األخرى

 

 تتأّلف األصول الجارية األخرى من الِسَلف، والنفقات المدفوعة مسبًقا، واألصول المتفّرقة.  .111
 
 تشمل الِسَلف:  .111

جازة زيارة الوطن، وبدالت اإلقامة اليومية في رحالت العمل،  (أ ) ِسَلف الموّظفين، كالمنح التعليمية، وا 
 وغير ذلك وفًقا لألنظمة والقواعد الخاصة بالموّظفين في منّظمة السياحة العالمية؛ 

يابة عن المنّظمة، من بالنحدة اإلنمائي لتقديم الخدمات الميدانية الِسَلف الُمقدَّمة إلى برنامج األمم المتّ  (ب )
 ؛ يدماتخخالل ترتيب حساب 

الِسَلف للشركاء المنّفذين التي ُتجرى في إطار العقود مع الهيئات الوطنية والمنّظمات المشابهة التي  (ج )
 تقّدم أنشطة التعاون التقني بالنيابة عن منّظمة السياحة العالمية؛ 

دين.  (د )  الِسَلف إلى المزوِّ
 تشمل األصول األخرى غير الجارية: الكفاالت واإليداعات واألصول غير الجارية المتفّرقة.   .115
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 والمعّدات والمباني الممتلكات - 33المالحظة 

         2112كانون األّول/ديسمبر  31الممتلكات والمباني والمعّدات في 

           باليورو

  
تجهيزات 

االتصاالت 

وتكنولوجيا 

 السيارات المعلومات

اآلثار 

والتجهيزات 

 المجموع معدات أخرى الثابتة

11/11/5112      

 1,082,026.28 420,542.57 18,324.60 94,855.00 548,304.11 تكلفة أصلية / القيمة العادلة     

 877,697.78- 378,793.45- 17,781.80- 94,855.00- 386,267.53- اإلهالك وانخفاض القيمة التراكمي     

 204,328.50 41,749.12 542.80 0.00 162,036.58 القيمة الدفترية االفتتاحية

      حركة السنة 

 40,053.62 0.00 0.00 0.00 40,053.62 اإلضافات     

 30,977.11- 0.00 0.00 0.00 30,977.11- ُمفَرج عنها أصول     

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 انخفاض القيمة     

 35,810.20- 17,991.48- 162.84- 0.00 17,655.88- اإلهالك      

 26,733.69- 17,991.48- 162.84- 0.00 8,579.37- حركة السنة اإلجمالية

31/15/5112      

 1,091,102.79 420,542.57 18,324.60 94,855.00 557,380.62 تكلفة أصلية / القيمة العادلة     

 913,507.98- 396,784.93- 17,944.64- 94,855.00- 403,923.41- اإلهالك وانخفاض القيمة التراكمي     

 177,594.81 23,757.64 379.96 0.00 153,457.21 القيمة الدفترية الختامية

 

، كانت منّظمة السياحة العالمية تحتفظ بممتلكات ومباني ومعّدات 1215كانون األّول/ديسمبر  11في  .111
 مستهلكة تماًما وال تزال ُتستخَدم. 

 ُتراَجع األصول سنوًيا لتحديد ما إذا كانت قيمتها قد انخفضت.  .111
تَبر ال يشّكل مبنى المقّر الرئيسي لمنّظمة السياحة العالمية جزًءا من الممتلكات والمباني والمعّدات، فهو ُيع .113

في المالحظة حول من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.  11كحّق ممنوح لالستخدام بموجب أحكام المعيار 
 إضافية حول معاملة هذا اإليجار.  إيضاحاتاإليرادات، توجد 
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 األصول غير المادية – 35المالحظة 

       5132كانون األّول/ديسمبر  13األصول غير المادية في 

       باليورو

البرمجيات   

الُستقدمة من 

 الخارج

رة  البرمجيات الُمطوَّ

 المجموع داخليًا

11/11/5112    

 75,069.90 62,696.70 12,373.20 تكلفة أصلية / القيمة العادلة     

 0.00 0.00 0.00 اإلستهالك وانخفاض القيمة التراكمي     

 75,069.90 62,696.70 12,373.20 القيمة الدفترية االفتتاحية

    حركة السنة 

 80,909.94 80,909.94 0.00 اإلضافات     

 0.00 0.00 0.00 ُمفَرج عنها أصول     

 0.00 0.00 0.00 انخفاض القيمة     

 2,062.20- 0.00 2,062.20- اإلستهالك     

 78,847.74 80,909.94 2,062.20- حركة السنة اإلجمالية

31/15/5112    

 155,979.84 143,606.64 12,373.20 تكلفة أصلية / القيمة العادلة     

 2,062.20- 0.00 2,062.20- اإلستهالك وانخفاض القيمة التراكمي     

 153,917.64 143,606.64 10,311.00 القيمة الدفترية الختامية

 

 إّن القيمة الُمرسَملة للبرمجية الُمطوَّرة داخلًيا تستثني التكاليف المرتبطة باألبحاث والصيانة.  .119
نة كـ"برمجيات قيد التطوير" ترتبط بالعمل التطويري على تطبيق النماذج الجديدة في  .112 إّن التكاليف الُمدوَّ

Athena ة(، في إطار ما ُيسّمى بمشروع )نظام معلومات اإلدارة المالية في منّظمة السياحة العالميAthena 1 .
وبعد استكمال المشروع وتنفيذه، ُتحدَّد التكاليف استناًدا إلى جداول الدفع ومخّطط مرحلة التطوير في المشروع. 

 ُتصنَّف هذه التكاليف ضمن حساب "البرمجيات الُمطوَّرة داخلًيا". 

 الدفع والمستحّقات مستحّقةالحسابات  – 31المالحظة 

     الحسابات مستحقّة الدفع والمستحقّات 

     باليورو

  12/31/2015 12/31/2014 

 684,030.00 652,373.25 الحسابات مستحقّة الدفع والمستحقّات 

 129,909.85 129,182.49 الموظّفون  –الحسابات مستحقّة الدفع 

 426,638.42 357,840.30 غير ذلك  –الحسابات مستحقّة الدفع 

 127,481.73 165,350.46 النفقات المستحقّة 

 

mailto:omt@unwto.org


 5132 ديسمبر/األّول كانون 13 في المنتهية للسنة الُمراَجعة المالية والبيانات العالمية السياحة لمنّظمة المالي التقرير

 

 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السياحة العالمية   
 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
 

60 

المبالغ المستحّقة عن السلع والخدمات التي تّم الحسابات األخرى إلى  – الدفع مستحقةالحسابات  تعود .111
الموّظفون إلى المبالغ المستحّقة للموّظفين، والمساهمين، وغير  –الدفع  مستحقةالحسابات  تعوداستالم فواتير لها. 

ذلك من مقّدمي الخدمات المؤّقتة. أّما النفقات المستحّقة فتمّثل تقديرات لقيمة السلع والخدمات التي تّم استالمها أو 
 منّظمة. توفيرها لمنّظمة السياحة العالمية في خالل الفترة المذكورة ولم تصدر لها فواتير على ال

 الدفع مستحقة التحويالت - 32المالحظة 

     التحويالت مستحقَّة الدفع 

     باليورو

  12/31/2112 12/31/2114 

 412،4128.3 311844،.44 التحويالت مستحقَّة الدفع 

 355.198,54 385.928,94 التحويالت مستحقّة الدفع مقابل التعاون التقني والمنح 

 88.934,29 53.995,23 التحويالت مستحقّة الدفع للجهات المانحة 

 

تشمل التحويالت الواجبة الدفع التعاون التقني والمنح الواجبة الدفع للمستفيدين ولألمم المّتحدة لألنشطة  .111
لة بشكٍل مشترك. وتتضّمن أيًضا التحويالت المستحّقة للجهات المانحة من أموال المشاريع غير المصروفة،  الُمموَّ

والفائدة المستحّقة الواجبة الدفع، والحسابات األخرى الواجبة الدفع لألعضاء الفاعلين والمشاركين، الناجمة عن 
 توزيعات الفوائض، في حال كان ذلك ينطبق.

 الموّظفين استحقاقات - 32المالحظة 

     استحقاقات الموظّفين 

     باليورو

  12/31/2112 12/31/2114 

 14،311،1.4844 382،4.1821،.1 استحقاقات الموظّفين 

 144.912,58 115.594,59 استحقاقات الموّظفين الجارية )تقييم منّظمة السياحة المحلية( 

 15.549.281,99 18.525.989,81 استحقاقات الموّظفين غير الجارية )التقييم االكتواري( 

 12.114.415,81 19.139.488,95 التأمين الصّحي بعد انتهاء الخدمة 

 1.111.115,89 1.115.215,81 اإلجازة السنوية المتراكمة 

 1.145.129,59 1.512.991,15 استحقاقات نهاية الخدمة

 

نّظمة محترفين، وُتحتَسب من قبل م نياكتواري خبراءمن قبل  فينالموظّ  باستحقاقات صلةالمت االلتزاماتد حدَّ تُ  .111
 .السابقة السداد وتجارب فينبالموظّ  الخاصة البيانات أساس على السياحة العالمية

 الجارية  –استحقاقات الموّظفين 
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استحقاقات الموّظفين المتراكمة )الرواتب، تسوية مقّر  األجل القصيرة أو الجارية فينالموظّ  استحقاقاتتشمل  .111
 .الوطن زيارة وأسفار التعليم، ومنحالعمل، البدل العائلي، والبدل اللغوي(، وساعات العمل اإلضافية، 

  غير الجارية  –استحقاقات الموّظفين 

 األخرى واالستحقاقات بعد انتهاء الخدمة فينالموظّ  باستحقاقات الجارية غير فينالموظّ  استحقاقات قتتعلّ  .115
استحقاقات نهاية الخدمة و  ،المتراكمة السنوية واإلجازات ،بعد انتهاء الخدمة يالصحّ  التأمين :وتشمل. األجل الطويلة

 نقل(. الونفقات وطن، وتكاليف النقل في نهاية الخدمة، ال إلى العودة منح)
بعد انتهاء  يالصحّ  التأمين ةخطّ  منّظمة السياحة العالمية ذتنفّ  - بعد انتهاء الخدمة يالصحّ  التأمين .111

منّظمة السياحة  من المتقاعدين فينللموظّ  يمكن ،لهذه الخّطة اووفقً . فينالموظّ  ستحقاقاتال دةمحدّ  ةخطّ  وهي ،الخدمة
ابتداًء من تاريخ  الخدمة من األقلّ  على سنوات عشر وأكملواالعمر،  من والخمسين الخامسة بلغوا نممّ  العالمية

بعد انتهاء البرنامج للتأمين الصّحي  هذا في( ىمسمّ  غير ألجل) الستمرارانضمامهم إلى المنّظمة، أن يختاروا ا
 تقييماً  مّرتين في السنة المنّظمة دّ عِ وتُ ، وتكون المنّظمة مسؤولة عن متابعة التمويل الجزئي ألقساط التأمين. الخدمة
 .فينالموظّ  باستحقاقات قيتعلّ  ما في اهتالتزاما لقياس بعد انتهاء الخدمة يالصحّ  التأمين ةلخطّ  اكتوارياً 

 لم التي السنوية مهتإجازا تجميع السياحة العالميةمنّظمة  فيلموظّ  زيجو  - المتراكمة السنوية اإلجازات .111
 مبلغ على الحصول فينللموظّ  يحقّ  ،المنّظمة في الخدمة نهاية وعند. عمل يوم 12 يعادل أقصى حدّ  إلى اهب عوايتمتّ 
لديهم عند تاريخ انتهاء الخدمة. وصحيٌح أّن اإلجازات  المتراكمة السنوية اإلجازة فترة عن راتبهم يعادل المال من

بدل عن اإلجازات السنوية غير الُمستعَملة، السنوية هي استحقاق قصير األجل للموّظفين، غير أّن الحّق في استالم 
يتبلور إاّل وبالتالي واجب المنّظمة إزاء هذا الرصيد، ُيعَرض كاستحقاق طويل األجل للموّظفين، إذ إّن هذا الحّق ال 

 أكثر من اثني عشر شهًرا من تاريخ التقرير عادًة.  بعد عند انتهاء الخدمة، أي
 موطنه بلد خارج الخدمة من اواحدً  اعامً  أكمل الذي األجنبي فللموظّ  يحقّ  -استحقاقات نهاية الخدمة  .113

 أساس على ستحقّ وتُ  العالمية،ه عند نهاية خدمته في منّظمة السياحة وطن إلى للعودة منحة على الحصول لسجَّ المُ 
 السفر تكاليف على الحصول اأيضً  فينللموظّ  ويحقّ  .لالمسجّ  موطنه بلد خارج لةالمؤهّ  الخدمة وشهور سنوات عدد

 منّظمة السياحة العالمية.  في خدمتهم نهاية عند للعودة والنقل

 التقييمات االكتوارية 

 واإلجازات بعد انتهاء الخدمة يالصحّ  التأمين عن الناتجة الخصوم االكتواريون االستشاريون الخبراء ديحدّ  .119
 قيمة تعيين أجل من التالية واألساليب االفتراضاتولقد اسُتخِدمت  .واستحقاقات نهاية الخدمة المتراكمة السنوية

mailto:omt@unwto.org


 5132 ديسمبر/األّول كانون 13 في المنتهية للسنة الُمراَجعة المالية والبيانات العالمية السياحة لمنّظمة المالي التقرير

 

 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السياحة العالمية   
 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
 

62 

 ىحتّ  السياحة العالمية،إلى منّظمة  بالنسبة الخدمة بنهاية قةالمتعلّ  األخرى فينالموظّ  والتزامات الخدمة بعد ما التزامات
 : 1215والحركة في  1211 ديسمبر/األول كانون 11
 

 1211كانون األّول/ديسمبر  11 تاريخ القياس 
 الوحدة االئتمانية المتوّقعة  الطريقة االكتوارية 

 معّدل الخصم

التأمين 
الصّحي 

بعد انتهاء 
  الخدمة

2.92% 

كانون  11ات تقييماستناًدا إلى التدّفقات النقدية اللتزام االستحقاق المحّدد من 
، ومعّدالت الفائدة من منحنى عائدات سندات الحكومة 1211األّول/ديسمبر 

 . 1211كانون األّول/ديسمبر  11اإلسبانية العادي اعتباًرا من 

اإلجازة 
السنوية 
 المتراكمة

2.29% 

استحقاقات 
نهاية 
 الخدمة

2.29% 

 ال ينطبق  المعّدل المتوّقع لعودة األصول 
 %1.7 معّدل التضّخم العام

 % سنوًيا لزيادة اإلنتاجية( زائد عامل االستحقاق 245% تضّخم، زائد 141% )11 نمو الراتب 
 %1.9 الزيادات السنوية لتكاليف المعيشة 

 1211كانون األّول/ديسمبر  11الفورية لألمم المّتحدة في مساوية ألسعار الصرف  معّدالت الصرف المستقبلية 

 معّدالت الوفيات 
لصندوق األمم المّتحدة المشترك  1211كانون األّول/ديسمبر  11بتاريخ  تقييماستناًدا إلى المعّدالت في ال

 للمعاشات التقاعدية للموّظفين 

 معّدالت اإلعاقة 
لصندوق األمم المّتحدة المشترك  1211كانون األّول/ديسمبر  11ريخ بتا تقييماستناًدا إلى المعّدالت في ال

 للمعاشات التقاعدية للموّظفين 

  االنسحابمعّدالت 
لصندوق األمم المّتحدة المشترك  1211كانون األّول/ديسمبر  11بتاريخ  تقييماستناًدا إلى المعّدالت في ال

 للمعاشات التقاعدية للموّظفين 

 معّدالت التقاعد 
عاًما وأّن الموّظفين بعد  11في سّن  نيتقاعدو  1211افَتِرض أّن جميع المشاركين الموّظفين قبل العام 

 عاًما  15ذلك يتقاعدون في سّن 
 مستقبلية  ُسلفاتأّي  تترتبال  الُسلفات

 العاملين فينموظّ تركيبة ال ومستوى حجم استقرار على الحفاظ المفترض من التوظيفات الجديدة 

التأمين 
الصّحي 

بعد 
انتهاء 
 الخدمة

 زيادات التكاليف الطبّية 
 سنة بلوغ الزيادة النهائية  النهائية  األّولية
2.0% 3.5% 2021 

متوّسط كلفة المطالبة الطبية 
 السنوية 

 1215يورو لكّل راشد في العام  1111

المشاركين  اشتراكات
 المستقبليين 

على المدى البعيد، سوف ُتعدَّل األقساط عند الحاجة لتثبيت النسبة المئوية لمطالبات المتقاعدين والتكاليف 
 اإلدارية المغّطاة من قبل مساهمات المتقاعدين 
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 % من المتقاعدين المستقبليين سوف يختارون التغطية ويحتفظون بالتغطية مدى الحياة 92 معّدالت المشاركة والزوال 
تغطية الُمعالين الراشدين 

 للمتقاعدين المستقبليين 
% من المتقاعدات اإلناث لديهم ُمعال راشد يختار التغطية ضمن 55% من المتقاعدين الذكور و35

 الخّطة 

اإلجازة 
السنوية 
 المتراكمة

 الرصيد المتراكم 
التاريخية عاًما بعد عام، فقد افُتِرض  نظًرا إلى أّن تراكم اإلجازات السنوية للموّظفين يبقى ثابًتا من الناحية

الموّظفون عند نهاية  ق طويل األجل للموّظف ويحصل عليهأّن الرصيد المتراكم اإلجمالي هو استحقا
 خدمتهم في منّظمة السياحة العالمية. 

 أّيام اإلجازة السنوية 
 مدى على السنة في أّيام 1242 بمعّدل( ايومً  12 البالغ األقصى الحدّ  إلى )وصوالً  تتراكم أن المفترض من

 في ايومً  242و المقبلة، 11ـال السنوات مدى على السنة في أّيام 243و الخدمة، من األولى األربع السنوات
 .ذلك بعد السنة

استحقاقات 
نهاية 
 الخدمة

األعضاء الحاصلون على 
 االستحقاقات 

بمنحة العودة إلى الوطن. وُيفتَرض بأّن نفقات السفر % من األعضاء المؤّهلين يطالبون 122ُيفتَرض باّن 
 % من الموّظفين المؤّهلين عند انتهاء خدمتهم. 32نقل للعودة إلى الوطن تستحّق لـالو 

السفر للعودة إلى الوطن 
 المقلوتكاليف 

، مع زيادٍة 1211يورو لكّل موّظف، بما في ذلك األشخاص الذين يعيلهم، في العام  11222افُتِرض مبلغ 
 راجعة إلى التضّخم بعد ذلك. 

 
االكتواري لاللتزامات المترتبة عليها بعد انتهاء الخدمة بشكٍل دوري  التقييمتنفذ منظمة السياحة العالمية  .132

 يتجاوز الوتيرة السنوية. 
الجداول والنّص أدناه معلومات إضافية وتحليل اللتزامات استحقاقات الموّظفين قام بحسابها الخبراء  ترد في .131

 : (1211)دراسة  االكتواريون

         التقييم االكتواري الستحقاقات الموظّفين بعد انتهاء الخدمة

         باليورو 

التأمين الصّحي بعد   

 انتهاء الخدمة
اإلجازة السنوية 

 المتراكمة 

استحقاقات نهاية 

 الخدمة

 المجموع

 17,246,581.96 1,142,056.26 1,000,112.89 15,104,412.81 11/11/2112التزام االستحقاق المحّدد في 

 1,011,404.84 63,933.76 12,394.92 935,076.16 31/15/5112الحركات للسنة المنتهية في 

 752,051.00 68,515.00 68,700.00 614,836.00 تكاليف الخدمات 

 485,382.00 25,154.00 21,306.00 438,922.00 تكاليف الفائدة

 0.00 0.00 0.00 0.00 تسجيل )الربح( / الخسارة 

 226,028.16- 29,735.24- 77,611.08- 118,681.84- )مدفوعات االستحقاقات( 

االستحقاقت في االلتزامات المحّددة على مستوى 

31/12/2112 
16,039,488.97 1,012,507.81 1,205,990.02 18,257,986.80 

 

 في تطلب أن يحتمل التي المبالغ بحساب دةالمحدّ  باالستحقاقات لاللتزام االكتواري التقييم تحديديتّم  .131
 . السابقة والفترات الحالية الفترة في مةالمقدّ  فينالموظّ  خدمة عن الناتج االلتزام لتسوية المستقبل

: لاللتزامات األجل الطويل عالتوقّ  عن االكتواري التقييم يختلف عندما االكتوارية الخسائر أو المكاسبتنشأ  .131
 رتغيّ  وآثار( حدث فعلًيا وما السابقة االكتوارية االفتراضات بين فروقاتال) التجربة على القائمة التسويات من وتنشأ

 .االكتوارية االفتراضات
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أو الخسائر االكتوارية المّتصلة بالتأمين الصّحي بعد الخدمة، وذلك باستخدام نهج  األرباحيتّم حساب  .131
ن تلك المتعّلقة باإلجازة  ن في بيان التغّيرات في صافي األصول/قيمة رأس المال. وُتدوَّ "تدوين االحتياطي"، وُتدوَّ

لم ُتحَتسب أي خسائر أو أرباح اكتوارية للعام داء المالي. السنوية المتراكمة واستحقاقات نهاية الخدمة في بيان األ
1215. 

نة في بيان األداء المالي على النحو التالي:  .135  تتوّزع مبالغ النفقات السنوية الُمدوَّ
 

لة في بيان  استحقاقات الموظّفين بعد انتهاء الخدمة الُمسجَّ

 األداء المالي 

        

         باليورو

الصّحي بعد التأمين   

 انتهاء الخدمة

اإلجازة السنوية 

 المتراكمة

استحقاقات نهاية 

 الخدمة

 المجموع

 1،234،433811 13،881811 11،118811 1،123،42.811 31/12/2112إجمالي النفقات المسجلة في 

 525.121,11 98.212,11 98.511,11 914.839,11 تكاليف الخدمات 

 482.385,11 52.124,11 51.319,11 438.955,11 تكاليف الفوائد

 1,11 1,11 1,11 1,11 الخسارة في التقييم االكتواري 

 
الناتج عن خدمة الموّظف لاللتزام باالستحقاقات المحّددة تكلفة الخدمة الجارية هي الزيادة في القيمة الحالية  .131

الفترة الجارية. وتكلفة الفوائد هي الزيادة أثناء الفترة في القيمة الحالية لاللتزام باالستحقاقات المحّددة والتي تنشأ في 
 ألّن االستحقاقات تكون أقرب إلى التسوية بفترة واحدة. 

%( هما افتراضان من 1491%( ومعّدل الخصم )145معّدل الزيادات في التكلفة الطّبية المستقبلية ) .131
. ُيظِهر الجدول أدناه األثر التقديري للتغييرات بعد انتهاء الخدمةاالفتراضات األساسية في تقييم التأمين الصّحي 

 : 1211كانون األّول/ديسمبر  11م في % في هذه االفتراضات على االلتزا1السنوية غير المؤاتية بنسبة 
 

      بعد انتهاء الخدمةحّساس للتأمين الصّحي التحليل ال
 باليورو 

 معّدل التضّخم الطّبي الطويل األجل       
 % سنويًا 1452 % سنويًا 1452 معّدل الخصم 

2,92% 15.141.376,00 18.713.538,00 
1,92% 18.859.771,00 23.668.406,00 
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%( هو أحد أبرز االفتراضات في تقييم اإلجازة المتراكمة واستحقاقات نهاية الخدمة. 1419معّدل الخصم ) .133
كانون  11% السنوية غير المؤاتية في هذا المعّدل على االلتزام في 1ُيظِهر الجدول أدناه األثر التقديري لنسبة 

 : 1211األّول/ديسمبر 

     التحليل الحّساس لإلجازة السنوية المتراكمة واستحقاق نهاية الخدمة 

 باليورو
 استحقاقات نهاية الخدمة اإلجازة السنوية المتراكمة معّدل الخصم   

2,29% 1.189.307,00 1.004.239,00 

1,29% 1.273.852,00 1.117.051,00 

 

 حدةالمتّ  األمم فيلموظّ  التقاعدية للمعاشات المشترك الصندوق

 اتقييمً  االستشاري االكتواري ريالخب جرييُ  أن على التقاعدية لمعاشاتا لصندوق األساسي النظامينّص  .139
 الممارسة وكانت. األقلّ  على سنوات ثالث كلّ  ةً مرّ  التقاعدية المعاشات صندوق مجلس إلى مقدَّ يُ اكتوارًيا للصندوق 

. "المفتوح للفريق التجميع طريقة" باستخدام ،ينعامَ  كلّ  اكتواري تقييم بإجراء تقضي الصندوق مجلس في المتبعة
 لصندوق رةقدَّ المُ  المستقبلية واألصول الجارية األصول كانت إذا ما تحديد هو االكتواري التقييم من لاألوّ  والغرض
 .هلتزاماتا لتسديد كافية التقاعدية المعاشات

المالي في إطار الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموّظفي األمم يتمّثل التزام منّظمة السياحة العالمية  .192
لألمم المّتحدة )وهي تبلغ حالًيا  ةالمّتحدة في المساهمات المترّتبة عليها، وفًقا للنسبة التي حّددتها الجمعية العام

حّصة من مدفوعات % بالنسبة إلى المنّظمات األعضاء(، فضاًل عن أّي 1543% بالنسبة إلى المشاركين، و149
من النظام األساس لصندوق المعاشات التقاعدية. وال ُتسدَّد هذه المدفوعات  11العجز االكتواري بموجب المادة 

، بعد التوّصل إلى قرار بأّن هناك 11المتعّلقة بالعجز إاّل عندما تلجأ الجمعية العامة لألمم المّتحدة إلى أحكام المادة 
ت المتعّلقة بالعجز استناًدا إلى تقدير لالكتفاء االكتواري لصندوق المعاشات التقاعدية في ما يقتضي تسديد المدفوعا

تاريخ التقييم. ويتعّين على كّل منّظمة عضو أن تساهم في سّد هذا العجز بمبلغ يتناسب مع إجمالي المساهمات التي 
 دفعتها خالل األعوام الثالثة التي سبقت تاريخ التقييم. 

 %2411أّن هناك عجًزا اكتوارًيا قدره  1211كانون األّول/ديسمبر  11يم االكتواري الذي ُأجِري في بّين التقي .191
(، من المعاشات التقاعدية، ويعني ذلك أّن معّدل المشاركة النظرية المطلوب لتحقيق 1211% في تقييم سنة 1431)
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اشات التقاعدية، مقارنًة بمعّدل المشاركة % من المع11411كان يبلغ  1211كانون األّول/ديسمبر  11التوازن في 
 . 121519كانون األّول/ديسمبر  11%. وسوف يجري التقييم االكتواري المقبل في 1141الحقيقي البالغ 

لة إلى الخصوم االكتوارية، على 1211كانون األّول/ديسمبر  11في  .191 ، بلغت نسبة األصول االكتوارية المموَّ
(. وبلغت 1211% في تقييم سنة 112% )11145افتراض عدم إدخال تعديالت على المعاشات في المستقبل، 

لة  نظام الحالي لتعديالت المعاشات ( عندما تّمت مراعاة ال1211% في تقييم سنة 3141% )9141النسبة المموَّ
 التقاعدية. 

بعد تقييم االكتفاء االكتواري للصندوق، خلص الخبراء االكتواريون االستشاريون إلى أّنه ليس هناك ما  .191
من النظام األساسي  11، فرض مدفوعات لسّد العجز بموجب المادة 1211كانون األّول/ديسمبر  11يقتضي، في 

كتوارية لألصول تجاوزت القيمة االكتوارية لجميع الخصوم المتراكمة في إطار الصندوق. القيمة االللصندوق، ألّن 
تجاوت قيمة األصول في األسواق كذلك القيمة االكتوارية لجميع الخصوم المتراكمة في تاريخ وفضاًل عن ذلك، 

 . 11التقييم. وفي وقت إعداد هذا التقرير، لم تلجأ الجمعية العامة إلى أحكام المادة 
للسّن  15، وافقت الجمعية العامة على رفٍع إلى 1211ونيسان/أبريل  1211في كانون األّول/ديسمبر  .191

العادية للتقاعد، وكذلك السّن اإللزامي للفصل عن الخدمة على التوالي للمشاركين الجدد في الصندوق، مع سريان 
 1211ت الجمعية العامة في كانون األّول/ديسمبر . وأقرّ 1211كانون الثاني/يناير  1المفعول في موعٍد ال يتجاوز 

التغيير المّتصل في النظام األساسي لصندوق المعاشات التقاعدية. وُتعَكس الزيادة في سّن التقاعد العادي في التقييم 
 . 1211كانون األّول/ديسمبر  11االكتواري للصندوق في 

مراجعًة سنوية للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية ُيجري مجلس مراجعي الحسابات التابع لألمم المّتحدة  .195
لموّظفي األمم المّتحدة، ويقّدم تقريره في هذا الشأن إلى مجلس الصندوق المذكور في كّل عام. وينشر الصندوق 
تقارير فصلية عن استثماراته، ويمكن االّطالع على هذه التقارير من خالل زيارة موقع الصندوق على االنترنت 

www.unjspf.org . 
 
 
 
 
 
 

                                                           
59

كانون  13المتحدة قد استلمت التقييم االكتواري المؤرخ  األممللمعاشات التقاعدية لموظفي  بتاريخ إعداد هذه الوثيقة، لم يكن الصندوق المشترك  

 .5132األول/ديسمبر 
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   االشتراكات المدفوعة إلى الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموّظفي األمم المّتحدة 

   باليورو

  31/12/2015 

 1.530.976,84 االشتراكات المدفوعة إلى الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموّظفي األمم المّتحدة 

 

  المستلمة الُسلفات - 32المالحظة 

     الُسلفات المستلمة 

     باليورو

  12/31/2112 12/31/2114 

ًما   141824،.2،12 2،431،82.882 األموال المستلمة ُمقدَّ

لة  5.155.349,55 5.418.811,33 الخصوم الجارية المؤجَّ

 5.119.554,45 5.415.999,98 االشتراكات  –الُسلفات المستلمة 

 51.154,81 813,32 المستلمة المتفّرقة الُسلفات 

لة  1.911,11 15.828,59 الخصوم غير الجارية المؤجَّ

 1.911,11 15.828,59 االشتراكات  –الُسلفات المستلمة 

 

تدّون منّظمة السياحة العالمية المبالغ المستلمة في إطار عقود غير تبادلية في بند الخصوم عندما ال ُيعتَبر  .191
أّن هناك اتفاًقا ملزًما، أو عندما تكون المدفوعات المستلمة مستحّقة في السنة المالية التالية أو بعدها. أّما المدفوعات 

شهًرا أو أكثر فُتصنَّف ضمن بند األموال المستلمة ُمقدًَّما  11ة فعلًيا بعد المستلمة لالشتراكات والتي تكون مستحقّ 
 غير الجارية. 

 ، ال توجد خصوم متعّلقة باالشتراكات المشروطة. 1215كانون األّول/ديسمبر  11في  .191

 االحتياطية  المخّصصات - 32المالحظة 

     المخّصصات االحتياطية

     باليورو

  12/31/2112 12/31/2114 

 42،218811 43،814842 المخّصصات االحتياطية

 42.219,91 53.915,45 المخّصصات االحتياطية الجارية 

 18.392,11 45.415,41 المخّصصات للمبالغ المسترّدة للجهات المانحة 

 1.145,89 131,15 المخّصصات لعوائد المبيعات 

 59.153,94 59.153,94 المخّصصات الجارية األخرى 

 

تدّون منّظمة السياحة العالمية المخّصصات االحتياطية بشكٍل رئيسي للخصوم المحتملة التي قد تنتج عن  .193
عوائد المنشورات الُمباعة للموّزعين، وعن المنازعات ضّد المنّظمة حيث من المرّجح تدّفق الموارد، وعن استرداد 
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ستند أساس المخّصصات االحتياطية إلى التجارب األرصدة غير المصروفة للمشاريع المغلقة للجهات المانحة. وي
 السابقة، ما عدا حالة المخّصصات المرتبطة بعوائد المبيعات التي تستند أيًضا إلى مستوى المبيعات في السنة. 

 الخصوم األخرى  – 32المالحظة 

     الخصوم األخرى

   باليورو

  12/31/2112 12/31/2114 

 1.2،132834 141821،.12 الخصوم األخرى

 128.912,81 125.499,95 الخصوم الجارية األخرى

 18.254,42 51.152,19 خصوم اإليجار التمويلي 

 141.391,32 135.451,28 الخصوم الجارية األخرى المتفّرقة 

 59.119,25 9.485,95 الخصوم غير الجارية األخرى 

 59.119,25 9.485,95 خصوم اإليجار التمويلي 

 

 تحت بند الخصوم األخرى، تدّون منّظمة السياحة العالمية الخصوم المتفّرقة وخصوم التأجير التمويلي.  .199

 التأجيرات التمويلية

بين  تحلياًل للفارق أدناه لجدولا  يقدِّم. الكبير الحجم ذات التصوير آلالتتُقيم المنّظمة تأجيرات تمويلية  .122
 دفعات التأجيرية المستحّقة والقيمة الحالية لهذه الدفعات: الحّد األدنى لل

 

 اإليجار التمويلي
 

      

 5112كانون األول/ديسمبر  31في 

         باليورو    

    

الحّد األدنى للدفعات 

 المستحقّة 
 الرسوم المالية 

القيمة الحالية للحّد األدنى 

 للدفعات

 28،214842 2،124824 .83282،.2   خصوم اإليجار التمويلي 

 

 51.152,19 1.599,19 51.591,55 < سنة واحدة 

 9.485,95 328,39 9.841,11 سنوات  2> سنة واحدة و<   

 
ال توجد دفعات تأجير فرعي سوف ُتسلَّم في إطار هذه األصول التأجيرية. وال تنتقل الملكية إلى المنّظمة  .121

 عند فسخ اإليجار، وال توجد أّي خيارات لشراء المعّدات في هذا الوقت. 
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 المال رأس/ األصول صافي - 31المالحظة 

يتأّلف الفائض المتراكم لمنّظمة السياحة العالمية من: )أ( الفائض المتراكم غير المقّيد، و)ب( الفائض  .121
لة من الجهات المانحة والُمحتَجزة  المتراكم المقّيد. األخير يقوم بشكٍل رئيسي على األرصدة المتعّلقة بالمشاريع الُمموَّ

 كاليف دعم المشاريع، وهي بالتالي ُتعتَبر مقيَّدة. لُتستخَدم في مشاريع محّددة معّينة وفي إطار ت
ل من خالل 12بمبالغ وألغراٍض تحّددها الجمعية العامةتأّسس صندوق رأس المال المتداول  .121 . وهو ُيموَّ

اشتراكات األعضاء التي تتّم وفًقا لجدول االشتراكات على النحو الُمحدَّد من قبل الجمعية العامة، ومن خالل أّي 
 . 11الجمعية استخدامه في هذا الصدد هتجيز  خر من صافي قيمة رأس المالويٍل آتح
واحتياطي  11باإلضافة إلى صندوق رأس المال المتداول، تشمل االحتياطيات التأسيسية احتياطي االستبدال .121

 اللذين تأّسسا وفًقا للقواعد واألنظمة المالية لمنّظمة السياحة العالمية.  11الطوارئ الخاص
 بعد انتهاء الخدمةتدّون منّظمة السياحة العالمية المكاسب والخسائر االكتوارية المرتبطة بالتأمين الصّحي  .125

ل على مباشرًة في بيان التغّيرات في صافي األصول/قيمة رأس المال.  وُتجرى التقييمات االكتوارية كّل سنَتين، فُتسجَّ
 . 1211يّتم إجراء التقييم االكتواري التالي في نهاية العام هذا األساس المكاسب والخسائر االكتوارية. وسوف 

 

  

                                                           
11

 )ب( 3145)أ( و3145النظام المالي،   
13

 )ج( 3145النظام المالي،   
15

 VI.23إلى  VI21القواعد المالية المفّصلة   
11

 VI.28إلى  VI24القواعد المالية المفّصلة   
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 اإليرادات – 51المالحظة 

     اإليرادات

     باليورو

  12/31/2112 12/31/2114 

 .323،84181،.1 21،8.4،1428.4 اإليرادات

 15.958.555,11 13.385.841,52  مقّررة اشتراكات األعضاء ال

 5.153.349,19 5.958.314,31 المساهمات األخرى. صافي من التخفيض 

 5.511.851,21 5.953.115,91 المساهمات الطوعية 

 95.111,11 95.111,11 مساهمات الصناديق االستئمانية 

 599.255,34- 39.988,31- التخفيض في إيرادات المساهمات 

 342.154,99 332.155,51 إيرادات المنشورات. صافي من الحسومات والعائدات  

 415.539,31 411.839,11 إيرادات المنشورات 

 95.191,91- 99.528,89- الحسومات والعائدات 

 255.959,14 222.122,51 فروقات صرف العمالت 

 5.214.555,19 4.558.985,35 اإليرادات األخرى 

 1.391.139,42 3.885.952,29 المساهمات العينية 

 5.514,99 1,11 السلع الموهوبة 

 819.982,54 3.194.915,35 منح استخدام للمباني/المعّدات 

 255.939,55 593.393,55 ِمنَح السفر 

 1.114.191,94 841.511,58 اإليرادات المتفّرقة 

 121.994,15 82.523,83 اإليرادات من الودائع واالستثمارات

 995.199,45 524.925,92 متفّرقات أخرى 

 

ن االشتراكات المقّررة كإيرادات في بداية السنة التي تُنَسب إليها في فترة ميزانية السنَتين ذات الصلة .121  . 11ُتدوَّ
ن المساهمات الطوعية و ُتد .121 الصناديق االستئمانية كإيرادات عند توقيع اّتفاق التمويل الملزم الخاص بذلك، وَّ

التي تنطوي على شروط أدائية على النحو الُمحدَّد في المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وتظهر ما عدا تلك 
الجهات المانحة )بند التخفيض  هذه اإليرادات صافيًة من المخّصص لإلعادات إلى الجهات المانحة واالسترداد إلى

 في إيرادات المساهمات(. 
 بيع منشورات منّظمة السياحة العالمية هو النشاط الوحيد في المنّظمة الذي يدّر إيرادات تبادلية مادية.  .123
 صرف العمالت.   فروقاتصرف العمالت من الفرق بين المكاسب والخسائر على  فروقاتتتأّلف  .129
العالمية تبّرعات عينية على شكل جواز استخدام المباني مقابل إيجار صفري أو تتلّقى منّظمة السياحة  .112

إسمي، وعلى شكل نفقات السفر المسّددة. ُيقيَّم استخدام المباني بحسب القيمة المعقولة لإليجار في السوق المستحّقة 
تذكرة الطيران الممنوحة في السوق،  ( بحسب القيمة المعقولة لكلفةلة، في حين تُقيَّم نفقات السفر )أعلى مباٍن مماث

ن ال( استناًدا إلى بو) ن هذه المساهمات العينية كإيرادات، في حين ُتدوَّ بدالت اليومية لنفقات السفر األخرى. ُتدوَّ
 أيًضا نفقات مقابلة لها. 

                                                           
1.

 النظام المالي، المرفق الثاني   
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  :يشمل منح استخدام المباني أيًضا .111
مدريد، إسبانيا، وفًقا لالّتفاق الُمبَرم بين المنّظمة  نّظمة السياحة العالمية الواقع فيمبنى المقّر الرئيسي لم (أ )

. وقد احُتِسب المعّدل التجاري إليجار مبنى المقّر الرئيسي للمنّظمة من خالل عملية تقييم 15وحكومة إسبانيا
 ؛11، ثّم ُعدِّل بموجب التغّير في مستوى اإليجارات في المنطقة التجارية في مدريد1211مستقّلة في العام 

باالستناد  مكتب االرتباط التابع لمنظمة السياحة العالمية في نيويورك، الذي ُيحتَسب معدل إيجاره التجاري (ب )
  إلى مستوى اإليجارات في نيويورك.

 النفقات  – 53المالحظة 

     النفقات

     باليورو

  12/31/2015 12/31/2014 

 20,306,890.20 24,690,487.58 النفقات

 13,801,400.82 14,085,230.11 األجور والرواتب واستحقاقات الموّظفين 

 9,104,742.67 9,295,592.09 الموظّفون المنتظمون  –الرواتب واالستحقاقات     

 1,601,595.00 1,237,433.00 الموظّفون المنتظمون  –االستحقاقات الطويلة األجل     

 3,095,063.15 3,552,205.02 الموظّفون غير المنتظمين  –الرواتب واالستحقاقات     

 1,083,439.60 862,883.82 المنح والتحويالت األخرى 

 1,737,462.71 1,800,359.62  السفر    

 1,159,826.49 1,006,996.35 السفر غير الممنوح     

 577,636.22 793,363.27 نفقات السفر الممنوحة     

 2,626,331.58 4,907,531.24 اللوازم والمواد االستهالكية وتكاليف الشتغيل األخرى 

 101,341.56 88,879.92  لالستهالك المواد القابلة    

 614,256.04 657,481.83 اللوازم والمواد االستهالكية وغيرها     

 98,765.79 91,658.61 نفقات النشر     

 827,073.28 3,123,498.60 نفقة اإليجار )بما في ذلك نفقة اإليجار العينية(     

 17,388.04 28,886.28 نفقة اإليجار         

 86,787.48 2,316,107.04 نفقة اإليجار العينية         

 722,897.76 778,505.28 إيجار المقّر العيني         

 984,894.91 946,012.28 الخدمات التعاقدية         

 105,143.70 69,030.52 االستهالك واإلهالك 

 52,487.62 66,787.31 الممتلكات والمباني والمعّدات  –االستهالك وانخفاض القيمة     

 0.00 2,062.20 األصول غير المادية  –اإلهالك وانخفاض القيمة     

 52,656.08 181.01 المنشورات  –انخفاض القيمة     

 953,111.79 2,965,452.27 النفقات األخرى 

 887,463.04 2,914,209.85 اعتمادات الحسابات غير مضمونة التحصيل     

 15,225.42 16,550.15 التكاليف المصرفية     

 50,423.33 34,692.27 متفّرقات أخرى     

 

                                                           
12

من االتفاقية بين منّظمة السياحة العالمية وإسبانيا بشأن  .5االّتفاق الخاص بشأن مبنى المقّر الرئيسي لمنّظمة السياحة العالمية، بموجب المادة   

 الوضع القانوني للمنّظمة في إسبانيا. 

 
16
 (. www.cushmanwakefield.es) 5132الربع الثالث ، &Wakefield Cushman" مدريد/إسبانيا لـOffice Market Snapshotراجع " 
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 األجور والرواتب واستحقاقات الموّظفين 

تشمل األجور والرواتب واستحقاقات الموّظفين: )أ( نفقات الموّظفين المنتظمين المرتبطة باألجور والرواتب  .111
، واإلجازة السنوية بعد انتهاء الخدمةواالستحقاقات، والحركات في الخصوم االكتوارية الخاصة بالتأمين الصّحي 

صة بالمساهمين والمستشارين المتعاقدين، وغير ذلك من المتراكمة، واستحقاقات نهاية الخدمة، و)ب( التكاليف الخا
 الخدمات المؤّقتة، بما في ذلك تأمينهم الصّحي. 

 المنح والتحويالت األخرى 

يشمل هذا البند: )أ( النفقات الخاصة بالتدريب الخارجي والندوات، وتتأّلف بشكٍل أساسي من تكاليف السفر  .111
اون التقني والمنح التي تمّثل إعانات ورعايات، و)ت( المساهمات في األنشطة التعواإلقامة اليومية للمشاركين، و)ب( 

 المشتركة لألمم المّتحدة، و)ث( المساهمات األخرى. 

 السفر 

ين والمستشارين وغيرهم من مزّودي الخدمات مهحة العالمية والمساتكاليف السفر هي لموّظفي منّظمة السيا .111
 نفقات اليومية. البالنقل و المؤّقتة، وتتعّلق بشكٍل رئيسي 

 اللوازم والمواد االستهالكية وتكاليف التشغيل األخرى 

ُتشَمل تحت هذا العنوان بنود المعّدات القابلة لالستهالك، واألثاث والتركيبات التي ال تستوفي معايير  .115
 الرسملة كممتلكات ومباني ومعّدات )بما في ذلك السلع العينية الموهوبة(. 

تشمل اللوازم والمواد االستهالكية وغيرها: المكاتب واللوازم األخرى، والتأمينات، وصيانة وتصليحات  .111
 المرافق، والضيافة، وتكاليف التشغيل األخرى. 

 ة بإصدار المنشورات. رتبطتشمل نفقات النشر التكاليف الم .111
بطة بالمساهمة العينية بالمباني الُمقدَّمة تمّثل نفقة اإليجار تكاليف إيجار المباني، بما في ذلك النفقة المرت .113

 إلى منّظمة السياحة العالمية بكلفٍة صفرية أو إسمية. 
تمّثل الخدمات التعاقدية النفقات التي ترتبط بتوظيف منّظمة السياحة العالمية لطرٍف ثالث مقابل القيام  .119

 : الخدمات االختصاصية واألبحاث. بأعماٍل لصالح المنّظمة. وتشمل أبرز فئات هذه األنواع من الترتيبات

 

  االستهالك واإلهالك وانخفاض القيمة
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االستهالك هو النفقة السنوية الناتجة عن التحديد المنهجي للمبالغ الخاضعة لالستهالك في الممتلكات  .112
للمقدار الخاضع  والمباني والمعّدات أثناء عمرها اإلنتاجي. واإلهالك هو النفقة السنوية الناتجة عن التحديد المنهجي

 لإلهالك في األصول غير المادية أثناء عمرها اإلنتاجي. 
من  المخزونات يشمل هذا البند أيًضا انخفاض قيمة الممتلكات والمباني والمعّدات، واألصول غير المادية، و  .111

 منشورات. 

 النفقات األخرى 

 غير مضمونة التحصيلالتغّيرات في بدل الحسابات  غير مضمونة التحصيلتمّثل نفقة الحسابات  .111
لالشتراكات المقّررة، والمساهمات في صندوق رأس المال المتداول، والمساهمات الطوعية، ومساهمات الصناديق 

 االستئمانية. 
 تتشّكل النفقات األخرى بالدرجة األولى من الرسوم المصرفية والنفقات المتفّرقة.  .111

 الميزانية العادية –قارنة الميزانية والمبالغ الفعلية بيان م – 55المالحظة 

   تسوية األداء المالي مع نتيجية الميزانية للميزانية العادية

 2112كانون األول/ديسمبر  31للسنة المنتهية 

   باليورو 

  12/31/2112 

 3،112،211844- النتيجية المالية في بيان األداء المالي

 42،814821 الكياناتالفروقات في 

 9.514.139,43 زائد: إيرادات

 2.318.191,54 صناديق أخرى غير الصندوق العام )صندوق رأس المال المتداول والصناديق االستئمانية(

 1.382.848,99 مشاريع أخرى ضمن الصندوق العام

 9.931.431,93 ناقص: نفقات

 2.545.991,25 المال المتداول والصناديق االستئمانية(صناديق أخرى غير الصندوق العام )صندوق رأس 

 1.388.451,39 مشاريع أخرى ضمن الصندوق العام

 .3،411،8.183- الفروقات الناشئة عن األساس المحاسبي

 5.484.538,99 زائد:

 5.321.293,21 )أ( إيرادات غير ُمدرجة في الميزانية العامة

 111.111,11 احتياطي االستبدل )ب( تحويل ُمدرج في الميزانية إلى

 33.952,19 )ج( التزامات ُمدرجة في الميزانية متصلة الممتلكات والمباني والمعدات. واألصول غير المادية واإليجار التمويلي

 2.983.958,15 ناقص: 

 2.441.958,15 )أ( نفقات غير ُمدرجة في الميزانية العامة

 243.111,11 من صافي األصول)ب( تحويالت ُمدرجة في الميزانية 

 421،241814 نتيجة الميزانية في بيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية
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إّن المبالغ الفعلية الُمقدَّمة على من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام،  11وفًقا لما يقتضيه المعيار  .111
أساس المقارنة بالميزانية تخضع، عندما ال ُتَعّد البيانات المالية والميزانية على أساٍس مشابه، لتسويٍة للمبالغ الفعلية 

 الُمقدَّمة في البيانات المالية، مع تحديد أّي فروقات. 
، ُأِخذت الفروقات التالية بعين األداء الماليمع بيان  من أجل تسوية بيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية .115

 االعتبار: 
 الفروقات في الكيانات  (أ )

الُمقرَّة المشاريع أو األموال أو الكيانات التي ُأبِلغ عنها مع ذلك  العادية تبرز هذه الفروقات عندما تستثني الميزانية
في البيانات المالية. في منّظمة السياحة العالمية، ال يشّكل صندوق المساهمات الطوعية، والصناديق 

 ة. االستئمانية، ومشاريع الميزانية غير العادية ضمن الصندوق العام، جزًءا من الميزانية العادية الُمقرَّ 

 الفروقات في األساس المحاسبي  (ب )

 العادية الُمقرَّة على أساٍس مغاِير لألساس المحاسبي. ُتَعّد الميزانيةالعادية تبرز هذه الفروقات عندما ُتَعّد الميزانية 
على أساس االستحقاق المعّدل، في حين ُتَعد البيانات المالية على أساس االستحقاق في منظمة السياحة العالمية 

 الكامل بما بتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. 

، )بيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية( مع األداء المالي )بيان األداء المالي( الميزانية نتيجةمن أجل تسوية 
)مثال، الممتلكات والمعدات ُتدرج في الميزانية في الفترة  االستحقاقية في الميزانية العاديةالعناصر غير ُتحَذف 

 كفروقات في األساس المحاسبي. التي ُيخطط فيها لتسديد المدفوعات( 

 الفروقات في التوقيت  (ج )

ما من اختالفاٍت عندما تختلف فترة الميزانية عن فترة التقرير المعتمدة في البيانات المالية. تبرز هذه الفروقات 
 على مستوى الفترات الزمنية في منظمة السياحة العالمية.

 الفروقات في التقديم   (د )

يان مقارنة وب األداء الماليُتعزى هذه الفروقات إلى االختالفات في الصيغة وخطط التصنيف الُمعتَمدة في بيان 
ُيشار إلى أنَّ بيان األداء المالي في منظمة السياحة العالمية ُيصنَّف بحسب طبيعته، الميزانية والمبالغ الفعلية. 

في حين ُيصنَّف بيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية بحسب مجموعات البرامج. ولكنَّ التأثير المالي لهذا 
 االختالف في العرض يبقى صفرًيا.

mailto:omt@unwto.org
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 الطارئة واألصول االلتزامات - 51مالحظة ال

 االلتزامات القانونية 

، كان لدى منّظمة السياحة العالمية التزامات معّلقة مرتبطة بالتكاليف 1215كانون األّول/ديسمبر  11في  .111
المالية  السنواتالتشغيلية، على شكل عقود وأوامر شراء، إلخ.، وسوف ُتصَرف في البيانات المالية عند التنفيذ في 

ل على الميزانية السنوية المقابلة على النحو التالي:   القادمة، وُتسجَّ

   االلتزامات القانونية 

   باليورو 

  31/12/2015 

 895.160,34 االلتزامات القانونية

 

 التزامات التأجير التشغيلي 

غيلي بشكٍل رئيسي من أجل استخدام مباني المكاتب، حة العالمية في ترتيبات تأجير تشتدخل منّظمة السيا .111
 ومن أجل استخدام معّدات التصوير والطباعة. الحّد األدنى لمدفوعات اإليجار المستقبلية للفترات المقبلة هي: 

     التأجيرات التشغيلية 

         باليورو 

        31/12/2015 31/12/2014 

 259.212,80 188.042,60 التزامات التأجير التشغيلية 

 

 71.170,21 67.129,35 < سنة واحدة 

 188.042,60 120.913,24 سنوات  5> سنة واحدة و<   

 الخصوم الطارئة 

، ال توجد أّي خصوم طارئة ناشئة عن اإلجراءات واالّدعاءات القانونية 1215كانون األّول/ديسمبر  11في  .113
 التي من المحتمل أن تنتج عنها خصوم كبيرة على منّظمة السياحة العالمية. 

 األصول الطارئة 

يورو بالنظر إلى احتمال  11،111، 1215كانون األول/ديسمبر  11بلغت قيمة األصول الطارئة في  .119
مة المضافة الخاصة بسلٍع وخدماٍت دون عتبٍة معيَّنة من حكومة البلد المضيف )إسبانيا( وفًقا استعادة ضريبة القي
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. وتطبيق هذا االتفاق ال يقع كلًيا 11للشروط واألحكام المنصوص عليها في االتفاق ذي الصلة مع البلد المضيف
 . تحت سيطرة منظمة السياحة العالمية

 شطوباتمالو  غير اإللزاميةوالمدفوعات الخسائر  – 11المالحظة 

     الخسائر والمدفوعات غير اإللزامية والمشطوبات

     باليورو

  12/31/2015 12/31/2014 

 0.00 3,059.39 الخسائر والمدفوعات غير اإللزامية والمشطوبات

 0.00 3,059.39 الخسائر والشطوبات

 

من النظام المالي على ما يلي: "لألمين العام أن يسّدد مدفوعات غير إلزامية وفق ما ( 5)11تنّص المادة  .112
 1يعتبر ضرورًيا لمصلحة المنّظمة، شرط أن ُيدَرج بيان بهذه المدفوعات في حسابات المنّظمة". في الفترة الممتّدة من 

 أّي مدفوعات غير إلزامية.  ، لم يتّم تسديد1215كانون األّول/ديسمبر  11كانون الثاني/يناير لغاية 
على ما يلي: "لألمين العام أن يأذن، بموافقة المجلس، بشطب من النظام المالي  1. 11تنّص المادة  .111

 خسائر نقدية أو مواد أو أصول، شرط أن يقّدم بياًنا بها مع الحسابات التي تُقدَّم إلى مراجعي الحسابات". 
، لم تترّتب على 1215كانون األّول/ديسمبر  11ي/يناير لغاية كانون الثان 1خالل الفترة الممتّدة من  .111

تتصل بالمبالغ المستحقة المقرَّة  لمشطوباتغير إلزامية. ُيذكر أنَّ ا منّظمة السياحة العالمية أّي خسائر أو مدفوعات
 غير المقبوضة وُتحلِّل على أساس كل حالة على حدة.

ل أّي حاالت احتيال أو احتيال مف .111  . 1215ترض في العام لم ُتسجَّ

 

 األساسية واإلدارة العالقة ذات األطراف إفصاحات - 52المالحظة 

  اإلداريةاألجهزة 

ُتدار منّظمة السياحة العالمية من خالل جمعيٍة عامة تتأّلف من ممّثلي األعضاء الفاعلين والمشاركين في  .111
 بدل من المنّظمة.  المنّظمة. وال يتلّقون أيّ 

 أعضاء خمسة لكلّ  واحدبنسبة  التنفيذي المجلس يشّكلون نيذالالفاعلين  األعضاء العامة الجمعية تنتخب .115
ال  ،عامة كقاعدةٍ . السنة في تينمرّ  جتمعيو  العالمية، السياحة مةلمنظّ  العامة اإلدارة التنفيذي المجلس ويتوّلى. فاعلين

                                                           
17

/  5132تموز/يوليو  13الصادر في  385، والجريدة الرسمية اإلسبانية، العدد 31اتفاق المقر بين مملكة إسبانيا ومنظمة السياحة العالمية / المادة   

 .5132حزيران/يونيو  52، الساري منذ 31المادة 
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 واجباتهم أدائهم في األعضاء الفاعلين ليممثّ مترّتبة على  أخرى تكاليف أيّ  أو السفر تكاليف لتغطية مةالمنظّ  تدفع
 .كأعضاء

موّظفي ُيعيَّن ممّثلو األعضاء الفاعلين بشكٍل منفصل من قبل حكومة كّل عضو فاعل، وال ُيعتَبرون ضمن  .111
 لمنّظمة على النحو الُمحدَّد في المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. اإلدارة الرئيسيين في ا

 ّظفو اإلدارة الرئيسيونمو 

وما فوق، ويتمّتعون  D2ن من مستوى عم الموّظفو منّظمة السياحة العالمية موّظفو اإلدارة الرئيسيون في  .111
في منّظمة السياحة العالمية، يضّم موّظفو اإلدارة بالسلطة والمسؤولية للتخطيط والتوجيه وضبط أنشطة المنّظمة. 
 الرئيسيون األميَن العام، والمدراء النتفيذيين، ومدير اإلدارة والمالية. 

تشمل الرواتب اإلجمالية التي ُتدَفع لموّظفي اإلدارة الرئيسيين ما يلي: صافي الرواتب، وتسوية مقّر العمل،  .113
 التقاعدي التي تدفعها المنّظمة، واشتراكات التأمين الصّحي.  ة المعاشوالعالوات، فضاًل عن حصّ واالستحقاقات 

             موّظفو اإلدارة الرئيسيون 

 5132كانون األّول/ديسمبر  13في 

             باليورو      

 عدد األفراد  

الراتب وتسوية 
 مقّر العمل

االستحقاقات 
 والعالوات

المعاش 
التقاعدي وخطط 

 الراتب اإلجمالي الصّحيالتأمين 

لفات الس
 المستحقة

  0,00  1.211.989,44  267.003,81  112.489,13  832.496,50 5 موّظفو اإلدارة الرئيسيون 

 

يحصل موّظفو اإلدارة الرئيسيون أيًضا على استحقاقات ما بعد نهاية الخدمة بالمستوى نفسه كالموّظفين  .119
، كما أّن موّظفي اإلدارة الرئيسيين في منّظمة السياحة العالمية هم مشاركون في الصندوق المشترك للمعاشات اآلخرين

 التقاعدية لموّظفي األمم المّتحدة. 
. والِسَلف 13الِسَلف هي تلك التي تُقدَّم مقابل الراتب، واالستحقاقات، والعالوات، وفًقا للقواعد واألنظمة المالية .112

 مقابل الراتب، واالستحقاقات، والعالوات متوافرة لجميع موّظفي منّظمة السياحة العالمية. 
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 VI.13القواعد المالية المفّصلة   
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ين تقرير المراجعين الخارجيِّ
19

 

 مكتب المراقب المالي العام
 المكتب الوطني لمراجعة الحسابات 

 
 القسم المؤّسسي

 التنسيق واإلشراف

 ]الشعار الرسمي[ 
 واإلدارات العامةوزارة المالية 

 

 

 

 

 

 

 
إلى تقرير مراجعة الحسابات السنوية تقرير إضافي  

 الخاص

 بمنظمة السياحة العالمية

5132السنة المالية   

 صادر عن مكتب المراقب المالي العام
 

 

 

 

 

 

MARÍA DE MOLINA, 50 28006  

 مدريد

 10 70 536 91هاتف: 

 98 70 536 91فاكس: 
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-VIÑAYO FERNANDEZ SOFIA - 2016-03سبانية إلى اإلنكليزية، وُوقَِّع إلكترونًيا في لغته األصلية ]ُترِجَم رأي المراجعين الخارجيين من اإل  

31 - 10:18:32 CET VEGA GARCIA MARIA MERCEDES - 2016-03-31   10:27:21 CET رئيس المكتب الوطني لمراجعة الحسابات التابع ،
 M4INY94M8PLRXDR8 onلوزارة المالية واإلدارات العامة. يمكن التحقق من صحة هذه الوثيقة باستخدام الرمز اإللكتروني: 

http://www.pap.minhap.gob.] 
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 أوال. مقدمة

رت الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية )الُمشار إليها في ما يلي بـ"المنظمة"( في دورتها الحادية والعشرين تعيِّين إسباني ا قرَّ
(. وقد طلبت المنظمة من خالل وزارة الشؤون A/RES/661(XXI))القرار  1211-1211مراجًعا خارجًيا لحساباتها للفترة 

ين مراجعين خارجيين للفترة المذكورة. رًدا على هذا الطلب، وافق مكتب المراقب المالي العام تولي الخارجية والتعاون تعيِّ 
، وباشر بتعيين مراجَعْين من المكتب الوطني لمراجعة الحسابات من أجل 1211-1211مسؤولية مراجعة الحسابات للفترة 

 .1215لسنة المالية مراجعة الحسابات السنوية لمنظمة السياحة العالمية المتصلة با

انطالًقا من ذلك، عمل مكتب المراقب المالي العام، من خالل المكتب الوطني لمراجعة الحسابات، على مراجعة البيانات المالية 
، وبيان األداء المالي، وبيان 1215كانون األول/ديسمبر  11، وهي تشمل بيان الوضع المالي لغاية 1215للمنظمة للعام 
، وبيان التدفقات النقدية، وبيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية، إضافًة إلى المالحظات على البيانات رأس المالالتغييرات في 

 المالية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.

العالمية والمادة ( من النظام األساسي لمنظمة السياحة 1)11يتولى األمين العام مسؤولية إعداد الحسابات السنوية، وفًقا للمادة 
(، ووفًقا للنظام IPSASمن النظام المالي. ويتّم إعداد هذه الحسابات وفًقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) 1141

المالي والقواعد المالية المفصلة المتبعة في منظمة السياحة العالمية. ُيشار إلى هذا اإلطار المرعي في رفع التقارير المالية 
على  1من المالحظة  32من تقرير األمين العام بشأن البيانات المالية المرافقة لهذه الحسابات، وضمن الفقرة  1الفقرة  ضمن

البيانات المالية. كما أنَّ األمين العام مسؤوٌل عن اعتماد إطار الرقابة الداخلية الذي يراها ضرورًيا للتمكين من إعداد بياناٍت 
 ء مادية. مالية خالية من أي أخطا

شباط/فبراير، إلى  19، وقد تمَّ توفيرها للمراجعين الخارجيين في 1215شباط/فبراير  11أعدَّ األمين البيانات المالية بتاريخ 
 جانب تقرير األمين العام حول البيانات المالية.

، 1215منظمة السياحة العالمية لسنة نتيجًة لعملية المراجعة، أصدر المراجعان الخارجيِّان تقرير مراجعة الحسابات السنوية ل
 ، وهو يعبِّر عن رأي المراجعين بصراحة.1211آذار/مارس  11بتاريخ 

هذا التقرير هو تقريٌر إضافي تكميلي لتقرير مراجعة الحسابات السنوية المذكور في الفقرة السابقة، وهو صادر عن المراجَعْين 
من النظام المالي لمنظمة  11ة الحسابات الخاصة بالقطاع العام، وعماًل بالمادة نفسيهما وبالتاريخ نفسه، وفًقا لمعايير مراجع

 من المرفق األول بهذا النظام. 1و 5السياحة العالمية والفقرة 
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 اعتبارات عامة. ثانًيا

دفها الرئيسي منظمة السياحة العالمية هي منظمة حكومية دولية تندرج ضمن الوكاالت المتخصِّصة التابعة لألمم المتحدة، ه
دعم السياحة والتنمية السياحية للمساهمة في التنمية االقتصادية والتفاهم الدولي ونشر السالم واالزدهار وتعزيز االحترام الشامل 

 واحترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع من دون التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو اللغة.

عضًوا منتسًبا، يمثلون القطاع  112أعضاء مشاركين وأكثر من  1بلًدا و 151ية المنظمة إلى ، وصلت عضو 1215في 
 الخاص والمؤسَّسات التعليمية والرابطات السياحية وهيئات السياحة المحلية. 

للقطاع العام ( وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية UNSASاتخذت المنظمة قراًرا بتغيير سياسة المحاسبة على أساٍس نقدي )
(IPSAS بموجب قراٍر صادٍر عن جمعيتها العامة )A/RES/519(XVII). 

. والبيانات المالية للفترة المنتهية 1211كانون الثاني/يناير  1ُطبَِّقت المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام للمرة األولى في 
 تعدها المنظمة وفًقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.هي البيانات الثانية الُتي  1215كانون األول/ديسمبر  11في 

إنَّ التكّيف مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام قد أتى بجملٍة من التحسينات والتغييرات الملحوظة في السياسات 
ج ة بتطبيق هذه المعايير. واإلجراءات المحاسبية المتبعة في المنظمة. فلقد طوَّرت المنظمة توجيهاٍت وأدلٍة وا  راءاٍت عاّمة خاصَّ

في ما يتعلق بإطار الرقابة الداخلية، وعلى الرغم من وجود إجراءاٍت للرقابة الداخلية في المنظمة، إاّل أنَّه لم يتم وضع أي دليل 
 عملي يحدِّد هذه اإلجراءات بالتفصيل. 

 

 الغاية ونطاق العمل. ثالثًا

راجعة الحسابات قد ُصمَِّمت حصرًيا ألغراض إصدار رأٍي بشأن الحسابات، إالَّ أنَّ تطبيقها قد على الرغم من أنَّ إجراءات م
واإلدارة االقتصادية والمالية. ُتعَرض هذه النتائج في هذا  والمشروعيةألقى الضوء على نتائج هامة تتعلق بإطار الرقابة الداخلية 

لة فيه. التقرير اإلضافي، الذي ال يمكن أن ُيستَند إليه  لوضع أي حكٍم يتعلق بالحقائق أو األوضاع غير تلك المعروضة والمفصَّ

لدى تنفيذ عمل المراجعة، برز عنصٌر مقيٌِّد لنطاق العمل، ُمشار إليه في تقرير مراجعة الحسابات السنوية. ويتصل هذا 
ميس/منظمة السياحة العالمية، التي تصل خاصة بمؤسسة ت 1215العنصر المقيِّد بعدم توفر بيانات مالية ُمراَجعة عن سنة 

%، مبيَّنة في الميزانية العامة كأصٍل تحت بند حساب "االستثمارات"، بتطبيق طريقة حقوق الملكية. 52أسهم المنظمة فيها إلى 
يمة أسهم منظمة إنَّ غياب تقرير المراجعة للبيانات المالية المذكورة يمنعنا من الحصول على أدلٍة كافية ومناسبة حول تقييم ق
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السياحة العالمية في مؤسَّسة تميس كما هو وارد في البيانات المالية الُمراجعة، ما يثير بالتالي الحاجة إلى لحظ استثناٍء في 
 رأينا.

 النتائج. رابًعا

 مؤسَّسة تميس/منظمة السياحة العالمية 3-رابًعا

 لحسابات المستندات التالية الخاصة بمؤسَّسة تميس:ألغراض المراجعة، وفرت منظمة السياحة العالمية لمراجعي ا

  ة في مبادئ والمعايير المحاسبية المرعي، المعّدة وفًقا لل11/11/1215الحسابات السنويات لمؤسَّسة تميس لغاية
 أندورا، والمقرَّة من قبل المجلس.

  المحاسبية الدولية للقطاع العام ، المكيفة مع المعايير 11/11/1215الحسابات السنويات لمؤسَّسة تميس لغاية
 )الموقعة من قبل المدير التنفيذي للمؤسَّسة(.

  1211، والموقع في أيار/مايو 1211التقرير المؤقت لديوان المحاسبة في أندورا حول المراجعة الُمنجَزة للسنة المالية 
ة لوضع المالحظات والتعليقات، مؤرخة )اسم الجهة الموقعة غير ظاهر(، إلى جانب مذكرة إعادة التقرير إلى المؤسَّس

 ، وموقعة من قبل رئيس ديوان المحاسبة(.1215تموز/يوليو  1
  1211تعليقات ومالحظات مؤسَّسة تميس إلى ديوان المحاسبة المتصلة السنة المالية. 

 

 أفادتنا منظمة السياحة العالمية بما يلي:

ال ينبغي على أيٍّ من وأنظمة وُمهل زمنية مختلفة.  مختلفة على منظمة السياحة العالمية ومؤسسة تميس قوانين تنطبق"
المؤسَّستين إهمال أو تجاهل التزاماتهما القانونية، ما ُيلغي إمكانية دمج البيانات المالية الُمراجعة لمؤسَّسة تميس ضمن البيانات 

، بما فيه الرّد على 1211ية. ُيذَكر على سبيل المثال أنَّ تقرير البيانات المالية الُمراَجع للعام المالية لمنظمة السياحة العالم
 .1215تشرين األول/أكتوبر  1، وحاصل على موافقة المجلس العام عليه في 1215نيسان/أبريل  11المالحظات، مؤّرخ في 

. آخر مراجعة مالية منفذة في 1215ياناتها المالية للعام سة تميس قد نفذت مراجعة ب، لم تكن مؤسَّ 1215في آذار/مارس 
، وهي ال تزال بانتظار صدور التقرير النهائي لديوان المحاسبة، الذي يأخذ بعين 1211سة تميس تعود للبيانات المالية مؤسَّ 

 ."سة على مالحظات الديوانمؤسَّ الاالعتبار رد 

ل عنصًرا مقيًِّدا لنطاق عملنا، لم تخضع للمراجعة، ما يشكِّ  1215عن السنة المالية وعليه، فإنَّ البيانات المالية لمؤسَّسة تميس 
 يورو. 244,453.85ما منعنا بالتالي من الحصول على أدلٍة كافية ومالئمة تتعلق ببند "االستثمارات" الذي تبلغ قيمته 
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تثمار في مؤسَّسة تميس، الذي يظهر في ميزانية المنظمة بالنظر إلى هذا العنصر الُمقيِّد في اإلجراءات الُمتصوَّرة لتقييم االس
 العامة، ولدى النظر في إجراءاٍت بديلة تسمح لنا بتخطي هذه العقبة، ال بدَّ من أخذ الظروف الُمعدَّدة أدناه بعين االعتبار.

ميس، عدًدا من المالحظات ، وبالرغم من طبيعته المؤقتة حيث أنَّه يسبق ردود ت1211ترد في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 
 والتوصيات المرتبطة بإطار الرقابة الداخلية لمؤسَّسة تميس، وهي تشمل من جملة أمور أخرى ما يلي:

  لم ُتطبِّق المؤسَّسة أو تتبع إجراءات التوظيف التي تضمن احترام مبادئ اإلعالن والتنافسية والموضوعية التي يجب أن
 )ج( من قانون المؤسَّسات. 11لبات المادة ى، وذلك وفًقا لشروط ومتطُتراعَ 

  ُيالحظ بعٌض من اللغط واالرتباك في ما يتعلق بقائمة العقود والعمليات والتبادالت التي تعني المؤسَّسة ومنظمة السياحة
 العالمية نفسها، ما يؤدي إلى فشٍل في التحديد الواضح لمسائل تتصل بتوظيف األشخاص وشراء السلع.

 نص عليه النظام األساسي لمؤسَّسة تميس، لم يقر المجلس جدول المرتبات الذي ُيطبَّق على الموظفين خالًفا لما ي
 وزيادة مرتباتهم.

  من قانون المالية العامة. كما أنَّها لم تخضع لمراجعة  11لم تخضع الميزانية لضوابط الميزانية الملحوظة في المادة
 من قانون المؤسَّسات. 11الحسابات الخارجية كما تنص عليه المادة 

  ال تملك المؤسَّسة بشكٍل عام األدوات )المؤشرات( التي تسمح لها بتحديد تكاليف األنشطة التي تنفذها بما يكفي من
حقيقها. هذا الواقع التفاصيل. كذلك، ال تلحظ الميزانية الُمقرَّة من قبل المؤسَّسة األهداف التي ترغب هذه األخيرة في ت

 فعالية وكفاءة عمليات المؤسَّسة أمًرا مستحياًل. يجعل تقييم

  عموًما، يبدو أنَّ مؤسَّسة تميس لم تعدِّل إجراءاتها لكي تصبح منسجمة مع التشريع األساسي حول إدارة ومراقبة األموال
 .1211كانون األول/ديسمبر  11العامة، الذي يسري عليها للسنة المنتهية في 

إطار الرقابة الداخلية في مؤسَّسة تميس على جملٍة من مواطن الضعف، وال يوحي بالتالي بدرجٍة  بالنظر إلى ما تقدَّم، ينطوي
المالية الخاصة بمؤسَّسة  عالية من الثقة. نتيجًة لذلك، يبقى اإلجراء البديل الوحيد الممكن، في غياب تقرير مراجعة البيانات

 ت المالية لمؤسَّسة تميس من قبل مراجٍع آخر.صادر عن ديوان المحاسبة، تنفيذ مراجعة للبياناتميس 

بأي حال، ال يستطيع مكتب المراقب المالي العام، بصفته مراجع الحسابات الخارجي لمنظمة السياحة العالمية، تنفيذ هكذا 
 مراجعة لألسباب التالية:

 تتخذ مؤسَّسة تميس مقًرا لها في إمارة أندورا، وهي بالتالي خاضعة لألنظمة النافذة في أندورا   .1

 تخضع مؤسَّسة تميس إلشراف ديوان المحاسبة في أندورا.  .1
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 11من قانون ديوان المحاسبة الصادر في  3ُوِضَع تقرير ديوان المحاسبة حول البيانات المالية للمؤسَّسة وفًقا للمادة 
، والتي تنّص على ما يلي: "ألغراض هذا القانون، تكون الهيئات المستقلة أو الكيانات شبه العامة 1222سان/أبريل ني

 أو العامة وأي كيان من الكيانات التي تدير أموااًل عامة أو تتلقى منًحا من اإلدارة العامة، خاضعة لديوان المحاسبة".

و جزٌء من عمل : " مراجعة حسابات المؤسَّسة ه141، الفقرة 1211المالية وكما يرد في تقرير ديوان المحاسبة للسنة 
بموجب الصالحيات الممنوحة للديوان. ويتضمَّن هذا العمل مراجعة نظامية )مالًيا وعلى  1211المراجعة لسنة 

 .للكيان المعني 1211مستوى االمتثال( النشاط المالي واالقتصادي المنفذ في السنة المالية 

مارة أندورا بشأن عمل مؤسَّسة تميس، المؤرخ   .1  1ينّص االتفاق )مذكرة التفاهم( بين منظمة السياحة العالمية وا 
من البند الرابع، على ما يلي: "يقدِّم مدير المؤسَّسة سنوًيا البيانات المالية السنوية  141، في القسم 1211تموز/يوليو 

األول/ديسمبر( إلى المجلس إلقرارها. وتتبع البيانات المالية قواعد وأحكام كانون  11كانون الثاني/يناير وحتى  1)من 
من التشريعات المرعية في إمارة أندورا. تُنفذ مراجعة الحسابات سنوًيا من قبل ديوان  اقانون المؤسَّسات وغيره

 المجلس". المحاسبة في أندورا، أو في حال تعذر ذلك، من قبل المراجعين المعيَّنين سابًقا من قبل

من النظام التأسيسي لمؤسَّسة تميس على التالي: "يتعيَّن على المجلس على أساٍس  12إضافًة إلى ذلك، تنّص المادة   .1
سنوي، إقرار التقرير السنوي، الذي يجب أن يلحظ أنشطة مؤسَّسة تميس والبيانات المالية )...(. ويجوز للمجلس 

 تُنفَّذ وفًقا للمعايير المحاسبية التي تنطبق على المؤسَّسة نفسها".  إخضاع البيانات المالية لمراجعة خارجية

القانونية  اوسالمته انفَّذ بما يضمن صحتهات في مؤسَّسة تميس ال يمكن أن تُ انطالًقا مما ُذِكَر آنًفا، ُيستنَتج أنَّ مراجعة الحساب
 عيِّنه مجلس تميس للتحقق من الحسابات.إالَّ من قبل ديوان المحاسبة في أندورا أو من قبل مراجٍع خارجي ي

: "لم تخضع المؤسَّسة للمراجعة 1211من تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية  145ُيضاف إلى ما تقدَّم ما تشير إليه الفقرة 
سات، حول المؤسَّ  11/1223من القانون  11من قانون المؤسَّسات". وتنّص المادة  11الخارجية كما هو ملحوظ في المادة 

 حزيران/يونيو، على وجوب قيام المؤسَّسات بإخضاع حساباتها السنوية لمراجعٍة خارجية في الحاالت التالية:  11الصادر في 

 إجمالي قيمة األصول يتخطى مليون يورو 

 إجمالي قيمة اإليرادات العاجية يتخطى نصف مليون يورو 

ات المالية للمؤسَّسة من قبل ديوان المحاسبة حتى تاريخه، ولكي نمنع بالنظر إلى التواريخ التي ُنِفَذت فيها مراجعة البيان
االستثناء الذي عبرنا عنه في تقريرنا من أن يدوم ويتكّرر في كل تقريٍر من تقارير مراجعة حسابات منظمة السياحة العالمية، 

لخارجية، وهي مسألة ال يملك التفويض ُينَصح أن يقوم مجلس مؤسَّسة تميس بإخضاع بيانات المؤسَّسة المالية للمراجعة ا
نمَّا هو ُملزٌم بذلك على ما يبدو بالنظر إلى أحكام المادة   حول المؤسَّسات. 11/1223من القانون  11ألجلها فحسب، وا 
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 الصناديق 5-رابًعا

العامَّة ميزانية سنوية، والذي باإلضافة إلى الصندوق العام الذي تغذيه إلى حدٍّ بعيد اشتراكات األعضاء، والذي تقّر له الجمعية 
ُيكرَّس ألنشطة المنظمة الرئيسية )برنامج العمل في الميزانية العادية(، تملك منظمة السياحة العالمية صناديق أخرى تمّولها 

هة ألهداٍف أو أنشطة ُمحدَّدة تعيِّنها الجهات المانحة، وال تشكل جزًءا  من ميزانية التبرعات أو المساهمات الطوعية، وهي موجَّ
  المنظمة.

في المنظمة خمسة صناديق أو تسهيالٍت مماثلة: الصندوق العام، صندوق المساهمات الطوعية، صندوق برنامج األمم 
 .1215المتحددة اإلنمائي، الصناديق االستئمانية، والصندوق االستئماني المتعدد المانحين الذي ألغي في العام 

دة ضمن البيانات المالية لمنظمة السياحة العالمية، على الرغم ُتعَرض جميع هذه الصناديق أو ال تسهيالت بطريقٍة ُمجمَّعة وموحَّ
ر بها بحسب الفئة.  من أنَّ المنظمة تقيم حساباٍت منفصلة ومستقلة لكلٍّ منها، وهي مشمولة ضمن الحسابات السنوية الُمقرَّ

: برنامج نجميع برامجها ومشاريعها وعملياتها وأنشطتها ضمن فئتي تصنَّف منظمة السياحة العالمية هذه الصناديق، إلى جانب
 المرفقة بالبيانات المالية. 1خدمات العمل وخدمات أخرى، كما هو وراد ضمن المالحظة 

 

 صندوق المساهمات الطوعية 5.3-رابًعا

 مستحقة القبضاإليرادات والحسابات 

اإليرادات من المساهمات  تسجيل"السياسات المحاسبية الرئيسية" معايير  1من المالحظة  1411من القسم  119تحدِّد الفقرة 
ن المساهمات  في وقت استالم  بتأكيٍد أو اّتفاق خّطي كإيراداتالطوعية والمساهمات األخرى والصناديق االستئمانية: ُتدوَّ

بالنسبة إلى التأكيد أو االّتفاق شرًطا  يلحظ لم ما ،تعتبر حيازة األصل قائمة وعندما ،امً لزِ مُ  فاقاالتّ  يصبح عندماالتأكيد، أو 
 كإيرادات ندوَّ فتُ  ملزِ مُ  تأكيد خّطي أو باّتفاقٍ ب المرفقة غير الطوعية المساهمات اأمّ . خصومٍ  بتدوين ويقضيألصول المحّولة ا

 .استالمها عند

صدار الفاتورة من قبل المنظمة.تبيَّن للمراجعين أنَّ   اإليرادات ُتدوَّن عموًما عند توقيع االتفاق وا 

الداعمة، حيث أنَّ المنظمة ال تصدر في بعض الحاالت فاتورة،  المستنداتعلى مستوى  قصوربرز ولكْن، بالرغم من ذلك، 
 ويتم تسجيل اإليرادات عند التحصيل واستالم الوصل.

َلت ضمن دخل العام  1211فاتورة من العام  وقعنا علىحقاقات، حيث كذلك، ظهرت أخطاء في االست ، وتبلغ قيمتها 1215ُسجِّ
 يورو.  256,468
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من ناحية أخرى، تُنفَّذ األنشطة عموًما في خالل السنة. ولكْن، إذا ما تمَّ توقيع االتفاق في األشهر األخيرة من السنة ولم ُينفَّذ 
ن النفقات ذات الصلة في السنة  المشروع الذي ُتخصَّص له المبالغ ن اإليرادات في سنٍة، وُتدوَّ المالية في السنة نفسها، ُتدوَّ

من المالحظات على البيانات المالية أنَّ  111التالية. في الواقع، ما من تالزٍم بين اإليرادات والنفقات. تشير المنظمة في الفقرة 
مالت أو الصفقات غير التبادلية، بحسب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع بالنسبة إلى المعا االستحقاق أساس على المحاسبة

من المعايير  11نحن ندرك أنَّ ذلك يأتي من باب تفسير المعيار . ذات الصلة نفقاتوال اإليرادات بين التطابقال تتطلب  العام،
ها ُسَلف في هذه الحاالت ألنَّها تؤثر على المحاسبية الدولية للقطاع العام، وأنَّ اإليرادات يجب أن ُتحتسب على أنَّ 

 العجز/الفائض في السنة.

 مستحقة الدفعوالحسابات  المصروفات

 في ما يتعلق بمصروفات المشاريع التابعة لصندوق المساهمات الطوعية، لوِحَظت أوجه القصور التالية:

ة بالمعاونين" والحساب  821201الحساب    .1 ة بموظفي منظمة  821101"نفقات النقل الخاصَّ "نفقات النقل الخاصَّ
لالسياحة العالمية": في هذا الحساب،  اعتمادات المصاريف المتعلقة بتذاكر الطيران وقت منح اإلذن، وُتحَتَسب  ُتسجَّ

"الحسابات مستحقة الدفع". الحًقا، ُتسوَّى نفقات السفر الُمسدَّدة بواسطة بطاقة أميركان  321201ضمن الحساب 
تتّم مطابقتها مع الفاتورة الُمستَلَمة. على الرغم من أنَّ نتيجة المراجعة كانت مرضية، بالنظر إلى حجم أكسبرس و 

الرحالت التي أجراها موظفو منظمة السياحة العالمية، ومن أجل تسهيل المطابقة واالحتساب الصحيح في كل 
 صندوق، ينبغي إصدار فواتير منفصلة لكل صندوق من الصناديق.

يورو، وقد تمَّ اختيار عيِّنة  404,160"ِمَنح التعاون التقني": تبلغ قيمة هذا الحساب اإلجمالية  831102اب الحس  .1
 %(:11419يورو )  289,748قدرها 

تمَّ تسجيلها في  1211تمَّ اكتشاف خطأ في االستحقاقات: ثّمة نفقات متصلة ببعض الدورات التي جرت في  (أ )
 يورو.  67,379. والمبلغ هو1215

لت المنظمة النفقات على أساس االتفاق   (ب ) عدم كفاية المستندات الداعمة للمصروفات من هذا الحساب. سجَّ
 الموقع. ال وجود ألي فاتورة أو أي مستند إثباتي، لذا تعّذر التحقق من التنفيذ الفعلي للمصروفات.

كتشاف خطأ في االستحقاقات، حيث أنَّ "المساهمة في األنشطة المشتركة لألمم المتحدة": تمَّ ا 831103الحساب    .1
لت في العام   41,000، والبالغة1211المساهمة في مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية للعام   .1215يورو، قد ُسجِّ

 ، لوِحَظت أوجه القصور التالية:الحسابات مستحقة الدفع بالنسبة إلى

إلى  11/11/1215رصيده في  وصلالسلع والخدمات األخرى"، الذي  –"حسابات الدفع  322101الحساب    .1
بالتزاٍم مالي يتعيَّن تسديده لصالح مؤسَّسة تميس باالستناد إلى مرفٍق لعقٍد يتعلق بتنظيم يورو، يتصل  40,719
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نظَّم الدورات في الخاص بالهيئة السعودية للسياحة. وفًقا لمرفق العقد المذكور، تُ  111دوراٍت تدريبية تتصل بالمشروع 
. ولكْن، لم تتوفر أي مستندات إضافية، ما جعل من غير الممكن 1215تشرين األول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 

ل.   التحقق من معقولية المبلغ الُمسجَّ

 

 صندوق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 5.5-رابًعا

، تتصل بالمشروع الموقَّع مع المغرب. أسعار الصرف، في ما خال فوارق 1215اإليرادات الوحيدة الُمحتسبة لهذا الصندوق في 
 ُسجلت اإليرادات لدى توقيع العقد من دون إصدار أي فاتورة.

، باإلضافة إلى تكاليف الموظفين في ما يتعلق بالنفقات، تمَّت مراجعة الحسابين األساسيَّين اللذين يظهران نفقات هذا الصندوق
 الُمناقشة في قسٍم مستقل. وقد جاءت الخالصات على الشكل التالي:

% من قيمة الحساب 52يورو ) 83,352يبلغان  بندين"الخدمات التعاقدية األخرى": تمَّ اختيار  861107الحساب  (أ )
أنَّ وصف البند الوارد في الفاتورة هو اإلجمالية(، وجرى التحقق من الفواتير والمدفوعات المتصلة بهما. غير 

 "مدفوعات جزئية" باالستناد إلى االتفاق أو العقد الموقَّع، من دون توفير أي معلومات إضافية.
% 59يورو ) 33,353.10"الخدمات التعاقدية التقنية": من بين البندين الُمختارين، الذين يبلغان  861108الحساب  (ب )

ولكْن، في الحالة األخرى، ما  ؛ثمَّة حالة تتشابه مع الحالة المذكورة في الفقرة السابقةمن قيمة الحساب اإلجمالية(، 
من فاتورة ُمرفقة. تحتسب المنظمة النفقات وفًقا لالتفاق الموقَّع مع الدائن وباالستناد إلى مستنٍد داخلي يحمل موافقة 

 مدير المشروع )مذكرة التسليم وطلب الدفع(.
 

اءات رقابة داخلية مالئمة، ننصح المنظمة بإصدار الفواتير في حالة اإليرادات؛ أمَّا في حالة النفقات، ألغراض اعتماد إجر 
ل أن تصدر الفواتير عن أطراٍف ثالثة أو أن تُقَرن بمستندات داعمة أخرى توفر معلومات تفصيلية حول السلعة أو الخدمة  فيفضَّ

 فات. المعنية، تجيز بالتالي التنفيذ الفعلي للمصرو 

 بين الفئات الحذف –التبادالت بين الصناديق  5.5-رابًعا

تنفِّذ المنظمة الكثير من العمليات التبادلية والتحركات بين مختلف الصناديق وبين مختلف المشاريع، التي تستخدم لها حساباٍت 
 متعدِّدة.
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والحسابات المستحقة  مستحقة القبضن" هما الحسابات "مستحق مِ  163101ل" والحساب "ُمستحّق ألجْ  351101الحساب 
الدفع بين مختلف الصناديق وحتى بين مشاريع الصندوق نفسه، ما يعكس التحويالت بينها، وخصوًصا التحويالت المصرفية، 

 التي تُنَسب تسويتها الحًقا إلى الصندوق أو المشروع ذي الصلة.

"اإليرادات بين الفئات"  642702لنفقات )نذكر من جملة حساباٍت أخرى، الحساب كذلك، تستخدم المنظمة حسابات اإليرادات وا
"النفقات بين الفئات"( لكي تعكس حركة اإليرادات والنفقات وتحويالت النتائج بين الصناديق وبين المشاريع  891501والحساب 

ن التثبت من منطقيتها في غياب المستندات ضمن الصندوق نفسه. إنَّ حجم هذه الحركة كبيٌر جًدا، ما يجعل من غير الممك
 الداعمة.

دة للمنظمة، وبالتالي فإنَّ تأثيرها على األرقام ُحِذَفت هذه التبادالت أو الحركات بين الصناديق لدى إعداد البيانات المالية الموحَّ 
دة معدوٌم. غير أنَّ البيانات المالية بحسب الفئ ة أو بحسب الصندوق تلحظ كل تلك التبادالت الواردة في البيانات المالية الموحَّ

 الفئات والصناديق في البيانات المالية. الداخلية، ما يمكن أن يشّوه المعلومات المالية على مستوَييْ 

ى لذلك، ُينَصح بإجراء التسويات بين الصناديق المختلفة بوتيرٍة أعلى، أقله قبل إغالق السنة المالية. بهذه الطريقة، يتحّقق مستوً 
مشروٍع إلى من إلى آخر أو  صندوقٍ أعلى من الوضوح في المعلومات، ويصبح باإلمكان تجّنب مشاكل التمويل المحتملة من 

 .آخر

دارة ميزانياتها،  لإلدارة االقتصادية للمشاريعينبغي على المنظمة أن تعتمد نظاًما  يمكِّن من مراقبة كل مشروع بكليته نظاًما وا 
 اإليرادات والنفقات التي تشكِّل جزًءا من المشروع، األمر الذي يسهِّل عملية الرصد والرقابة.ومن تسجيل كل 

  نفقات الموظفين 1-رابًعا

باإلضافة إلى الموظفين الذين يخضعون ألحكام النظام األساسي للموظفين، لدى المنظمة فريق عمٍل من غير الموظفين. 
من النظام األساسي للموظفين، لشروط خدمٍة يحدِّدها األمين العام بالتشاور مع المجلس  1يخضع فريق العمل هذا، وفًقا للمادة 

 التنفيذي.

ة بفريق العمل من غير الموظفين، ظهرت مجموعة من أوجه القصور تتلخص على الشكل التالي:  في ما يتعلق بالنفقات الخاصَّ

 يجري تسجيل النفقات على أساٍس نقدي. ظهرت والمرتبات"الرسوم  –المعاونون واالستشاريون "  811101الحساب .
مجموعة من الحاالت، جميعها يتصل بصندوق المساهمات الطوعية وصندوق األمم المتحدة اإلنمائي، احُتِسبت فيها 

ار . في حالة صندوق األمم المتحدة اإلنمائي، تمَّ اختيار استشاريَّين اثنين لالختب1215المستحقة في  1211نفقات 
% من المبلغ الُمسجَّل 51411يورو، أي  97,391) 1215التفصيلي. من أصل إجمالي المبالغ المدفوعة لهما في 
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. في 1211دفعات( تتصل بخدماٍت مستحقة في  1يورو ) 32,391في هذا الحساب لصالح هذا الصندوق(، فإنَّ 
ين، بلغت قيمة المدفوعات المسدَّدة لهم خالل استشاريِّ  3وضع صندوق المساهمات الطوعية، تمَّ اختيار عيِّنة من 

% من المبلغ الُمسجَّل في هذا الحساب لصالح هذا الصندوق(. من العيِّنة 3412يورو ) 125,136.51السنة المالية 
 يورو تمثل هذا القصور.  37,961.60استشاريِّين بقيمة  1دفعات لصالح  5الُمختارة، نجد أنَّ 

 
ن النفقات وفًقا لسياسة منظمة  السياحة العالمية، هذا النوع من المعاونين واالستشاريين ال يقدِّمون فواتير، وُتدوَّ

إدارة الشؤون اإلدارية والمالية مستنًدا داخلًيا )مذكرة  ىالمسؤولة عن إدارة المشروع إل الجهةل المتصلة بهم عندما ترسِ 
 بشكٍل مرٍض. تسليم وطلب دفع(، تؤكِّد فيه أنَّ الخدمة قد ُقدَِّمت

 
عندما يحصل ذلك في أواخر السنة المالية، نجد في الغالب مشكلة في الفترة التي يجب أن تُنَسب إليها النفقات، بما 

 أنَّ الخدمة تكون قد ُقِدَمت في سنة وحساباتها توَضع في السنة التالية.
 

ة للنفقات وغياب أي سجل للمراجعة، باإلضافة إلى ذلك، برزت مشكلة على مستوى عدم كفاية المستندات الداعم
ل النفقات باالستناد إلى مستنٍد داخلي للمنظمة.  حيث ُتسجَّ

 

   تدفع منظمة السياحة العالمية للمترجمين وللمستشار /الرسوم"المرتبات –"الخدمات المؤقتة   812101الحساب .
أمٌر داخلي بالدفع يغطي األعمال التي أنجزها القانوني من دون فواتير ومن دون عقود. وال يصدر في هذا الصدد إاّل 

 المترجم، ومذكرة تشير إلى األنشطة التي ُنِفَذت والرسوم، موّقعة من قبل المستشار القانوني في الحالة األخيرة.
 

وقد أبلغت المنظمة المراجعين الخارجيين بأنَّ قسم الشؤون القانونية يعمل على إعداد عقٍد نموذجي الستخدام 
 .1211، وهي تنوي اعتماده في العام جمينالمتر 
 

 من عدم كفاية المستندات الداعمة للنفقات وغياب أي سجل للمراجعة. حالةٍ  نجد أنفسنا أماممجدًدا، 
 

باإلضافة إلى ذلك، على الرغم من أنَّ المنظمة تعتمد إجراءات مشترياٍت خاّصة للتعاقد مع الشركات، إالَّ أنَّ التعاقد 
اختياٍر  مسابقةمن القواعد المالية المفصلة، التي تشترط إجراء  13-1مع األفراد ال ترعاه إالَّ األحكام الملحوظة في القاعدة 
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، ما لم ُيفوَّض بخالف ذلك بموجب االستثناءات التي يمنحها األمين العام يورو في السنة 50,000عندما تتخطى قيمة العقد 
  )ب(.15-1وفًقا للمادة 

 موجز الخالصات والتوصيات -خامًسا

 نمنع  من قبل ديوان المحاسبة حتى تاريخه، ولكي تميس لمؤسَّسةالمالية  بالنظر إلى التواريخ التي ُنِفَذت فيها مراجعة البيانات
حسابات منظمة السياحة العالمية، االستثناء الذي عبرنا عنه في تقريرنا من أن يدوم ويتكّرر في كل تقريٍر من تقارير مراجعة 

من النظام  12وفًقا ألحكام المادة أن يقوم مجلس مؤسَّسة تميس بإخضاع بيانات المؤسَّسة المالية للمراجعة الخارجية،  ُينَصح
مارة أندورا  ن االتفاق )أو مذكرة التفاهم( بين، البند الرابع م145تميس ووفًقا للقسم األساسي لمؤسَّسة  منظمة السياحة العالمية وا 

 11/1223من القانون  11حول عمل مؤسَّسة تميس/منظمة السياحة العالمية، مع مراعاة األحكام المنصوص عليها في المادة 
 حول المؤسَّسات.

  بالنسبة إلى  االستحقاق أساس على المحاسبةمن المالحظات على البيانات المالية أنَّ  111تشير المنظمة في الفقرة

 اإليرادات بين المطابقةال تتطلب  المعامالت أو الصفقات غير التبادلية، بحسب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام،
من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وأنَّ  11ك يأتي من باب تفسير المعيار نحن ندرك أنَّ ذل. ذات الصلة نفقاتوال

ة بتنفيذ مشروٍع معيَّن في سنٍة  اإليرادات يجب أن ُتحتسب على أنَّها ُسَلف في الحاالت التي يتّم فيها استالم المساهمات الخاصَّ
ؤثر على العجز/الفائض في ألنَّ ذلك يالمشروع في السنة/السنوات التالية، مالية معيَّنة، في حين ُتحقَّق النفقات المتصلة بتنفيذ 

 السنة.

  بالنظر إلى الحجم الكبير من نفقات السفر التي تتكبدها منظمة السياحة العالمية، ومن أجل تسهيل التسوية والمطابقة مع
 االحتساب والَنْسبتسهيل ، ومن أجل أميركان أكسبرسالُمسدَّدة بواسطة بطاقة الفاتورة الُمستَلَمة عن نفقات السفر والنقل 

 كل صندوق، ينبغي إصدار فواتير منفصلة لكل صندوق من الصناديق.الصحيح ل

  االستحقاق تطبيًقا صارًما بالنظر إلى عدد الحاالت التي تبيَّن فيها أنَّ إيراداٍت المحاسبة على أساس يوصى بتطبيق مبدأ
َلت في قد سُ  1211ونفقاٍت مستحقة في  ، األمر الذي يخلف في المستقبل أثًرا مالًيا ملحوًظا ويشّوه النتائج االقتصادية 1215جِّ

 للسنة المقصودة.

 .بهدف اعتماد إجراءات رقابة داخلية مالئمة، تُنَصح منظمة السياحة العالمية بإصدار فاتورة لكل المساهمات التي تستلمها 

  تسجيل النفقات ينطوي على مواطن خلٍل ملحوظة، حيث أنَّ المنظمة تعتبر لإنَّ اإلجراء الذي تتبعه منظمة السياحة العالمية
التحقيق الفعلي للنفقات أو توفير الخدمة مثبًتا بشكٍل كاٍف بمجرد توقيع مستنٍد داخلي من قبل الجهة المسؤولة عن إدارة 

في إطار الرقابة الداخلية، فهو يشكل أيًضا حالًة من عدم  خلاًل (. إضافًة إلى كون ذلك ُيعّد المشروع )مذكرة تسليم وطلب دفع
لذلك، ُتوَصى  ا ألي سجٍل للمراجعة، ما قد يوّلد تبعات مالية على المنظمة في المستقبل.كفاية المستندات الداعمة وغيابً 
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لة من أطراٍف ثالثة تؤّمن السلع أو الخدمات المنظمة بمراجعة إجراءات الرقابة الداخلية لديها، وتطلب ت قديم فواتير مفصَّ
 للمنظمة.

  ،تدفع منظمة السياحة العالمية للمترجمين وللمستشار القانوني من دون فواتير في حالة المترجمين والمستشار القانوني
ني، وأن تطالب بإصدار ُتوَصى المنظمة بالتعاقد على هذا النوع من الخدمات بشكٍل رسمي وقانو ومن دون عقود. 

لة لتثبيت التسليم الفعلي للخدمات المتعاقد عليها.  فاتورة مفصَّ

  على الرغم من أنَّ المنظمة تعتمد إجراءات مشترياٍت خاّصة للتعاقد مع الشركات، إالَّ أنَّ التعاقد مع األفراد ال ترعاه
اختياٍر عندما تتخطى قيمة  مسابقةمن القواعد المالية المفصلة، التي تشترط إجراء  13-1إالَّ األحكام الملحوظة في القاعدة 

-1، ما لم ُيفوَّض بخالف ذلك بموجب االستثناءات التي يمنحها األمين العام وفًقا للمادة يورو في السنة 50,000العقد 
ظمة للتعاقد مع األفراد لضمان الشفافية والتنافسية ويوَصى بإجراء مراجعة لإلجراءات التعاقدية التي تتبعها المن )ب(.15

 واالمتثال للشروط والمتطلبات القانونية.

  الداخلية بين الصناديق )أو التسهيالت(، وعلى الرغم من أنَّ تأثيرها على البيانات المالية  بالمعامالتفي ما يتعلق
زًءا من المعلومات الموفرة على مستوَيْي الفئات الموحدة تأثيٌر معدوم، إالَّ أنَّ هذه الحركة الداخلية تشكل ج

 .المعلومات المالية على مستوَيي الفئات والصناديق في البيانات الماليةوالصناديق، األمر الذي يمكن أن يشّوه 

 بين الصناديق المختلفة بوتيرٍة أعلى، أقله قبل إغالق السنة المالية.  الداخلية المعامالت والتبادالت ُينَصح بتسوية
بهذه الطريقة، يتحّقق مستًوى أعلى من الوضوح في المعلومات، ويصبح باإلمكان تجّنب مشاكل التمويل المحتملة 

 مشروٍع إلى آخر.من إلى آخر أو  من صندوقٍ 
 دارة ميزانياتها ادية للمشاريعينبغي على المنظمة أن تعتمد نظاًما لإلدارة االقتص يمكِّن من مراقبة كل مشروع نظاًما ، وا 

 بكليته ومن تسجيل كل اإليرادات والنفقات التي تشكِّل جزًءا من المشروع، األمر الذي يسهِّل عملية الرصد والرقابة.
ة في حالة المشاريع الممولة بمساهماٍت مشروطة، والتي  يجب فيها رفع الحسابات تكتسب هذه المسألة أهميًة خاصَّ

 إلى الجهات المانحة حول الطريقة التي ُصِرَفت فيها أموالها.

 5132آذار/مارس  51مدريد، في 

ُوقَِّع إلكترونًيا من قبل مرسيدس فيغا غرايبا وصوفيا فينايو فيرنانديز، مراجعا المكتب الوطني لمراجعة الحسابات، مكتب 
 المراقب المالي العام.
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 غير الُمراَجعة المرافق

 : معلومات االّتصال األول مرفقال

 العنوان   اإلسم 
UNWTO منّظمة السياحة العالمية Capitán Haya 42. Madrid, Spain  

 Half Day Road. Lincolnshire, Illinois 60069, United 100 آون هيويت  الخبير االكتواري 
States of America 

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

 الخارجيى 
Intervención General de la 
Administración del Estado, Spain 

Maria de Molina 50. 28006 Madrid, Spain 
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 الميزانية العادية –وفًقا لهيكلية البرامج وتحويالت االعتمادات  المنقحةاالعتمادات  –المرفق الثاني 
   ( ووفًقا لهيكلية البرامج الجديدة التي أعدها األمين العامXXI) A/RES/658كما ُأقرَّت بموجب القرار  1215للسنة المنتهية  المنقحة االعتمادات
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 الميزانية العادية – 1215تحويالت االعتمادات للسنة المنتهية 

 

mailto:omt@unwto.org


 5132 ديسمبر/األّول كانون 13 في المنتهية للسنة الُمراَجعة المالية والبيانات العالمية السياحة لمنّظمة المالي التقرير

 

 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السياحة العالمية   
 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
 

94 

 

mailto:omt@unwto.org


 5132 ديسمبر/األّول كانون 13 في المنتهية للسنة الُمراَجعة المالية والبيانات العالمية السياحة لمنّظمة المالي التقرير

 

 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السياحة العالمية   
 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
 

95 

 الثالث: الرصيد المتوفر في صندوق رأس المال المتداول والسلفة على الميزانية العاديةالمرفق 
 5132كانون األول/ديسمبر  13الرصيد المتوفر في صندوق رأس المال المتداول في 

   المتوفر في صندوق رأس المال المتداول الرصيد

كانون 31في  2112األول/ديسمبر    
   بالبورو 

 1,907,416.76 11/11/2112الرصيد في 

 372,645.87 زائد:

 0.00 األعضاء الجدد

 372,645.87 اشتراكات متأخرة مطبّقة لتسديد السلفة التي أُِخَذت السنة السابقة

 10,009.50- ناقص:

 10,009.50- األعضاء الذين تركوا المنظمة

 0.00 1لتعطية نفقات الميزانية بانتظار تحصيل االشتراكات غير الُمسدَّدةُسلفة أجريت على الصندوق العام 

 2,270,053.13 31/12/2112الرصيد في 
   جزء من المعامالت بين الفئات1

 

  1215كانون األّول/ديسمبر  11صندوق رأس المال المتداول في  سلفةو  ضمن الميزانية العاديةالنقدي  رصيد الميزانية

           رصيد الميزانية النقدي ضمن الميزانية العادية وسلفة صندوق رأس المال المتداول 

      2112كانون األول/ديسمبر  31في 

      باليورو

    2112 % 2114 % 

 100.00 13،124،111811 111811 13،412،111811   الميزانية الُمقّرة

 86.13 11.313.152,41 88,18 11.883.529,15  إيرادات الميزانية

 81.22 11.929.152,41 84,12 11.341.529,15  مقّررة االشتراكات ال      

 4.91 944.111,11 4,15 243.111,11  المبلغ المصروف من المخّصصات المقّرة من قبل الجمعية العامة      

 3.00 394.111,11 5,15 593.111,11  الميزانية العادية  –االعتماد من الفائض المتراكم 

 1.90 521.111,11 1,82 521.111,11  مخزون المنشورات  –االعتماد من الفائض المتراكم 

 98.85- 15.953.115,19- 99,81- 13.191.585,92-  إنفاق الميزانية

  1.999.841,52-  1.158.131,58-  )ب(( 5. 11العجز النقدي/السلفة من صندوق رأس المال المتداول )النظام المالي. المادة 

 5.82 593.545,29 11,49 1.221.955,92  متحصالت االشتراكات المتأّخرة في السنة المالية 

   906,599.16-   533,953.29- )ب(( 2. 11الرصيد التراكمي لصندوق رأس المال المتداول بعد تسديد االشتراكات المتأخرة للصندوق )النظام المالي، المادة 
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 المستحّقة للصندوق العام وصندوق رأس المال المتداول  شتراكات: االالمرفق الرابع

 1215كانون األّول/ديسمبر  11بيان االشتراكات المستحّقة للصندوق العام في 

         بيان االشتراكات المستحقة للصندوق العام

 2112كانون األول/ديسمبر  31في 
         

         باليورو

 المجموع االشتراكات المستحقة االشتراكات المتأخرة السنوات  

 إجمالي االشتراكات المستحقة

 

14،.2.،.31841  1،484،814841  18،218،2248.1  

  18،218،2248.1  1،484،814841  31841.،.2.،14   اشتراكات الميزانية

 األعضاء الفاعلون
 

13.153.595,19  1.399.121,52  14.489.945,81  

     
 أفغانستان

81-85.89-

18.11.15.14 513.988,55  1,11  513.988,55  

  1,11  1,11  1,11 - ألبانيا

  1,11  1,11  1,11 - الجزائر

  1,11  1,11  1,11 - أندورا

  1,11  1,11  1,11 - أنغوال

  1,11  1,11  1,11 - األرجنتين

  1,11  1,11  1,11 - أرمينيا

  1,11  1,11  1,11 - أستراليا

  1,11  1,11  1,11 - النمسا

  1,11  1,11  1,11 - أذربيجان

  1,11  1,11  1,11 - جزر البهاما

  1,11  1,11  1,11 - (2) بنغالدش  

  389.152,12  25.491,11  331.512,12 84.15.11-58 البحرين

  1,11  1,11  1,11 - بيالروسيا 
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  55.955,11  59.559,11  21.893,11 15.14 بنين

  1,11  1,11  1,11 - بوتان

  455.181,25  1,11  455.181,25 98-89, 85-81 بوليفيا

  1,11  1,11  1,11 - البوسنة والهرسك

  1,11  1,11  1,11 - (5)بوتسوانا 

  99.538,85  99.538,85  1,11 - البرازيل

  1,11  1,11  1,11 - بروناي 

  1,11  1,11  1,11 - بلغاريا

  54.843,11  1,11  54.843,11 15 بوركينا فاسو

  533.144,58  59.559,11  519.392,58 14-15.11-55 بوروندي

  311.521,23  1,11  311.521,23 95-81  كمبوديا

  1,11  1,11  1,11 - الكاميرون

  1,11  1,11  1,11 - الرأس األخضر

  531.915,11  59.559,11  513.838,11 14-19 الوسطى جمهورية أفريقيا

  113.112,29  59.559,11  59.559,29 14-15 تشاد

  1,11  1,11  1,11 - تشيلي

  1,11  1,11  1,11 - الصين

  1,11  1,11  1,11 - (3)كولومبيا 

  1,11  1,11  1,11 - الكونغو

  1,11  1,11  1,11 - كوستا ريكا

  4.158,85  4.158,85  1,11 - كوت ديفوار

  1,11  1,11  1,11 - كرواتيا

  1,11  1,11  1,11 - كوبا

  1,11  1,11  1,11 - قبرص

  1,11  1,11  1,11 - الجمهورية التشيكية

 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 
14 2.515,89  59.559,11  35.499,89  

 جمهورية الكونغو الديمقراطية 
98-11.15-19.18 529.399,59  1,11  529.399,59  

  585.825,11  54.111,11  528.521,11 14-13 جيبوتي

  1,11  1,11  1,11 - جمهورية الدومينيكان

  831,19  1,11  831,19 14 اإلكوادور
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  1,11  1,11  1,11 - (2)مصر

  8.291,45  1,11  8.291,45 99  السلفادور

  59.559,11  59.559,11  1,11 - إريتريا

  1,11  1,11  1,11 - أثيوبيا

  1,11  1,11  1,11 - فيجي

  1,11  1,11  1,11 - فرنسا

 المجموع االشتراكات المستحقة االشتراكات المتأخرة السنوات  

  112.925,11  23.228,11  25.199,11 14 (4) الغابون 

 ( 2غامبيا )
92-12.18-

11.13.14 313.159,12  1,11  313.159,12  

  1,11  1,11  1,11 - جورجيا

  1,11  1,11  1,11 - ألمانيا

  35.134,11  35.134,11  1,11 - غانا

  1,11  1,11  1,11 - اليونان

  1,11  1,11  1,11 - غواتيماال

  519.111,52  59.559,11  159.551,52 11.15.14-99.98 غينيا

  459.812,22  59.559,11  421.159,22 14-99.99-95 بيساو-غينيا

  81.518,11  59.154,11  25.194,11 14-13 غينيا االستوائية

  1,11  1,11  1,11 - هايتي

  135,91  135,91  1,11 - هندوراس

  1,11  1,11  1,11 - هنغاريا

  1,11  1,11  1,11 - الهند

  1,11  1,11  1,11 - (5) اندونيسيا 

 ( 1جمهورية إيران اإلسالمية )
14 92.359,11  51.559,11  132.922,11  

 العراق
82-85 ,91-

19.15.14 1.919.595,34  32.139,11  1.924.439,34  

  1,11  1,11  1,11 - إسرائيل

  1,11  1,11  1,11 - إيطاليا

  1,11  1,11  1,11 - جامايكا

  1,11  1,11  1,11 - (5)اليابان 

  1,11  1,11  1,11 - األردن
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  1,11  1,11  1,11 - كازاخستان

  1,11  1,11  1,11 - كينيا

  455.931,89  59.559,11  442.825,89 14-11.15-92 قيرغيزستان

  34.319,51  1,11  34.319,51 98 الكويت

  121.845,11  1,11  121.845,11 92.14-91 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

  188.549,11  95.255,11  91.555,11 14 لبنان

  12.915,95  1,11  12.915,95 14 (5) ليوسوتو 

  113.115,11  59.559,11  59.533,11 14-15 ليبيريا

  98.589,11  94.598,11  34.218,11 - ليبيا

  1,11  1,11  1,11 - ليتوانيا

 مقدونيا. الجمهورية اليوغوسالفية السابقة
- 1,11  1,11  1,11  

  91.554,94  59.559,11  93.992,94 14-15 مدغشقر

  1,11  1,11  1,11 - ماليزيا

  152.589,99  59.559,11  99.115,99 14-11 (4)مالوي   

  1,11  1,11  1,11 - جزر المالديف

  21.259,58  139,58  21.391,11 14-13 مالي

  1,11  1,11  1,11 - مالطا

  515.195,11  59.559,11  982.313,11 12.13.14-55 موريتانيا

  1,11  1,11  1,11 - (2)موريشيوس 

  1,11  1,11  1,11 - المكسيك

  1,11  1,11  1,11 - موناكو

  59.584,11  59.584,11  1,11 - منغوليا

  1,11  1,11  1,11 - الجبل األسود

  1,11  1,11  1,11 - المغرب

  1,11  1,11  1,11 - موزمبيق

  1,11  1,11  1,11 - ميانمار

  44.328,11  1,11  44.328,11 18 ناميبيا

  25.591,11  59.559,11  52.215,11 14-13 نيبال

  1,11  1,11  1,11 - هولندا

  115.918,14  1,11  115.918,14 15.18.19-11 نيكاراغوا

 النيجر
83-85 ,91-15.11-

11.14 299.592,81  59.559,11  959.254,81  
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  5.254,54  5.254,54  1,11 - نيجيريا

  1,11  1,11  1,11 - النرويج

  1,11  1,11  1,11 - عمان 

  39.398,89  5.591,14  35.135,52 11.15 (2) باكستان 

  1,11  1,11  1,11 - بناما

  199.915,11  59.559,11  199.838,11 14-18 بابوا غينيا الجديدة

  1,11  1,11  1,11 - باراغواي

  1.995,55  1.995,55  1,11 - بيرو

  5.193,53  5.193,53  1,11 - الفلبين

  1,11  1,11  1,11 - بولندا

  1,11  1,11  1,11 - البرتغال

  1,11  1,11  1,11 - قطر 

  1,11  1,11  1,11 - جمهورية كوريا

 المجموع االشتراكات المستحقة المتأخرةاالشتراكات  السنوات  

  1,11  1,11  1,11 - جمهورية مولدوفا

  1,11  1,11  1,11 - رومانيا

  1,11  1,11  1,11 - االتحاد الروسي

  59.315,14  59.559,11  5.253,14 15 رواندا

  1,11  1,11  1,11 - سان مارينو

  295.813,92  1,11  295.813,92 14-89 ساو تومي وبرينسيب

  111.958,11  1,11  111.958,11 13 المملكة العربية السعودية

  59.584,11  59.584,11  1,11 - السنغال

  1,11  1,11  1,11 - صربيا

  1,11  1,11  1,11 - سيشيل

  551.399,15  59.559,11  544.291,15 14-11.13-81 سيرا ليون

  1,11  1,11  1,11 - سلوفاكيا

  1,11  1,11  1,11 - سلوفينيا

  1,11  1,11  1,11 - ( 5جنوب أفريقيا )

  1,11  1,11  1,11 - إسبانيا

  1,11  1,11  1,11 - سيريالنكا

-13.19-89.89-84 السودان

18.13.14 498.185,95  1,11  498.185,95  
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  1,11  1,11  1,11 - سوازيالند

  1,11  1,11  1,11 - سويسرا

  545.554,11  94.598,11  185.929,11 14-15 الجمهورية العربية السورية

  421,11  1,11  421,11 13 طاجيكستان

  1,11  1,11  1,11 - تايالند

  929,59  929,59  1,11 - تيمور ليشتي

  29.131,23  1,11  29.131,23 19-13 توغو

  2.533,48  1,11  2.533,48 14-13 تونس

  1,11  1,11  1,11 - (1)تركيا 

  214.199,41  1,11  214.199,41 15-98.11-92 تركمانستان

  1,11  1,11  1,11 - أوكرانيا

 (2أوغندا )
99-11.15-14.11-

15 518.293,12  59.584,11  535.855,12  

  218.545,59  1,11  218.545,59 85-81 اإلمارات العربية المتحدة

 (2المتحدة )جمهورية تنزانيا 
13-14 28.239,31  35.134,11  91.951,31  

  152.255,55  1,11  152.255,55 13.11-15 أوروغواي

  1,11  1,11  1,11 - أوزبكستان

  155.124,11  51.455,11  111.535,11 14-11 فانواتو

  115.518,84  59.921,11  58.128,84 13 فنزويال

  1,11  1,11  1,11 - فيتنام

  591.158,42  59.584,11  591.844,42 89.92.14-59 اليمن

  59.141,91  1,11  59.141,91 14 زامبيا

  59.159,53  59.159,53  1,11 - زيمبابوي

 األعضاء المشاركون
 

1,11  1,11  1,11  

  1,11  1,11  1,11 - أروبا

  1,11  1,11  1,11 - ماكاو

  1,11  1,11  1,11 - ماديرا

  1,11  1,11  1,11 - اإلقليم الفلمنكي 

  1,11  1,11  1,11 - كونغ الصين  –هونغ 

  1,11  1,11  1,11 - بويرتو ريكو
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  911.595,94  391.243,92  251.523,99 14-11 األعضاء المنتسبون

  1.192.839,24  1,11  1.192.839,24 99-59 األعضاء الفاعلون السابقون

  1.945,91  1,11  1.945,91 89 المشاركون السابقوناألعضاء 

  98.111,11  11.111,11  85.111,11 14-15 األعضاء المنتسبون السابقون

          

 بدء السنة المالية

 ( آذار/مارس1)    
 ( نيسان/ابريل5)    
 ( أيار/مايو3)    
         ( حزيران/يونيو4)    

 ( تموز/يوليو2)
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 1215كانون األّول/ديسمبر  11لصندوق رأس المال المتداول في  المستحقةبيان االشتراكات 

   لصندوق رأس المال المتداول  المستحقةبيان االشتراكات 
 5132كانون األّول/ديسمبر  13في 

   باليورو  
    31/12/2015 

 2.235,85 المجموع 

 
 1.242,15 ليبيريا 

 993,70 فانواتو   
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 : تقارير الصناديق الفرعية المرفق الخامس
 1215كانون األّول/ديسمبر  11بيان الوضع المالي بحسب الصناديق الفرعية في 

 
               بيان الوضع المالي بحسب الصناديق الفرعية

        2112كانون األول/ديسمبر  31في 

               باليورو

  

خدمات برنامج 

 العمل
المساهمات 

 الطوعية

برنامج األمم 

 المتحدة اإلنمائي

الصناديق 

 االستئمانية

الصندوق 

االستئماني 

المتعدد الجهات 

 المانحة

الحذف بين 

 الفئات*
 مجموع المنظمة

 20,890,382.60 2,534,966.94- 0.00 138,519.72 286,742.75 5,982,750.40 17,017,336.67 األصول

 20,110,886.64 2,534,966.94- 0.00 138,519.72 286,742.75 5,831,350.40 16,389,240.71 األصول الجارية

 15,871,873.95 0.00 0.00 138,519.72 245,749.95 4,718,701.04 10,768,903.24 النقد وما يعادل النقد 

 54,452.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,452.65 المخزونات

 2,970,744.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,970,744.71 مستحقّة القبض. الصافي  مقّررة اشتراكات األعضاء ال

 941,473.32 0.00 0.00 0.00 3,186.81 938,286.51 0.00 االشتراكات األخرى مستحقّة القبض. الصافي 

 209,299.37 0.00 0.00 0.00 0.00 8.34 209,291.03 الحسابات األخرى مستحقّة القبض 

 63,042.64 2,534,966.94- 0.00 0.00 37,805.99 174,354.51 2,385,849.08 األصول الجارية األخرى 

        

 779,495.96 0.00 0.00 0.00 0.00 151,400.00 628,095.96 األصول غير الجارية 

 244,453.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244,453.85 االستثمارات

 48,392.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,392.00 مستحقّة القبض. الصافي  مقّررة اشتراكات األعضاء ال

 151,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151,400.00 0.00 االشتراكات األخرى مستحقّة القبض. الصافي 

 177,594.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177,594.81 الممتلكات والمباني والمعّدات 

 األصول غير المادية. الصافي 

 األصول غير الجارية األخرى 
153,917.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,917.64 

 3,737.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,737.66 األصول غير الجارية األخرى 

        

 20,890,382.60 2,534,966.94- 0.00 138,519.72 286,742.75 5,982,750.40 17,017,336.67 الخصوم وصافي األصول/رأس المال 

 22,160,701.64 2,534,966.94- 0.00 2,455.00 114,494.82 971,550.73 23,607,168.03 الخصوم

 3,883,373.93 2,534,966.94- 0.00 2,455.00 114,494.82 971,550.73 5,329,840.32 الخصوم الجاربة

 652,373.25 0.00 0.00 0.00 387.44 148,449.14 503,536.67 الحسابات مستحقة الدفع والمستحقّات 

 478,301.47 0.00 0.00 1,980.00 3,747.40 450,724.07 21,850.00 التحويالت مستحقة الدفع 

 107,794.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,794.79 استحقاقات الموظّفين
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 2,418,800.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,418,800.33 الُسلف المستملة 

 73,607.42 0.00 0.00 0.00 0.00 47,402.41 26,205.01 المخّصصات االحتياطية 

 152,496.67 2,534,966.94- 0.00 475.00 110,359.98 324,975.11 2,251,653.52 الخصوم الجارية األخرى 

        

 18,277,327.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,277,327.71 الخصوم غير الجارية 

 18,257,986.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,257,986.80 استحقاقات الموظّفين 

 12,858.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,858.29 الُسلف المستلمة 

 6,482.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,482.62 الخصوم غير الجارية األخرى 

        

 1,270,319.04- 0.00 0.00 136,064.72 172,247.93 5,011,199.67 6,589,831.36- صافي األصول/ رأس المال 

- صافي األصول/ رأس المال 
11,083,399.10 

5,011,199.67 172,247.93 136,064.72 0.00 0.00 -5,763,886.78 

 4,493,567.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,493,567.74 االحتياطيات 

           * تؤّدي األنشطة الداخلية إلى معامالت بين الفئات. وهي مبيّنة هنا لتقديم هذا البيان المالي بدقّة. 
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 1215كانون األّول/ديسمبر  11يان األداء المالي بحسب الصناديق الفرعية للسنة المنتهية في ب

               بيان األداء المالي بحسب الصناديق الفرعية

 2112كانون األول/ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
               باليورو       

  

خدمات برنامج 

 العمل
المساهمات 

 الطوعية

برنامج األمم 

 المتحدة اإلنمائي

الصناديق 

 االستئمانية

الصندوق 

االستئماني 

المتعدد الجهات 

 المانحة

الحذف بين 

 الفئات*
 مجموع المنظمة

 21,686,931.11 102,717.21- 50.42 92,416.49 355,512.72 4,872,166.38 16,469,502.31 اإليرادات

 13,387,841.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,387,841.75 مقّررة اشتراكات األعضاء ال
المساهمات األخرى)المساهمات الطوعية والصناديق 

 2,678,314.31 0.00 0.00 92,000.00 317,864.59 1,803,443.59 465,006.13 االستئمانية(. صافي  التخفيض 

 335,077.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 335,077.21 إيرادات المنشورات. صافي الحسومات والعائدات 

 557,010.47 0.00 0.00 0.00 15,276.49 532,302.64 9,431.34 فروقات صرف العمالت 

 4,728,687.37 102,717.21- 50.42 416.49 22,371.64 2,536,420.15 2,272,145.88 إيرادات أخرى

 24,692,442.85 102,717.21- 1,955.27 79,221.48 421,953.55 4,741,785.54 19,550,244.22 النفقات        

 14,085,230.11 0.00 0.00 77,721.48 186,680.15 1,468,973.25 12,351,855.23 األجور والرواتب واستحقاقات الموظّفين 

 862,883.82 0.00 0.00 0.00 2,102.20 492,471.85 368,309.77 المنح والتحويالت األخرى 

 1,800,359.62 0.00 0.00 0.00 9,599.04 272,911.30 1,517,849.28 السفر

 4,907,531.24 0.00 0.00 1,500.00 223,273.84 2,448,093.03 2,234,664.37 اللوازم. والمواد االستهالكية. وتكاليف التشغي

 1,955.27 0.00 1,955.27 0.00 0.00 0.00 0.00 فروق صرف العمالت 

 69,030.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,030.52 االستهالك واإلهالك وانخفاض القيمة 

 2,965,452.27 102,717.21- 0.00 0.00 298.32 59,336.11 3,008,535.05 نفقات أخرى

 3,005,511.74- 0.00 1,904.85- 13,195.01 66,440.83- 130,380.84 3,080,741.91- الفائض/)العجز( للسنة        

           * تؤّدي األنشطة الداخلية إلى معامالت بين الفئات. وهي مبيّنة هنا لتقديم هذا البيان المالي بدقّة. 
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