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 المجلس التنفيذي
 المئةالدورة 
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 )ب( من جدول األعمال المؤقت2البند 

 
 

 

 تقرير األمين العام

 الجزء الثاني: المسائل اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي

ي لمنظمة السياحة العالمية والبيانات المالية المراجعة للسنة المنتهيةالتقرير المال)ب(    

4132 كانون األول/ديسمبر 13في    

  مقدِّمة أوالً. 

م( من النظام المالي، 2)01عمالً بأحكام المادة  .0 ة بمنظمة السياحة العالمية عن األمين العام  يقدِّ البيانات المالية الخاصَّ

 إلى المجلس التنفيذي. 7101كانون األول/ديسمبر  10في السنة المالية المنتهية 

يُرفَع رأي المراجعة خضعت البيانات المالية إلى مراجعة خارجية وفقاً ألحكام المرفق األول من النظام المالي.  .7

 الي.( من النظام الم7)02وتقرير المراجعين الخارجيين بشأن البيانات المالية إلى المجلس التنفيذي وفقاً للمادة 

ن التقرير التالي أيضاً مناقشة األمين العام وتحليله للوضع المالي لمنظمة .1 السياحة العالمية وأدائها على  يتضمَّ

 .7101كانون األول/ديسمبر  10السنة المالية المنتهية في  خالل المستوى المالي وعلى مستوى الميزانية

 تنفيذي:اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل المجلس ال ثانياً. 

 المجلس التنفيذي مدعو إلى أن: .1

يحيط علماً برأي المراجعين الخارجيين الذي يفيد بأنَّ البيانات المالية لمنظمة السياحة العالمية للسنة المنتهية  (أ )

نتائج العمليات و ،7101كانون األول/ديسمبر  10تعكس بشكٍل منصف الوضع المالي للمنظمة حتى  7101في 

 مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام؛ ، بما يتوافقترةالمنجزة في هذه الف

ة إقرار البيانات المالية لمنظمة السياحة العالمية للسنة المنتهية  (ب )  لتقرير، وفقاً 7101يوصي إلى الجمعية العامَّ

 ن؛المراجعين الخارجيي

ميزانية ضمن حدود االعتمادات ، تمَّ الحفاظ على مستوى اإلنفاق من ال7101يلحظ أنه في السنة المالية و (ج )

؛ وأن يلحظ أنَّ مستوى إيرادات في المئة من إجمالي سقف الميزانية 22معدَّل تنفيذ بلغ  أدى إلىالتي أقرت، ما 

في المئة من إيرادات الميزانية الُمقّرة، ما أتاح تغطية  27شكِّل ي 7101لمة )الدخل النقدي( في عام الميزانية المست

 ن خالل صندوق رأس المال المتداول بشكٍل مؤقت؛العجز النقدي م
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لدى األعضاء الذين يدينون باشتراكات إلى المنظمة،  7102يوصي األمين العام بمواصلة مساعيه في و (د )

  ؛االشتراكاتلضمان استيفاء هذه 

 أعضاءو، البرنامج والميزانيةلجنة أوصت بها عتمادات المشار إليها في الوثيقة، والتي يقر تحويالت االو (ه )

 ؛من النظام المالي()ب( 1)2و()أ( 1)2للمادة  وفقاً  عبر مشاوراٍت خطية المجلس التنفيذي،

)األرجنتين( ومراجعي الحسابات )ألمانيا والهند وإسبانيا(  البرنامج والميزانيةويعبِّر عن امتنانه لرئيسة لجنة  (و )

 على العمل الهام الذي قاموا به.
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نظّمة السياحة العالمية والبيانات المالية الُمراَجعة التقرير المالي لم

4132كانون األّول/ديسمبر  13للسنة المنتهية في   
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 قائمة المحتويات

 !Error .. 4132كانون األّول/ديسمبر  13تقرير األمين العام بشأن البيانات المالية لمنظّمة السياحة العالمية للسنة المنتهية في 

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................................................................المقّدمة

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................................  لمحة عامة عن البيانات المالية 

 .Error! Bookmark not defined ................................... غايات منّظمة السياحة العالمية وعضويتها وأهدافها االستراتيجية

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................. أبرز بنود البيانات المالية

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................... أداء الميزانية العادية

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................نتيجة الميزانية العادية

 .Error! Bookmark not defined ................................................... مقارنة األداء المالي بنتيجة الميزانية العادية

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................................... األداء المالي

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................... تحليل اإليرادات

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................... تحليل النفقات

 .Error! Bookmark not defined .............................................................. ء الُمقسَّم بحسب النطاقاتتحليل األدا

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................................... الوضع المالي

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ تحليل الوضع الُمقسَّم بحسب النطاقات

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................... صندوق رأس المال المتداول

رة  .Error! Bookmark not defined ..................................................................................... االشتراكات الُمقرَّ

 .Error! Bookmark not defined ..................................... التزامات استحقاقات الموظّفين في فترة ما بعد الخدمة

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................................. إدارة المخاطر المالية

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................. مخاطر الصرف

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................................... مخاطر الفائدة

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................ مخاطر االئتنمان

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. المخاطر المتعلّقة باألطراف الُمناِظرة

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................ ءلةالشفافية المالية والمسا

 .Error! Bookmark not defined ....................................... 4132كانون األّول/ديسمبر  13تقديم البيانات المالية في 

 .Error! Bookmark not defined .................................................................... رأي مراجعي الحسابات الخارجيين

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................. البيانات المالية

 .Error! Bookmark not defined ....................................... 7101كانون األّول/ديسمبر  10بيان الوضع المالي في  

II. 7101كانون األّول/ديسمبر  10ة المنتهية في بيان األداء المالي للسن ..................... Error! Bookmark not defined. 

III.  7101كانون األّول/ديسمبر  10بيان التغيّرات في صافي األصول/قيمة رأس المال للسنة المنتهية فيError! Bookmark 

not defined. 

IV.  7101كانون األّول/ديسمبر  10بيان التدفّقات النقدية للسنة المنتهية في ................. Error! Bookmark not defined. 

V.  اديةالميزانية الع – 7101كانون األّول/ديسمبر  10بيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية للسنة المنتهية في ............... Error! 

Bookmark not defined. 
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VI. مالحظات على البيانات المالية ............................................................................ Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ................................................................. المنظّمة المقدِّمة للتقرير - 0المالحظة 

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... السياسات المحاسبية الرئيسية - 7المالحظة 

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... التقديرات المحاسبية - 1المالحظة 

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................... التقارير النطاقية - 1المالحظة 

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... النقد وما يعادل النقد - 2المالحظة 

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................ االستثمارات – 6المالحظة 

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................ الموجودات المادية - 2المالحظة 

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... االشتراكات المستحقّة القبض - 8المالحظة 

 .Error! Bookmark not defined ............................................... الحسابات األخرى المستحقّة القبض – 2المالحظة 

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................... األصول األخرى – 01المالحظة 

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... الممتلكات والمباني والمعّدات - 00المالحظة 

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. األصول غير المادية – 07المالحظة 

 .Error! Bookmark not defined ........................................... الحسابات الواجبة الدفع والمستحقّات – 01المالحظة 

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. دفعالتحويالت الواجبة ال - 01المالحظة 

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. استحقاقات الموظّفين - 02المالحظة 

ًما - 06المالحظة   .Error! Bookmark not defined ............................................................... األموال المستلمة مقدَّ

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. المخّصصات االحتياطية - 02المالحظة 

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................... الخصوم األخرى – 08المالحظة 

 .Error! Bookmark not defined .................................................. صافي األصول/قيمة رأس المال - 02المالحظة 

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................. اإليرادات – 71المالحظة 

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................... النفقات – 70المالحظة 

 .Error! Bookmark not defined ........................................... بيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية – 77المالحظة 

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... االلتزامات واألصول الطارئة - 71المالحظة 

 .Error! Bookmark not defined ............................ مية والشطوباتالخسائر والدفوعات غير اإللزا – 71المالحظة 

 .Error! Bookmark not defined ............................. كشف األطراف ذات العالقة واإلدارة الرئيسية - 72المالحظة 

 .Error! Bookmark not defined ................................................................... تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................... المالحق غير الُمراَجعة

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................... : معلومات االتّصال0الملحق 

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... ميزانية العادية: المعلومات الخاصة بال7الملحق 

 .Error! Bookmark not defined ................................ الميزانية العادية – 7101تحويالت االعتمادات للسنة المالية 

 7101Error! Bookmarkكانون األّول/ديسمبر  10لمتداول في رصيد الميزانية النقدي مقابل سلفة صندوق رأس المال ا

not defined. 

 7101Error! Bookmark notكانون األّول/ديسمبر  10: الرصيد المتوافر لصندوق رأس المال المتداول للسنة في 1الملحق 

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .............. : االشتراكات المستحقّة للصندوق العام وصندوق رأس المال المتداول1الملحق 

 .Error! Bookmark not defined ...... 7101كانون األّول/ديسمبر  10بيان االشتراكات المستحقّة للصندوق العام في 

 7101Error! Bookmark notكانون األّول/ديسمبر  10بيان االشتراكات المسبقة المدينة لصندوق رأس المال المتداول في 

defined. 
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 .Error! Bookmark not defined ............................................................................. : تقرير الصناديق الفرعية2الملحق 

 .Error! Bookmark not defined . 7101كانون األّول/ديسمبر  10بيان الوضع المالي بحسب الصناديق الفرعية في 

 7101Error! Bookmark notكانون األّول/ديسمبر  10بيان األداء المالي بحسب الصناديق الفرعية للسنة المنتهية في 

defined. 
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 13تقرير األمين العام بشأن البيانات المالية لمنظّمة السياحة العالمية للسنة المنتهية في 

 4132كانون األّول/ديسمبر 

 المقّدمة

م إلى المجلس التنفيذي البيانات المالية الخاصة بمنظّمة  0142بموجب المادة  .0 فُني أن أُقدِّ السياحة من النظام المالي، يُشرِّ

 .7101كانون األّول/ديسمبر  10العالمية للسنة المنتهية في 

خضعت البيانات المالية لمراجعٍة خارجية للحسابات بموجب المرفق األّول بالنظام المالي. ويُقدَّم رأي المراجعة وتقرير  .7

 من النظام المالي.  0247 مراجعي الحسابات الخارجيين بشأن البيانات المالية إلى المجلس التنفيذي بموجب المادة

في هذا القسم، أي التقرير المالي، تُعَرض مناقشة األمين العام وتحليله للوضع المالي لمنظّمة السياحة العالمية واألداء  .1

 . 7101كانون األّول/ديسمبر  10المالي وأداء الميزانية للسنة المالية المنتهية في 

 لمحة عامة عن البيانات المالية 

لة للمنظّمة، والمعايير المحاسبية تَُعّد  .1 البيانات المالية وفقًا للنظام المالي لمنظّمة السياحة العالمية، والقواعد المالية الُمفصَّ

الدولية للقطاع العام
0

 . 

لقطاع إّن هذه البيانات المالية هي األولى الُمَعدَّة من قبل منظّمة السياحة العالمية بموجب المعايير المحاسبية الدولية ل .2

العام. فالبيانات المالية في جميع السنوات المالية السابقة كانت تَُعّد بشكٍل أساسي وفقًا للمعايير المحاسبية لمنظومة األمم 

، أوَصت اللجنة اإلدارية الرفيعة المستوى برعاية مجلس الرؤساء التنفيذيين أن تعتمد 7112المتّحدة. في العام 

ألمم المتّحدة المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وتمثّل الهدف من التوصية باعتماد المنظّمات التابعة لمنظومة ا

المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في تحسين جودة التقارير المالية وقابليتها للمقارنة وموثوقيتها، من خالل االنتقال 

وليًا. وسيسمح ذلك أيًضا بتعزيز التناسق في تقديم البيانات المالية إلى المعايير المحاسبية المستقلّة والمتعارف عليها د

بين المنظّمات التابعة لمنظومة األمم المتّحدة. تستند المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام إلى أساس مفهوم االستحقاق 

ن في التقارير عند حصولها وليس عند د ل المعامالت وتُدوَّ فعها. والبيانات المالية القائمة على المحاسبي، حيث تُسجَّ

المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام توفّر نظرةً أفضل عن إيرادات المنظّمة ونفقاتها، وأصولها وخصومها 

 واحتياطياتها، كما أنّها تحّسن عملية صنع القرار واإلدارة المالية والتخطيط، وذلك على مستوى اإلدارة والحوكمة.  

لجمعية العامة لمنظّمة السياحة العالمية في دورتها السابعة عشرة اعتماَد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام أقّرت ا  .6

 (. A/RES/519(XVII)باعتبارها المعايير المحاسبية للمنظّمة )

 تتألّف البيانات المالية من:  .2

 بيان عن الوضع المالي  (أ )

العالمية، وخصومها، والفائض/العجز المتراكم واالحتياطيات في  يقّدم معلوماٍت عن أصول منظّمة السياحة

 نهاية السنة. كذلك، يعطي البيان معلوماٍت عن مدى توافر الموارد لدعم العمليات المستقبلية. 

 بيان عن األداء المالي  (ب )

حول طبيعة النفقات أي الفرق بين اإليرادات والنفقات. ويوفّر معلوماٍت  –يقّدم الفائض أو العجز الصافي للسنة 

 المرتبطة بتنفيذ برنامج المنظّمة ومبالغ اإليرادات ومصادرها. 

                                            
0
 0140النظام المالي   
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 بيان عن التغيّرات في صافي األصول/قيمة رأس المال (ج )

 يسلّط الضوء على مصادر التغيّرات في الوضع المالي العام. 

 بيان عن التدفّقات النقدية (د )

ومالءتها، بما في ذلك مصادر واستخدام النقد خالل الفترة يوفّر معلومات حول سيولة منّظمة السياحة العالمية 

 المالية. إنّه يوضح الفرق بين النقد الوارد والنقد الخارج. 

 الميزانية العادية  –مقارنة للميزانية والمبالغ الفعلية  (ه )

يزانية الفعلي تسلّط الضوء على مدى استخدام موارد الميزانية العادية الُمعتَمدة، وتعرض الفرق بين إنفاق الم

 واعتماد الميزانية الُمقّر. 

 مالحظات على البيانات المالية (و )

ًصا عن السياسات المحاسبية الرئيسية وغير ذلك  إنّها تساعد على فهم البيانات المالية. وتتضّمن المالحظات ملخَّ

ت إضافية متعلّقة من الجداول التفصيلية والمعلومات التوضيحية. وتقّدم المالحظات أيًضا معلومات وكشوفا

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

 تقّدم البيانات المالية أيًضا معلومات حول نطاقات العمل الُمحدَّدة بشكٍل منفصل، وهي:  .8

 خدمات برنامج العمل  (أ )

رة يغطّي نطاق خدمات برنامج العمل، وهو الصندوق العام ا ل بشكٍل رئيسي من االشتراكات الُمقرَّ لُمموَّ

ت على اعتمادات البرامج المخّصصة لها للفترة المالية من  لألعضاء، )أ( العمليات الرئيسية للمنظّمة التي يُصوَّ

قبل الجمعية العامة )برنامج عمل الميزانية العادية(، و)ب( األنشطة األخرى الخارجة عن نطاق الميزانية 

 ضمن الصندوق العام. العادية 

 الخدمات األخرى (ب )

يتضّمن نطاق الخدمات األخرى صندوق المساهمات الطوعية والصناديق االستئمانية، وبرتبط بشكٍل رئيسي 

لة بتمويٍل طوعي من الجهات المانحة عن طريق االتّفاقات أو سلطٍة قانونيٍة أخرى.   بالمشاريع واألنشطة الُمموَّ

 ير المالية والكشوفات في إطار المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام هي التالية: الجوانب الرئيسية للتقار .2

عن جميع المعامالت المالية الخاصة بمنظّمة السياحة العالمية في مجموعٍة واحدة من البيانات المالية، مع  يُبلَّغ (أ )

لة، ومعلومات خاصة بالنطاقات تُعَرض في المالحظات؛  معلوماٍت مفصَّ

رة عندما تمتلك منظَّمة السياحة العالمية الحّق في استالم االشتراك تُدوَّ  (ب ) أي في  -ن اإليرادات لالشتراكات الُمقرَّ

ن المساهمات الطوعية بالكامل كإيرادات عند استالم مساهمٍة مؤكَّدة، إال إذا كانت تنطوي  بداية كّل عام. وتُدوَّ

ن المساهمات العينية، مثل المباني الُمعفاة على شروٍط مرتبطة باألداء يجب الوفاء بها قبل  التدوين. كذلك، تُدوَّ

ن كافة اإليرادات األخرى على أساس  من اإليجار أو الخدمات المادية مثل السفر أو السلع، كإيرادات أيًضا. وتُدوَّ

 االستحقاق في الفترة التي تحصل فيها المعاملة؛

 ت المستحقّة القبض مشكوًكا؛ تُفام البدالت عندما يُعتبَر استالم الحسابا (ج )

ن عندما تُستلَم السلع والخدمات؛   (د )  تُعَرض النفقات في البيانات المالية بحسب طبيعتها، وتُدوَّ
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 تُصَرف الموجودات ذات الطبيعة المادية، كالمنشورات، عند المبيع أو التوزيع؛  (ه )

ي الفترات المستقبلية على أساس االستحقاق، يُحدَّد تدوين كافة االلتزامات الخاصة بالموظّفين المزمع تسديدها ف (و )

بما في ذلك اإلجازة السنوية المتراكمة، واستحقاقات نهاية الخدمة، وااللتزامات الطبّية في فترة ما بعد الخدمة، 

 من قبل خبراء اكتواريين مستقلّين؛ 

 تُقدَّم األصول الثابتة وغير المادية بموجب سياسات محاسبية جديدة؛  (ز )

ن ال (ح ) مساهمة العينية لإليجار السنوي لمبنى المقّر الرئيسي في مدريد الُمقدَّم بدون كلفة من قبل الحكومة تُدوَّ

 اإلسبانية؛ 

( الُمَعّد على أساس االستحقاق، والمبالغ الفعلية للميزانية العادية 7تُوفَّر التسوية بين بيان األداء المالي )البيان  (ط )

 ى أساس االستحقاق الُمعدَّل؛ ( الذي يَُعّد ويُستخَدم عل2)البيان 

ة وغير المصروفة في نهاية السنة ضمن الفوائض المتراكمة في  (ي ) تُدَرج مخّصصات الميزانية االحتياطية الُمقَرَّ

 انتظار استخدامها؛ 

ة على وجه التحديد من قبل المجلس التنفيذي/الجمعية العامة؛  (ك )  االحتياطيات هي تلك الُمقرَّ

لميزانية كخصوم إاّل إذا كانت واجبة الدفع وناتجة عن سلٍع أو خدماٍت ُمقدَّمة في خالل السنة ال تُعتبَر التزامات ا  (ل )

 المالية؛  

يُقدَّم كشٌف إضافي في ما يتعلّق بإدارة المخاطر المالية للمنظّمة وفي ما يتعلّق بأتعاب الموّظفين اإلداريين   (م )

  وما فوق. D2الرئيسين الذين يضّمون الموظّفين بمستوى 

تُعَرض في  ما يلي تعريفات مالية أساسية عّدة ضمن المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام بهدف تسهيل استخدام وفهم  .01

 هذه البيانات المالية:  

هي الموارد التي تتحّكم بها منظّمة السياحة العالمية نتيجةً لفعالياٍت سابقة حيث من المتوقّع أن تتدفّق األصول  (أ )

 افع اقتصادية أو إمكانات خدماتية مستقبلية؛للمنظّمة من

هي الموجبات الحالية الناشئة من فعالياٍت سابقة والتي يُتوقَّع أن تؤّدي تسويتها إلى تدفّق خارجي الخصوم  (ب )

 للموارد التي تمثّل فوائد اقتصادية أو إمكانات خدماتية؛ 

 عالمية بعد حسم جميع خصومها؛ هي الفائدة المتبقّية في أصول منظّمة السياحة الصافي األصول  (ج )

هي التدفّق اإلجمالي للفوائد االقتصادية أو اإلمكانات الخدماتية في خالل الفترة المشمولة بالتقرير إذا اإليرادات  (د )

 كانت هذه التدفّقات تؤّدي إلى زيادٍة في صافي األصول؛

في خالل الفترة المشمولة بالتقرير على  هي االنخفاضات في الفوائد االقتصادية أو اإلمكانات الخدماتيةالنفقات  (ه )

 شكل تدفّقات خارجية أو استهالٍك لألصول أو ترتُّب خصوم تؤّدي إلى تراجعات في صافي األصول؛ 

هي المعامالت التي تتلقّى منّظمة السياحة العالمية مقابلها أو تعطي قيمةً لهيئٍة أخرى من المعامالت غير التبادلية  (و )

 يمةً مساوية تقريبًا في التبادل مباشرةً؛ دون إعطاء أو تلقّي ق

هي وحدات العملة الُممتلَكة واألصول والخصوم التي سوف يتّم تلقّيها أو دفعها في مبالغ ثابتة أو البنود النقدية  (ز )

 قابلة للتحديد؛ 

نة في فترٍة معيّنة. الفائض للفترة  (ح )  هو زيادة جميع بنود اإليرادات على النفقات الُمدوَّ
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ن اإليرادات والنفقات في البيانات المالية في الفترة التي تعود إليها. ينتج عن بموجب أ  .00 ساس االستحقاق المحاسبي، تُدوَّ

ل إلى الفائض المتراكم. وهذه الفوائض المتراكمة تمثّل الجزء غير  زيادة اإليرادات بالنسبة إلى النفقات فائٌض يُرحَّ

 في إطار متطلّبات المنظّمة، على النحو الُمفوَّض. المصروف من المساهمات المخّصصة لالستخدام 

بموجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، ال ينطبق مبدأ مطابقة اإليرادات والنفقات على المعامالت غير   .07

من خالل تدوين التبادلية. فتركيز المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام يتمحور حول الوضع المالي الذي يُستَدّل عليه 

 األصول، عند وجود تحّكم كاٍف، والخصوم، عندما تكون معايير تدوين الخصوم متوافرة.   

 غايات منظّمة السياحة العالمية وعضويتها وأهدافها االستراتيجية 

يط السياحة من نظامها األساسي، في "تنش 0. 1تتمثّل غايات منظّمة السياحة العالمية، على النحو الُملخَّص في المادة  .01

وإنمائها بغية المساهمة في التنمية االقتصادية، والتفاهم الدولي، والسالم، واالزدهار، واالحترام العالمي لحقوق اإلنسان 

 والحريات األساسية للجميع والتقيّد بها، دون أّي تمييز عنصري أو جنسي أو لغوي أو ديني". 

عضو منتسب يمثّلون القطاع  111أعضاء مشاركين، وأكثر من  6، وبلًدا 026تضّم عضوية منظّمة السياحة العالمية  .01

 الخاص، والمؤّسسات التربوية، والرابطات السياحية، والسلطات السياحية المحلّية. 

تُحدَّد حوكمة المنظّمة، من خالل الجمعية العامة والمجلس التنفيذي، في النظام األساسي لمنظّمة السياحة العالمية .02
7

 . 

(A/20/5(I)(c)برنامج العمل الحالي ) تُفنَّد في .06
1

-7101األهداف االستراتيجية لمنظّمة السياحة العالمية على مدى فترة  

7102 : 

الهدف االستراتيجي ألف يرمي إلى التحسين المتواصل للقدرة التنافسية لدى األعضاء في عرض منتجاتهم  (أ)

ة، والنهوض بتقنيات التسويق والترويج لصورتهم، السياحية، وتعزيز الجودة والتميّز، وتحسين الموارد البشري

وتسهيل حركات المسافرين، وتزويدهم باإلرشاد وبآخر المعلومات والبيانات على الصعيدين الوطني والدولي 

 بشأن اتجاهات السياحة، وتوقعات األسواق، والتقييم الدقيق لمساهمة السياحة في االقتصاد؛ 

زيادة إسهام السياحة في كّل مجاالت االستدامة، بما في ذلك مسألة  الهدف االستراتيجي باء يرمي إلى (ب)

األخالقيات، المتّصلة باألهداف اإلنمائية لأللفية، خصوًصا التخفيف من حّدة الفقر وحماية البيئة، والتصّدي 

د المحلّي لتحّديات تغيّر المناخ والحفاظ على التنّوع البيولوجي، وكذلك إدخال السياحة بالكامل في االقتصا

 للمقاصد، مع الحرص على ضمان التوزيع المتكافئ للفوائد االقتصادية والمرونة العالية للقطاع. 

طوال الفترة المالية الحالية، واصلت المنظّمة بذل جهود كبيرة في بيئٍة مالية صعبة للغاية، لضمان تنفيذ البرامج من   .02

 أجل تحقيق األهداف االستراتيجية.

رات الميزانية العادية على األعضاء، ومن خالل يتّم تمويل من  .08 ظّمة السياحة العالمية بشكٍل رئيسي من خالل ُمقرَّ

المساهمات الطوعية، ومساهمات الصناديق االستئمانية، دعًما لألهداف االستراتيجية
1
. 

 

 

  

                                            
7
  71حتّى  2النظام األساسي،   

1
  A/RES/619(XX)الُمقَّر بموجب القرار   

 
1
 1. 01، و1. 01، و6النظام المالي، المواد   
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 أبرز بنود البيانات المالية 

 أداء الميزانية العادية 

 نتيجة الميزانية العادية 

   الميزانية العادية  –مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية والرصيد النقدي للميزانية  – 3ول الجد

 4132كانون األّول/ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

                 باليورو     

            

اإليرادات 

الُمقَّرة/الميزانية 

 3األصلية
الميزانية 

 4النهائية

المبالغ الفعلية 

ى أساس عل

 قابلية المقارنة

الفروقات بين 

الميزانية 

والمبالغ 

 1الفعلية

الرصيد النقدي 

للميزانية )الدخل 

النقدي مع طرح 

 اإلنفاق(

 164.054,46 0,00 0,00 فرق الميزانية

-

164.054,46 -906.599,16 

 

 13.124.000,00 إيرادات الميزانية 

13.124.000,0

0 

13.137.071,6

2 -13.071,62 

12.066.418,0

0 

  

 11.937.000,00 االشتراكات من األعضاء الفاعلين والمشاركين

11.937.000,0

0 

11.934.622,0

0 2.378,00 

10.338.447,2

8 

  

 964.728,13 15.449,62- 1.202.449,62 1.187.000,00 1.187.000,00 مصادر اإليرادات األخرى 

    

 394.000,00 0,00 394.000,00 394.000,00 394.000,00 ديةالميزانية العا –المخّصص من الفائض المتراكم 

    

 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 مخزون المنشورات  –المخّصص من الفائض المتراكم 

    

 320.728,13 15.449,62- 558.449,62 543.000,00 543.000,00 األعضاء المنتسبون 

  

 االشتراكات المتأّخرة 

    

763.242,59 

 

 13.124.000,00 إنفاق الميزانية 

13.124.000,0

0 

12.973.017,1

6 150.982,84 

12.973.017,1

6 

  

 2.328.862,50 38.137,50 2.328.862,50 2.367.000,00 2.367.000,00 عالقات األعضاء  أ

  

 3.477.783,36 53.376,49 3.477.783,36 3.531.159,85 3.657.000,00  العمليات ب

  

 4.031.840,15 0,00 4.031.840,15 4.031.840,15 3.906.000,00 الدعم، المباشر لألعضاء  ت

  

 3.134.531,15 59.468,85 3.134.531,15 3.194.000,00 3.194.000,00 الدعم، غير المباشر لألعضاء  ث

ت بموجب  A/RES/619(XX)وفقًا لهيكلية البرامج واالعتمادات التي أُقِرَّت أساًسا بموجب  0  CE/DEC/10(XCIX). و CE/DEC/9(XCVIII)وتعديالته التي أُقِرَّ

 بعد التحويالت 7
)ج(، المرفق الثاني، و)ب( تدوير  1يورو، الُمطبَّق على السيشيل بموجب النظام المالي  7601411الفروقات بين إيرادات الميزانية النهائية والفعلية تعود إلى )أ( حسم  1

 ، و)ت( إعداد إيرادات الميزانية الخاصة باألعضاء المنتسبين على أساس عدٍد تقديري لألعضاء717411

 

ت على الميزانية العادية من قبل الجمعية  .02 يحلّل هذا القسم الميزانية العادية على النحو الُمقَّر من قبل الجمعية العامة. يُصوَّ

ويميتَين متتاليتَين بدًءا بسنٍة ذات رقٍم زوجيالعامة لمنظّمة السياحة العالمية لفترة سنتَين تق
2

. وتُقدَّم ميزانية السنتَين على 

أساٍس سنوي لتغطية برنامج العمل الُمقتَرح للميزانية العادية، لكّل سنٍة مالية من الفترة المالية
6

 . 

رة من األعضاء .71 ل الميزانية العادية من االشتراكات الُمقرَّ تُموَّ
2

. وتتوافر االعتمادات اللتزامات ومخّصصات الميزانية 

الميزانية في خالل الفترة المالية التي تعود إليها والثنَي عشر شهًرا إضافيًا
8

 . 

ت الميزانية  .70 من قبل الجمعية العامة  (A/20/5(I)(c)) 7102-7101للمنظّمة التي تغطّي فترة ميزانية السنتَين  العاديةأُقِرَّ

(A/RES/619(XX))  السنويتَين اللتين بلغتا  7102و 7101يورو الُمقسَّم بين ميزانيتَي  76606111بمبلغ

                                            
2
 1. 1، المادة 7النظام المالي، المادة   

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

2
  6النظام المالي، المادة    

8
 )أ(  247)أ(، النظام المالي، المادة 0. 2النظام المالي، المادة   
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بتحويالت 7101يورو على التوالي. وُعدِّلت الميزانية السنوية للعام  01127111يورو و 01071111
2

قدرها  

 الميزانية – 7101حول تحويالت االعتمادات للسنة المالية  7يورو، على النحو المشروح في الملحق  721222

 العادية. 

 07221102يورو و 01012127، بلغت إيرادات الميزانية اإلجمالية ونفقات الميزانية اإلجمالية 7101في العام  .77

% من إيرادات الميزانية اإلجمالية. وبالتالي، تُظِهر نتيجة 22يورو على التوالي، وهذا أفضى إلى معّدل تطبيق بنسبة 

يورو. تقّدم منّظمة  061121ة مع حسم نفقات الميزانية اإلجمالية( فائًضا قدره الميزانية )إيرادات الميزانية اإلجمالي

السياحة العالمية تقريًرا مّرتَين في السنة إلى المجلس التنفيذي حول وضع تطبيق الميزانية
01
 العادية.  

أّخرات األعضاء المستلمة يورو، بما في ذلك مت 07166108تبلغ إجمالي إيرادات الميزانية الُمستلَمة )الدخل النقدي(   .71

% من إيرادات الميزانية 27يورو( التي تمثّل  261711) 7101كانون األّول/ديسمبر  10في خالل السنة المنتهية في 

ة.   الُمقرَّ

أّدى الرصيد النقدي للميزانية )إجمالي إيرادات الميزانية المستلمة )الدخل النقدي( مع حسم إنفاق الميزانية( إلى عجٍز  .71

يورو سلَّفَهُ صندوق رأس المال المتداول 216222قدره  نقدي
00

حول الرصيد النقدي للميزانية مقابل  7)راجع الملحق  

 (. 7101كانون األّول/ديسمبر  10سلفة صندوق رأس المال المتداول في 

  

  

                                            
2
 )ب(1. 2النظام المالي، المادة   

01
 III.4القواعد المالية المفّصلة   

00
 )ب( 7. 01النظام المالي   

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

االشتراكات من األعضاء الفاعلين 
 والمشاركين 

 االشتراكات المتأّخرة   مصادر اإليرادات األخرى 

الميزانية النهائية مقابل الدخل : إيرادات الميزانية - 1الرسم 
 (بآالف اليورو)النقدي 

 الميزانية النهائية 

أ عالقات األعضاء  
18% 

 %27ب العمليات  

المباشر  -ت الدعم 
 %31لألعضاء  

غير  -ث الدعم 
المباشر لألعضاء  

24% 

 المبالغ الفعلية : إنفاق الميزانية حسب البرنامج - 2الرسم 

 الدخل النقدي 
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 مقارنة األداء المالي بنتيجة الميزانية العادية 

   يجة الميزانية العادية تسوية األداء المالي مع نت – 4الجدول 

 4132كانون األّول/ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

     باليورو  

        31/12/2014 

 العجز المالي في بيان األداء المالي 
-1,983,241.12 

 440.855,04 الفروقات في الكيانات

 الفروقات الناشئة عن اختالف األساس المحاسبي
-1,706,440.54 

 164.054,46 الميزانية العادية  –الميزانية في بيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية نتيجة 

 

تختلف الميزانية واألُُسس المحاسبية. وبالتالي، يجب أخذ الفروقات التالية في الحسبان لدى التسوية بين األداء المالي  .72

 ية والمبالغ الفعلية(: )بيان األداء المالي( ونتيجة الميزانية )بيان مقارنة الميزان

 الفروقات في الكيانات  (أ )

يشمل بيان األداء المالي جميع عمليات منّظمة السياحة العالمية، في حين ينحصر بيان مقارنة الميزانية والمبالغ 

 الفعلية بالعمليات المتّصلة بالميزانية العادية. 

المالية المتّصلة بالميزانية العادية، و)ب( للمنظّمة ُمنَشأ لغرض احتساب: )أ( المعامالت  07الصندوق العام

المعامالت المالية األخرى غير المتّصلة بالميزانية العادية )كاإليرادات المتفّرقة(. وهذه المعامالت المذكورة 

أخيًرا )ب(، باإلضافة إلى صندوق المساهمات الطوعية، والصناديق االستئمانية، وبما أنّها ال تشّكل جزًءا من 

 ية العادية، فهي فروقات في الكيانات تُحَذف لدى التسوية.الميزان

 الفروقات الناشئة عن اختالف األساس المحاسبي  (ب )

يَُعّد بيان األداء المالي على أساس االستحقاق الكامل، وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، في حين أّن 

 على أساس االستحقاق الُمعدَّل وفقًا للميزانية العادية.بيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية يَُعّد 

تُقَّر الميزانية العادية على أساس االستحقاق الُمعدَّل، في حين توازن اإليرادات على أساٍس استحقاقّي مع إضافة 

، في ما المخّصصات من الفائض المتراكم، والنفقات تُواَزن عندما يكون ُمخطَّطًا أّن التكاليف ستكون مستحقَّة

 عدا:

(i)  ن في الممتلكات والمباني والمعّدات، واألصول غير المادية، والتزامات التأجير التمويلي التي تُدوَّ

 الميزانية عندما يكون من الُمخطَّط تسديد الدفوعات؛ 

(ii) يير نفقات استحقاقات الموّظفين الطويلة األجل للتأمين الصّحي في فترة ما بعد الخدمة المستحقّة وفقًا للمعا

 المحاسبية الدولية للقطاع العام، إنّما التي تفيض عن اعتمادات الميزانية؛ 

(iii)  بدل اشتراكات األعضاء غير الُمسدَّدة والفروقات المحاسبية األخرى )مثل فروقات أسعار الصرف

األجنبي، والتبّرعات العينية، واالستهالك/اإلهالك، وانخفاض القيمة والخسائر في بيع الممتلكات 

نة في الميزانية؛ وال  مباني والمعّدات واألصول غير المادية( التي تكون غير ُمدوَّ

                                            
07

  7، المادة 1. 1، المادة 0. 01لمادة النظام المالي، ا  
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(iv) التحويل إلى احتياطي االستبدال
01

ن في الميزانية استناًدا إلى االستهالك واإلهالك في السنوات   الذي يُدوَّ

 السابقة. 

 الفروقات في التقديم  (ج )

النفقات، في حين أّن بيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية  يستخدم بيان األداء المالي تصنيفًا قائًما على طبيعة

 يصنّف النفقات بحسب البرامج/المشاريع. 

مباشرة إلى  –في الميزانية العادية، تُصنَّف اإلنفاقات بين إقليميٍة )الجزء أ(، وعملياتية )الجزء ب(، ودعمية 

 ثر المالي للفروقات في التقديم صفرّي.. واأل01غير مباشرة لألعضاء )الجزء ث( –األعضاء، ودعمية 

 األداء المالي

 تحليل اإليرادات

ل أنشطة منظّمة السياحة العالمية بشكٍل رئيسي من خالل االشتراكات  18,323,649بلغ إجمالي اإليرادات    .76 يورو. تُموَّ

رة  رة على أعضائها. وتمثّل صافي اإليرادات من اشتراكات األعضاء الُمقرَّ من إجمالي اإليرادات، إذ تبلغ  %21الُمقرَّ

 . يورو 12,928,222

%( من المساهمات األخرى )الطوعية ومساهمات الصناديق االستئمانية( البالغة 11تأتي اإليرادات المتبقية )  .72

يورو. تشمل اإليرادات األخرى، من بين جملة أمور،  3,372,078يورو، واإليرادات األخرى التي تساوي  2,023,349

 يورو(.  1,390,036يورو( والمساهمات العينية ) 345,175المنشورات )مبيعات 

نت التبّرعات العينية في ما يتعلّق بالمقّرات المتبّرعة، ومرافق المؤتمرات المتبّرعة، وتبّرعات السفر. .78  ُدوِّ

لة كإيرادات. لهذا السبب، تدّون منّظمة السيا .72 حة العالمية بدالت للحسابات قد ال تُستلَم في النهاية جميع المبالغ الُمسجَّ

 المشكوكة. 

 

  

                                            
01

 VI 21-23القواعد المالية المفّصلة   
01

 1. 1النظام المالي، المادة   

اشتراكات   
رة   األعضاء المقرَّ
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 تحليل النفقات 

يورو. تمثّل األجور والرواتب واستحقاقات الموّظفين، أي الفئة الرئيسية في اإلنفاق،  20,306,890بلغ إجمالي النفقات   .11

% من 66)يورو  9,104,743يورو(. بلغت رواتب الموظّفين المنتظمين  13,801,401% من إجمالي النفقات )68

%( على فرق العمل 77يورو ) 3,095,063األجور والرواتب واستحقاقات الموظّفين(. وأُنفَِق مبلغ إضافي يساوي 

%( فيتعلّق باستحقاقات 07يورو ) 1,601,595المؤقّتة والمستشارين لدعم تنفيذ البرامج والمشاريع. أّما المبلغ المتبقّي، 

 لك للموظّفين الحاليين والمتقاعدين. الموظّفين في فترة ما بعد الخدمة، وذ
 

% من إجمالي النفقات. 01يورو، وتمثّل  2,626,332تساوي اللوازم والمواد االستهالكية وتكاليف التشغيل األخرى  .10

يورو(، ونفقات اإليجار، بما في ذلك اإليجار  614,256تشمل هذه الفئة بشكٍل رئيسي اللوازم والمواد االستهالكية )

 يورو(، والمواد القابلة لالستهالك، ونفقات النشر.  984,895يورو(، والخدمات التعاقدية ) 827,073العيني )

 

  

 تحليل األداء الُمقسَّم بحسب النطاقات 

         ملّخص األداء المالي بحسب النطاقات  – 1الجدول 

كانون األّول/ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

4132 

         باليورو     

  
خدمات برنامج 

 الخدمات األخرى العمل 

الحذف بين 

 النطاقات*

مجموع منّظمة السياحة 

 العالمية 

 اإليرادات

15,788,435.2

4 

2,732,258.6

1 

-

197,044.77 18,323,649.08 

 النفقات

17,564,876.2

7 

2,939,058.7

0 

-

197,044.77 20,306,890.20 

 -1,983,241.12 0.00 206,800.09- 1,776,441.03- العجز للسنة 

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

  

يورو. ويُعزى العجز بالدرجة األولى إلى أثر تكاليف الفائدة  1,776,441سّجل نطاق خدمات برنامج العمل عجًزا قدره  .17

لة وتكاليف الخد مات الستحقاقات الموّظفين في فترة ما بعد الخدمة، والخسائر االكتوارية لاللتزامات األخرى غير الُمموَّ

األجور    
والرواتب 

واستحقاقات 
 %68،0الموّظفين  

الِمَنح     
والتحويالت 

 %5،3األخرى  

 %8،6السفر      

اللوازم والمواد     
االستهالكية 

وتكاليف التشغيل 
 %12،9األخرى  

االستهالك 
 %0،5واإلهالك 

النفقات األخرى  
4،7% 

 
 النفقات بحسب طبيعتها - 5الرسم 
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 (بآالف اليورو)النفقات بحسب طبيعتها  - 6الرسم 
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يورو(، فضالً عن الزيادات في بدل الديون المشكوكة  1,316,595) 7101المتعلّقة بالموظّفين والبارزة في خالل العام 

 يورو(.  802177)

رو ُمغطّى من خالل الفوائض المتراكمة من العام السابق، يو 206,800سّجل نطاق الخدمات األخرى عجًزا قدره  .11

ويعكس متطلّبات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام والسياسات المحاسبية لمنظّمة السياحة العالمية للمعامالت غير 

ل الن ل اإليرادات بمجّرد التوقيع على االتّفاق الخاص بها، في حين تُسجَّ فقات عند التنفيذ في التبادلية حيث تُسجَّ

 السنة/السنوات المالية نفسها أو التالية.

  

 الوضع المالي 

 تحليل الوضع الُمقسَّم بحسب النطاقات

       ملّخص الوضع المالي بحسب النطاقات  – 2الجدول 

 4132كانون األّول/ديسمبر  13في 

 باليورو     

    

  
خدمات برنامج 

 العمل

الخدمات 

 األخرى

ف بين الحذ

 النطاقات*

مجموع منّظمة 

 السياحة العالمية

 األصول 

21,028,880.6

0 

6,543,546.8

1 

-

5,123,794.5

5 

22,448,632.8

6 

 الخصوم 

24,612,237.6

4 

1,261,979.0

3 

-

5,123,794.5

5 

20,750,422.1

2 

 3,583,357.04- صافي األصول/قيمة رأس المال 

5,281,567.7

8 0.00 1,698,210.74 

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

 

يورو. وهو يتمثّل من خالل: )أ(  3,583,357يبلغ صافي األصول/قيمة رأس المال لنطاق خدمات برنامج العمل   .11

 4,597,940تبدال، واحتياطي الطوارئ الخاص )احتياطيات المنّظمة، أي صندوق رأس المال المتداول، واحتياطي االس

يورو(، و)ب( الفائض المتراكم المقيّد الخاص بالمشاريع الخارجة عن الميزانية العادية، ضمن الصندوق العام، 

خدمات برنامج العمل  
90% 

الخدمات األخرى  
10% 
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 (بآالف اليورو)اإليرادات والنفقات بحسب النطاق  - 8الرسم 

 النفقات اإليرادات
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يورو(، و)ت( والعجز المتراكم غير  1,453,501) 7102ومخّصصات الميزانية من الفائض المتراكم لتمويل ميزانية 

ل ) 9,634,798 المقيّد بقيمة -يورو، الذي يُفسَّر بالتزام استحقاقات الموظّفين في فترة ما بعد الخدمة غير الُمموَّ

 يورو(.  626,511يورو(، والفائض المتراكم غير المقيَّد لمخزون المنشورات ) 10,261,309

ل بشكٍل رئيسي األرصدة يورو، وهذا يمثّ  5,281,568يبلغ صافي األصول/قيمة رأس المال لنطاق الخدمات األخرى   .12

لة من المساهمات الطوعية والصناديق االستئمانية.    المقيّدة للمشاريع الخارجة عن الميزانية الُمموَّ

تجدر اإلشارة إلى أّن االحتياطيات والفائض المتراكم المقيَّد المتوافر للمنظّمة لالستخدام المستقبلي ليسا من دون قيود.   .16

ألصول هذه إاّل بموجب الشروط المرجعية لالحتياطي أو المشروع المعني، أو االتّفاق التعاقدي فال يمكن تطبيق صافي ا

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

% 22يورو، مع   16,140,350إّن رأس المال المتداول  اإلجمالي )األصول الجارية مع حسم الخصوم الجارية( البالغ  .12

من األصول الجارية على شكل نقد وما يعادل النقد، يشير إلى وضٍع قوّي من حيث السيولة. وقد تتأثّر قدرة المنظّمة 

 على اإليفاء بموجباتها على المدى القصير في حال واجهت تأخيرات في جمع اشتراكات األعضاء. 

بعد الخدمة يؤّدي إلى وضٍع غير جاٍر )األصول غير الجارية مع ولكّن أثر التزامات استحقاقات الموظّفين في فترة ما  .18

 يورو.   14,442,139حسم الخصوم غير الجارية( بقيمة 

  

 صندوق رأس المال المتداول

يتمثّل الغرض من صندوق رأس المال المتداول في توفير التمويل إلنفاقات الميزانية ريثما يتّم تلقّي االشتراكات من   .12

األعضاء
02
.  

يورو، في  2,814,016، كان المستوى اإلسمي لصندوق رأس المال المتداول يبلغ 7101كانون األّول/ديسمبر  10في   .11

ح حركات صندوق رأس المال المتداول خالل سنة  1,907,417حين أّن الرصيد المتوافر كان يساوي  يورو. تُوضَّ

  . 7101كانون األّول/ديسمبر  10ال المتداول في حول الرصيد المتوافر في صندوق رأس الم 1، في الملحق 7101
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رة  االشتراكات الُمقرَّ

رة غير الُمسدَّدة اإلجمالية   .10 كانون  0% فوق المستوى في 6يورو، أي بزيادة  16,570,943بلغت االشتراكات الُمقرَّ

يورو مقابل  11,361,162-ل بقيمة . وبمقتضى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، تّم تقديم بد7101الثاني/يناير 

رة الصافية في بيان الوضع المالي يوازي  يورو. وإّن  5,209,781المبلغ غير الُمسدَّد، فأصبحت االشتراكات الُمقرَّ

رة اإلجمالية مستحقّة وواجبة الدفع للمنظّمة وفقًا للنظام األساسي االشتراكات الُمقرَّ
06
والنظام المالي 

02
 للمنظّمة.  

رة، وفي نهاية سنة في الس  .17 % 82، تمثّل المعّدل في نسبة 7101نوات األخيرة، تراجع معّدل تحصيل االشتراكات الُمقرَّ

رة من قبل األعضاء. تُعَرض  من االشتراكات. يعتمد الرصيد النقدي للصندوق العام على توقيت دفع االشتراكات الُمقرَّ

رة في قائمة باشتراكات األعضاء غير الُمسدِّ  1في الملحق  ، تحت عنوان بيان 7101كانون األّول/ديسمبر  10دة المقرَّ

 . 7101كانون األّول/ديسمبر  10االشتراكات المستحقّة للصندوق العام وصندوق رأس المال المتداول في 

يورو لتسوية  5,121,837عضًوا خطط دفع بمجموع يبلغ  70، كان لدى 7101كانون األّول/ديسمبر  10في   .11

 ا غير الُمسدَّدة.  اشتراكاته

  

 التزامات استحقاقات الموظّفين في فترة ما بعد الخدمة

في منظّمة السياحة العالمية، تشمل استحقاقات الموظّفين في فترة ما بعد الخدمة: التأمين الصّحي في فترة ما بعد الخدمة،  .11

لى الوطن، وتكاليف النقل في نهاية الخدمة، واإلجازة السنوية المتراكمة، واستحقاقات نهاية الخدمة )منحة اإلعادة إ

ونفقات النقل(. تُحتََسب هذه االلتزامات من قبل مؤّسسة متخّصصة من الخبراء االكتواريين. ويعود تاريخ التقييم األخير 

 .  7101كانون األّول/ديسمبر  10الذي أجرته منظّمة السياحة العالمية إلى 

ين في فترة ما بعد الخدمة، التي تُسّمى أيًضا "التزامات االستحقاقات الُمحدَّدة"، ازدادت التزامات استحقاقات الموظّف .12

مليون يورو  0241، لتبلغ 7101كانون األّول/ديسمبر  10%( فوق التقييم السابق بتاريخ 60مليون يورو ) 646بمقدار 

إلى فرٍق اكتواري ناجم عن انخفاٍض  ، علًما أّن هذا األمر يُعزى بالدرجة األولى7101كانون األّول/ديسمبر  10في 

 : 7101ملحوظ في سعر الخصم. في ما يلي ملّخٌص للفروقات االكتوارية الرئيسية عن التوقّعات االكتوارية للعام 

                                            
06

 07النظام المالي/ملحق قواعد التمويل، الفقرة   
02

 7. 2النظام المالي، المادة   

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2014 01/01/2014إعادة  

االشتراكات غير المسّددة اإلجمالية مقابل البدل  - 11الرسم 
 (بآالف اليورو)

رة، الصافي        البدل للحسابات المشكوكة         اشتراكات األعضاء الُمقرَّ

89 

90 

89 

90 

88 

90 

85 

86 

85 

82

84

86

88

90

92

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ومتوّسط )%( معّدل تحصيل االشتراكات المقّررة  - 12الرسم 
 الفترة 



UNWTO Financial Report and Audited Financial Statements for the Year Ended 31 December 2014 

 19 

استناًدا إلى  7101مليون يورو في سنة  142كان من المتوقّع زيادة التزامات االستحقاقات المحّددة بمقدار   (أ )

 التقييم السابق. 

 مليون يورو بسبب تجربة المطالبات المؤاتية.  041نخفضت التزامات االستحقاقات المحّددة بمقدار ا  (ب )

 مليون يورو بسبب االنخفاض في أسعار الخصم.  648ازدادت التزامات االستحقاقات المحّددة بمقدار  (ج )

 مليون يورو في األثر الصافي لتغييرات أخرى.  140تمثّل االنخفاض المتبقّي بقيمة  (د )

 أسعار الخصم تقود إلى زيادةٍ في االلتزامات 

تعود هذه الزيادة الكبيرة في االلتزامات بشكٍل رئيسي إلى التراجع الحاّد جًدا في أسعار سندات الحكومة اإلسبانية في  .16

%. وإّن التغييرات في 7472% إلى 2472%، من 1، فانخفضت أسعار الخصم بحوالى 7101و 7101خالل سنتَي 

 مليون يورو.  648صم وحدها قد زادت إجمالي التزامات االستحقاقات المحّددة بحوالى أسعار الخ

يشّكل سعر الخصم أحد االفتراضات األساسية في التقييمات، إذ لديه أثر مهّم بشكٍل خاص على صافي القيمة الحالية   .12

االستحقاقات سوف تُسدَّد طوال فترة حياة  اللتزامات االستحقاقات المحّددة للتأمين الصّحي في فترة ما بعد الخدمة ألنّ 

 المتقاعدين الحاليين والمستقبليين.  

من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، تستند أسعار الخصم الخاصة بمنظّمة السياحة  72وفقًا لما يقتضيه المعيار   .18

نظّمة السياحة العالمية أسعارها من خالل تطبيق العالمية إلى عوائد السندات الفورية في تاريخ القياس. تحديًدا، تضع م

معّدالت الفائدة الفورية على منحنى عوائد السندات الصفرية للحكومة اإلسبانية لتسديدات االستحقاقات المتوقّعة من 

ا نموذج التقييم. ثّم، يُحتَسب سعر واحد )سعر الخصم( لكّل منها باعتباره السعر الذي ينتج القيمة الحالية نفسه

لالستحقاقات كمنحنى العوائد الكاملة. بنتيجة ذلك، تؤّدي العوائد األقّل إلى سعر خصم أقّل بالمقابل، وهذا ما يقود إلى 

 ارتفاع التزاماٍت االستحقاقات المحّددة. 

ة في صحيٌح أنّه من الطبيعي أن تكون أسعار الخصم متقلّبة، غير أّن التراجع في معّدالت سندات الحكومة اإلسباني  .12

كان كبيًرا بصورٍة غير اعتيادية. وتشمل العوامل الُمساِهمة في تراجع األسعار: التخّوفات  7101و 7101خالل سنتَي 

، وأثر الراحة 7101كانون األّول/ديسمبر  10، التي تراجعت في 7107في السوق بشأن الدين اإلسباني في العام 

إلى انخفاض العوائد عالميًا، فضالً عن االنخفاضات في توقّعات التضّخم الكمية على أسواق السندات العالمية الذي أّدى 

 التي تؤثّر على العوائد. 

، كانت لتنخفض التزامات 7107كانون األّول/ديسمبر  10باستخدام أسعار الخصم من التقييم السابق اعتباًرا من  .21

كانون  10مليون يورو في  0142من  7101كانون األّول/ديسمبر  10االستحقاقات الُمحّددة االفتراضية في 

، إذ إّن تجربة المطلوبات الطبّية، 7101كانون األّول/ديسمبر  10مليون يورو في  0142إلى  7101األّول/ديسمبر 

والتضّخم العام، والتضّخم الطبّي قد كانت مؤاتية الحتساب االلتزام. باختصار، إّن تقلّب سعر الخصم قد يؤّدي إلى 

ل. ويُخطَّط إلجراء التقييم المقبل في العام تراجٍع في االل  . 7106تزام على المدى القصير بقدر االرتفاع الذي ُسجِّ

تختبر منّظمات أخرى تابعة لألمم المتّحدة ديناميكيةً مشابهة أيًضا، علًما أّن األثر شديد بشكٍل خاص على منظّمة   .20

ة قد تراجعت مؤّخراً أكثر من معظم معّدالت السندات األخرى. السياحة العالمية ألّن معّدالت سندات الحكومة اإلسباني

وتجدر اإلشارة إلى أنّه إذا عاد معّدل سندات الحكومة اإلسبانية فانتعش في المستقبل، فسيؤّدي األثر األكتواري إلى 

 انخفاٍض في االلتزامات. 

 تمويل االلتزامات 

عام تقتضي تدوين التزامات استحقاقات الموّظفين في فترة ما بعد في حين أّن المعايير المحاسبية الدولية للقطاع ال  .27

الخدمة على أساس االستحقاق في البيانات المالية للمنّظمة، غير أّن مسألة تمويل هذه االلتزامات هي موضوٌع يعود 

لتقرير أن تمّول هذه القرار بشأنه إلى المنظّمة الفردية المعنية. فهذه المعايير ال تفرض على المنظّمة التي تقّدم ا

االلتزامات بصورٍة محّددة. ولكن، من أجل ضمان اإلدارة المالية السليمة، ينبغي أن تقوم المنّظمة بتطوير خطّة لتأمين 
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التمويل في المستقبل. وهناك عدد من المنظّمات التابعة لمنظومة األمم المتّحدة التي ليس لديها تمويالً كامالً لاللتزامات 

 بالموظّفين، وهي تعتمد أو تبحث في مجموعٍة من الخيارات لتحقيق التمويل الكامل مع الوقت.  المتعلّقة

سوف يُحلَّل موضوع تحديد وتمويل وإدارة التزامات استحقاقات الموظّفين، وخصوًصا التأمين الصّحي في فترة ما بعد  .21

بالتأمين الصّحي في فترة ما بعد الخدمة التابع الخدمة، ضمن منظومة األمم المتّحدة، من قبل الفريق العامل المعني 

لشبكة المالية والميزانية، برعاية مجلس الرؤساء التنفيذيين، بهدف تحديد الخطوات الواجب اتّخاذها وتطوير مقاربات 

 مشتركة من قبل المنظّمات التابعة لمنظومة األمم المتّحدة. 

بع عن كثب التطّورات في عمل هذا الفريق العامل التابع لشبكة األمم وبالتالي، فإّن منّظمة السياحة العالمية سوف تتا .21

المتّحدة للمالية والميزانية، ولدى منظّماٍت أخرى تابعة لألمم المتّحدة، قبل تقديم مقترحات لألجهزة الحاكمة حول تمويل 

التزامات استحقاقات الموظّفين في فترة ما بعد الخدمة
08
. 

لمية اعتمادات سنوية في الميزانيةخّصصت منظّمة السياحة العا .22
02

)مخّصصات احتياطية الستحقاقات الموظّفين لفترة  

اللتزامات الموظّفين في فترة ما بعد الخدمة للخدمات الجارية، ووضعت جانبًا  7101ما بعد الخدمة( منذ العام 

مخّصصاٍت إضافية من الفائض
71

 6.0ادية. وهذا ضمن تمويل ، كما جمعت صافي األصول غير المقيّدة للميزانية الع

، ريثما يتّم تمويل الثغرة البالغة 7101كانون األّول/ديسمبر  10مليون يورو في  0241مليون يورو من االلتزام البالغ 

مليون يورو. عالوةً على ذلك، أوصى 10.3
70

المجلس التنفيذي بتعديل اعتماد الميزانية وفقًا للتكاليف التقديرية السنوية  

جارية الستحقاقات الموظّفين في الميزانيات القادمة لمنظّمة السياحة العالمية، وذلك اعتباًرا من فترة عاَمي للخدمة ال

 وصاعًدا.  7106-7102

 التأمين الصّحي في فترة ما بعد الخدمة 

ما بعد الخدمة. يشّكل التأمين الصّحي في فترة ما بعد الخدمة أهّم بنٍد ضمن التزامات استحقاقات الموظّفين في فترة   .26

سنوات على األقّل من الخدمة اعتباًرا من تاريخ انضمامهم إلى منظّمة السياحة العالمية  01فالموظّفون الذين أمضوا 

عاًما كحّد أدنى عند فصلهم عن الخدمة، يستطيعون االستمرار في االستفادة من برنامج التأمين  22والذين بلغوا سّن 

عكس التزام التأمين الصّحي في فترة ما بعد الخدمة التكاليف المستقبلية اإلجمالية المرتبطة الصّحي الخاص بالمنظّمة. وي

 بتوفير استحقاقات التأمين الصّحي للمتقاعدين الموجودين والموظّفين الحاليين عند التقاعد. 

مليون يورو،  0240 7101كانون األّول/ديسمبر  10بلغ إجمالي التزام التأمين الصّحي في فترة ما بعد الخدمة في  .22

ل في العام 61بزيادٍة نسبتها   . 7101% مقارنةً مع المستوى الُمسجَّ

بقيت القّوة العاملة )الموّظفون المنتظمون الحاليون( ثابتةً إجماالً على مدى السنوات. من جهٍة أخرى، ازداد عدد  .28

 % على مدى السنتَين الماضيتَين. 08ة بنسبة المتقاعدين الذين يستفيدون من التأمين الصّحي في فترة ما بعد الخدم

                                            
08

  CE/DEC/9(XCVIII).9 
02

 7102-7101، و7101-7107، و7100-7101ات التالية التي تمتّد كّل منها على سنتَين: يورو للفتر 611111  
71

يورو من ميزانية سنة  026222، وA/RES/572/(XVIII)، وفقًا لـ CE/DEC/5(LXXXVIII)بموجب  7112-7116يورو من فائض ميزانية  211111  

 CE/DEC/11 (XCVIII)بموجب  7101
 

70
  CE/DEC/9(XCVIII).10 
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 إدارة المخاطر المالية

تُحدَّد سياسات إدارة المخاطر المالية الخاصة بمنظّمة السياحة العالمية في القواعد المالية المفّصلة  .22
77
 الخاصة بالمنظّمة.  

رتبطة بالتقلّبات في أسعار الصرف، تتعّرض منظّمة السياحة العالمية لمجموعٍة متنّوعة من المخاطر المالية الم .61

والتقلّبات في معّدالت الفائدة، ومخاطر االئتمان للمصارف/المؤّسسات المالية، والمخاطر المتعلّقة بالمدينين واألطراف 

 الُمناِظرة. وتُقيم المنظّمة مراجعةً منتظمة لمدى التعّرض للمخاطر المالية. 

 مخاطر الصرف 

تعلّقة بصرف العمالت األجنبية وناجمة عن التقلّبات في أسعار صرف العمالت. وبما أّن تتعّرض المنظّمة لمخاطر م .60

رة باليورو، كما أّن معظم نفقات برنامج عمل الميزانية العادية تُفنَّد بهذه العملة،  المنظّمة تستلم معظم االشتراكات المقرَّ

يورو والعمالت األخرى. ولدى المنظّمة نفقات أيًضا فهذا يضمن إزالة جزء كبير من التعّرض لتقلّبات الصرف بين ال

 بعمالت أخرى غير اليورو، ال سيّما بالدوالر األميركي )د. أ.(. 

تحتفظ منظّمة السياحة العالمية بمستوى أدنى من األصول بالدوالر األميركي وباليّن الياباني، وتُقيم الحسابات باليورو  .67

ورو بالدرجة األولى بالمساهمات من الجهات المانحة الُمقدَّمة بعمالٍت غير اليورو. عند اإلمكان. ترتبط السندات بغير الي

وبما أّن اإليرادات ومعظم النفقات للمشاريع الخارجة عن الميزانية تكون بالعملة نفسها عادةً، فإّن التعّرض لخطر 

 صرف العمالت األجبنية يُعتبَر محدوًدا. 

 % من النقد وما يعادل النقد بعملة اليورو. 20، ُعيِّنت نسبة 7101كانون األّول/ديسمبر  10في   .61

 مخاطر الفائدة 

تتعّرض المنظّمة لمخاطر مرتبطة بمعّدل الفائدة على أصولها المالية الحاِملة للفوائد. وتتّم إدارة مخاطر معّدالت الفائدة  .61

 من خالل حصر االستثمارات بفتراٍت محّددة. 

                                            
77

  2القواعد المالية المفّصلة، الملحق   
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 مخاطر االئتمان

االئتمان على الحسابات المستحقّة القبض، التي ترتبط إجماالً بتسديد اشتراكات األعضاء، تُدار من خالل  إّن مخاطر  .62

استخدام صندوق رأس المال المتداول، ومن خالل حصر اإلنفاقات بالموارد النقدية المتوافرة. وتُرفَع تقارير دورية إلى 

 ع اشتراكات األعضاء غير المدفوعة. المجلس التنفيذي تتناول الوضع المالي للمنظّمة ووض

ليست منظّمة السياحة العالمية معّرضة لمخاطر ائتمانية كبيرة مرتبطة بالحسابات المستحقّة القبض، وذلك ألّن  .66

المساهمين هم األعضاء بشكٍل أساسي. ولكن، يُحدَّد بدٌل معيّن عند وجود دليٍل موضوعي قائم على مراجعة المبالغ غير 

تاريخ التقرير، يشير إلى أّن منظّمة السياحة العالمية لن تكون قادرة على تحصيل كافة المبالغ المستحقّة وفقًا  المسّددة في

 للشروط األصلية للحسابات المستحقّة القبض. 

 المخاطر المتعلّقة باألطراف الُمناِظرة 

وفي إطار هذا الهدف العام، تقوم االعتبارات يتمثّل الهدف الرئيسي من كافة االستثمارات في حفظ قيمة موارد المنظّمة.  .62

األساسية إلدارة االستثمارات على ما يلي: )أ( ضمان األصل، و)ب( السيولة، و)ت( معّدل العائد. وال تستخدم المنظّمة 

المشتقّات أو تستثمر في قيمة رأس المال. كذلك، تعمل المنظّمة على تطوير سياسات خاصة بمسألة االستثمار لتعزيز 

 آلياتها الخاصة بالمخاطر المالية. 

 تُقام االستثمارات مع مراعاة االحتياجات النقدية للمنّظمة ألغراض إجراء عملياتها.  .68

 الشفافية المالية والمساءلة 

نًا ملحوظًا في مسألة إعداد التقارير المالية، حّضرت منظّمة السياحة العالمية البيانات المالية لس .62 نة في خطوٍة تشّكل تحسُّ

، عّززت 7101وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. ومن خالل اعتماد وتطبيق هذه المعايير في العام  7101

المنظّمة قدرتها على إصدار معلومات مالية ُمجِدية ومفيدة باستخدام معايير محاسبية معترف بها دوليًا. فاعتماد هذه 

 والشفافية والمساءلة في المنظّمة.  المعايير يدعم تحسين اإلدارة المالية

يُعتبَر االستمرار في االمتثال للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام مسألةً ذات أولوية. وبما أّن نطاق هذه المعايير  .21

يخضع لتطويراٍت متواصلة ليعكس أفضل الممارسات، سوف تستمّر المنظّمة في اعتماد كافة هذه المعايير المحاسبية 

جديدة والُمنقَّحة والقابلة للتطبيق. وستتابع المنظّمة عملَها الوثيق مع منّظماٍت أخرى من منظومة األمم المتّحدة حول ال

 المعايير المحاسبية الدولية للقطاع والمسائل األخرى المرتبطة باإلدارة المالية. 

 ي إطار المساءلة واإلدارة المالية، منها: ، أدرجت منظّمة السياحة العالمية عدًدا من التحسينات ف7101في العام  .20

يتّم إبالغ األمين العام شهريًا بالمسائل الرئيسية الناشئة المتعلّقة بالجانب المالي وبالميزانية، من أجل تحديد  (أ )

التحسينات الممكنة في إدارة موارد منظّمة السياحة العالمية. واستناًدا إلى هذه المعلومات، يستطيع األمين العام 

 التركيز على المخاطر المالية التي تّم تحديدها. 

)نظام معلومات اإلدارة  ”Athena“تُوفَّر المعلومات المتعلّقة بالميزانية والجانب المالي على االنترنت عبر  (ب )

المالية الخاص بمنظّمة السياحة العالمية(، وذلك للمدراء والموظّفين بحسب البرامج/المشاريع، تعزيًزا للكفاءة 

 فعالية في تطبيق البرامج. وال

يشمل إطار المراجعة الخارجية الذي تعتمده منظّمة السياحة العالمية مراجعي الحسابات الخارجيين ووحدة التفتيش  .27

 المشتركة التابعة لألمم المتّحدة. 

ارد بهدف تطبيق تلتزم المنظّمة بمواصلة تعزيز الشفافية والمساءلة في األعوام المقبلة، مع مراعاة مدى توافر المو .21

 مقاربٍة ُمنظَّمة للمساءلة. 
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 4132كانون األّول/ديسمبر  13تقديم البيانات المالية في 

تَُعّد البيانات المالية الخاصة بمنّظمة السياحة العالمية على أساس استمرارية العمل، وهذا يعكس ثقتنا بااللتزام المتواصل  .21

 ر الموارد المالية الالزمة وفقًا لذلك. من قبل األعضاء لتحقيق أهداف المنظّمة وتوفي

ة لسنة 0يستند البيان على أساس استمرارية العمل إلى: ) .22 7101( الميزانية الُمقَرَّ
71

( الوضع المالي السليم كما 7، و)

( والدعم المتواصل من 1، و)7101كانون األّول/ديسمبر  10األصول واالحتياطيات والفوائض الُمحتَجزة في  iتعكس

رة والمساهمات الطوعية. األعضا  ء والجهات المانحة عن طريق تسديد االشتراكات الُمقرَّ

إنّنا نفيد بموجب هذه الوثيقة، وحسب أفضل ما لدينا من معارف ومعلومات، بأّن البيانات المالية تشمل كافة المعامالت  .26

لت بشكٍل منا سب، وبأّن البيانات المالية التالية والمالحظات المترتّبة في الفترة المحّددة، وبـأّن هذه المعامالت قد ُسجِّ

 . 7101كانون األّول/ديسمبر  10ووضع منظّمة السياحة العالمية في  7101تمثّل بصورٍة مقبولة النتائج المالية لسنة 

 2014كانون األّول/ديسمبر  31بيان الوضع المالي في  - 1البيان 

 2014كانون األّول/ديسمبر  31ية في بيان األداء المالي للسنة المنته - 2البيان 

 2014كانون األّول/ديسمبر  31بيان التغّيرات في صافي األصول/قيمة رأس المال للسنة المنتهية في  - 3البيان 

 2014كانون األّول/ديسمبر  31بيان التدّفقات النقدية للسنة المنتهية في  - 4البيان 

  الميزانية العادية – 2014كانون األّول/ديسمبر  31غ الفعلية للسنة المنتهية في بيان مقارنة الميزانية والمبال - 5البيان 

 

 ُموقَّع 

 
 بالنش -طالب الرفاعي                                                                            خوسيه غارسيا

 مدير اإلدارة والمالية                                  األمين العام                                              

 

 

 7102آذار/مارس  76مدريد، 

  

                                            
71

  A/RES/619(XX) 
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 رأي مراجعي الحسابات الخارجيين

 

 تقرير مراجعي الحسابات المستقلّين 

 شهادة مراجعي الحسابات الخارجيين بشأن حسابات 

 منظّمة السياحة العالمية 

 عن الفترة المالية المنتهية في 

 4132نون األّول/ديسمبر كا 13

 جانب المجلس التنفيذي لمنظّمة السياحة العالمية 

 تحديد البيانات المالية

لقد قام مراجعو الحسابات الخارجيون بمراجعة البيانات المالية لمنظّمة السياحة العالمية )الُمشار إليها في ما يلي بـ"المنظّمة"( 

لَت في 7101ألّول/ديسمبر كانون ا 10عن الفترة المالية المنتهية في   ، 7102آذار/مارس  76، كما ُعدِّ

 وهي تشمل 

 بيان الوضع المالي؛  -

 بيان األداء المالي؛  -

 بيان التغيّرات في صافي األصول/قيمة رأس المال؛  -

 بيان التدفّقات النقدية؛  -

 بيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية؛  -

 بيانات المالية، بما فيها ملّخص السياسات المحاسبية الرئيسية. المالحظات الداعمة بشأن ال -

 بيان المسؤوليات 

من النظام المالي، مسؤوٌل  0. 01من النظام األساسي لمنظّمة السياحة العالمية والمادة  7. 71إّن األمين العام، بموجب المادة 

 عن إعداد البيانات المالية. 

 02من النظام األساسي لمنظّمة السياحة العالمية والمادة  7640الخارجيين، بموجب المادة تتمثّل مسؤولية مراجعي الحسابات 

 من المرفق األّول، في إبداء رأي بشأن هذه البيانات المالية استناًدا إلى مراجعة الحسابات.  2من النظام المالي، إلى جانب البند 

 أساس الرأي

للحسابات وفقًا للمعايير الدولية لمراجعة الحسابات، على النحو الُمعتَمد والمنشور أجرى مراجعو الحسابات الخارجيون مراجعةً 

من قبل المنظّمة الدولية للمؤّسسات العليا لمراجعة الحسابات، الصادرة بوصفها المعايير الدولية للمؤّسسات العليا لمراجعة 

تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة بطريقة تُتيح التوّصل إلى الحسابات. تقتضي هذه المعايير قيام مراجعي الحسابات الخارجيين ب
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درجة معقولة من االقتناع بأّن البيانات المالية خالية من أّي أخطاء مادية. تشمل مراجعة الحسابات درس األدلّة التي تدعم المبالغ 

يم المبادئ المحاسبية الُمستخَدمة والكشوفات في البيانات المالية، على أساس االختبار. وتشمل عملية المراجعة أيًضا تقي

والتقديرات الرئيسية التي أجراها األمين العام، فضالً عن تقييم التقديم العام للبيانات المالية. ويعتبر مراجعو الحسابات 

 الخارجيون أّن عملية المراجعة توفّر أساًسا سليًما للرأي الذي أسفرت عنه مراجعة الحسابات. 

 الرأي 

 مراجعة الحسابات، يرى مراجعو الحسابات الخارجيون  بنتيجة عملية

  ونتائج العمليات في هذه  7101كانون األّول/ديسمبر  10أّن البيانات المالية تعطي صورة مطابقة للوضع المالي في

 الفترة؛ 

 عالمية؛ أّن البيانات المالية قد أُِعدَّت وفقًا للسياسات المحاسبية الُمعلَنة الخاصة بمنظّمة السياحة ال 

  كانون الثاني/يناير  0أّن السياسات المحاسبية قد طُبِّقَت على أساٍس يتوافق مع أساس بيان الوضع المالي الُمعاد في

 )الرصيد االفتتاحي(، بحسب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام؛  7101

  .وأّن التعامالت جرت وفقًا للنظام المالي والسلطة القانونية 

 

 ة التقرير مرجعي

من المرفق األّول، قام مراجعو الحسابات الخارجيون أيًضا  6و 2من النظام المالي، إلى جانب البنَدين  02وفقًا للمادة 

ل بشأن البيانات المالية لمنظّمة السياحة العالمية.   بإعداد تقرير ُمطوَّ

 

  7102آذار/مارس  72مدريد، 

 )التواقيع( 

 د. ثوماس كيرتيس 

االتّحادية لمراجعي المحكمة 

 الحسابات، ألمانيا

 جيثا رام رينوا 

مكتب المراقب ومراجع الحسابات 

 العام في الهند

 صوفيا فينايو فرنانديز 

Intervencion General de la 

Administracion del Estado ،

 إسبانيا
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 البيانات المالية 

I.  4132كانون األّول/ديسمبر  13بيان الوضع المالي في 

       بيان الوضع المالي 

 4132كانون األّول/ديسمبر  13في 

       باليورو   

 01/01/2014 اإلعادة  31/12/2014 المالحظة  

 األصول     

 
22,448,632.86 21.471.539,59 

 األصول الجارية 

 

19.616.470,52 18.469.519,31 

 15.636.321,06 14.730.414,89 5 النقد وما يعادل النقد 

 129.872,65 69.770,00 7 الموجودات المادية

 1.704.839,36 3.110.725,61 8 اشتراكات األعضاء المقّررة المستحقّة القبض، الصافي 

 671.808,96 1.383.122,27 8 المساهمات األخرى المستحقّة القبض، الصافي 

 192.113,12 235.596,96 9 الحسابات األخرى المستحقّة القبض، الصافي 

 134.564,16 86.840,79 10 األصول الجارية األخرى 

 األصول غير الجارية    

 

2,832,162.34 3.002.020,28 

 178.730,74 204.540,43 6 االستثمارات

 2.465.583,60 2,099,054.97 8 اشتراكات األعضاء المقّررة المستحقّة القبض، الصافي 

 217.500,00 246.000,00 8 لقبض، الصافي المساهمات األخرى المستحقّة ا

 137.037,40 204.328,50 11 الممتلكات والمباني والمعّدات 

 0,00 75.069,90 12 األصول غير المادية، الصافي 

 3.168,54 3.168,54 10 األصول األخرى غير الجارية

 الخصوم وصافي األصول/قيمة رأس المال     

 

22,448,632.86 21.471.539,59 

 الخصوم 

 

20.750.422,12 12.621.126,73 

 الخصوم الجارية

 

3.476.120,59 1.866.021,19 

 494.916,81 684.030,00 13 الحسابات الواجبة الدفع والمستحقّات

 53.969,59 415.702,83 14 التحويالت الواجبة الدفع 

 79.729,41 144.605,78 15 استحقاقات الموظّفين

 1.202.520,46 2.027.349,27 16 مة مقّدًما األموال المستل

 18.165,26 45.516,91 17 المخّصصات االحتياطية 

 16.719,66 158.915,80 18 الخصوم الجارية األخرى

 الخصوم غير الجارية    

 

17.274.301,53 10.755.105,54 

 10.710.000,00 17.246.581,96 15 استحقاقات الموظّفين 

 0,00 1.600,00 16 مة مقّدًما األموال المستل

 45.105,54 26.119,57 18 الخصوم األخرى غير الجارية

 8.850.412,86 1,698,210.74 19 صافي األصول/قيمة رأس المال     

 الفائض المتراكم/)العجز( 

 

-2,899,729.23 3.855.519,08 

 4.994.893,78 4.597.939,97   االحتياطيات 

   لُمرفَقة جزًءا ال يتجّزأ من هذه البيانات المالية تشّكل المالحظات ا
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II.  4132كانون األّول/ديسمبر  13بيان األداء المالي للسنة المنتهية في 

     بيان األداء المالي 

 4132كانون األّول/ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

     باليورو   

 31/12/2014 المالحظة  

 18.323.649.08 20 اإليرادات

 اشتراكات األعضاء المقّررة 

 

12.928.222,00  

 المساهمات األخرى )المساهمات الطوعية والصناديق االستئمانية(، الصافي من التخفيض 

 

2.023.349,16  

 إيرادات المنشورات، الصافي من الحسومات والعائدات  

 

345.174,69  

 فروقات صرف العمالت

 

522.676,14  

 اإليرادات األخرى 

 

2.504.227,09 

 20.306.890,20 21 النفقات    

 األجور والرواتب واستحقاقات الموظّفين 

 

13.801.400,82  

 المنح والتحويالت األخرى 

 

1.083.439,60  

 السفر 

 

1.737.462,71  

 اللوازم والمواد االستهالكية وتكاليف التشغيل األخرى

 

2.626.331,58  

 اض القيمة االستهالك واإلهالك وانخف

 

105.143,70  

 النفقات األخرى 

 

953,111.79 

 1,983,241.12-   العجز للسنة    

     تشّكل المالحظات الُمرفَقة جزًءا ال يتجّزأ من هذه البيانات المالية 
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III.  4132 كانون األّول/ديسمبر 13بيان التغيّرات في صافي األصول/قيمة رأس المال للسنة المنتهية في 

 وروبالي

      

المالح

 ظة

الفائض 

المتراكم 

 المقيّد

الفائض 

المتراكم غير 

 المقيّد

مجموع 

الفائض 

 الفائض المتراكم 

صندوق 

رأس المال 

 المتداول

احتياطي 

 االستبدال

احتياطي 

الطوارئ 

 الخاص

مجموع 

صافي 

 األصول

   13/34/4131صافي األصول، 

5.556.176

,74  

19.102.314,

69  

24.658.491,

43    

2.814.015

,92  

1.695.457

,90  

485.419,

96  

29.653.385,

21  

تعديالت المعايير المحاسبية الدولية 

 للقطاع العام 

 

843.698,0

3  

-

21.646.670,

38  

-

20.802.972,

35  

    

-

20.802.972,

35  

 10/10/7101الرصيد الُمعاد، 

 

6.399.874

,77  

-

2.544.355,6

9  

3.855.519,0

8  

 

2.814.015

,92  

1.695.457

,90  

485.419,

96  

8.850.412,8

6  

 

نة مباشرةً   اإليرادات والنفقات الُمدوَّ

        

  

صافي التغيير في 

 االحتياطيات 

  

458.953,81  458.953,81  

  

-

458.953,8

1  0,00  0,00  

  

المكسب/الخسارة 

 االكتواري)ة( 

  

-

5.168.961,0

0  

-

5.168.961,0

0  

    

-

5.168.961,0

0  

 

صافي اإليرادات/النفقات 
نة مباشرًة في صافي  الُمدوَّ

 األصول 

 

0,00  

-

4.710.007,1

9  

-

4.710.007,1

9  0,00  0,00  

-

458.953,8

1  0,00  

-

5.168.961,0

0  

  

 الفائض للفترة 

    

-

1,983,241

.12 

   

-

1,983,241.1

2 

  

التحويالت المباشرة من 

 الفائض 

 

979.194,0

8  

-

3.024.435,2

0 

-

2,045,241.1

2 

1,983,241

.12 

 

62.000,00  

 

0,00  

  

التعديالت األخرى في 

 الفائض المتراكم 

 

-

644.000,0

0  644.000,00  0,00  

    

0,00  

 

 مجموع الفائض الُمدوَّن للفترة 

 

335.194,0

8  

-

2,380,435.2

0 

-

2,045,241.1

2 0,00  0,00  62.000,00  0,00  

-

1,983,241.1

2 

 19 13/34/4132ألصول، صافي ا
6.735.068

,85  

-

9,634,798.0

8 

-

2,899,729.2

3 0,00  

2.814.015

,92  

1.298.504

,09  

485.419,

96  

1,698,210.7

4 

             تشّكل المالحظات الُمرفَقة جزًءا ال يتجّزأ من هذه البيانات المالية 
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IV.  4132ألّول/ديسمبر كانون ا 13بيان التدفّقات النقدية للسنة المنتهية في 

 بيان التدفّقات النقدية 

 4132كانون األّول/ديسمبر  13للسنة المنتهية في   

 باليورو  

 31/12/2014 المالحظة     

 العجز للفترة    

 

-1,983,241.12 

 التدفّقات النقدية من أنشطة التشغيل     

 

1,297,993.26 

 52.487,62 11 صافي من استصالح انخفاض القيمة االستهالك واإلهالك وانخفاض القيمة، ال

 60.102,65 7 النقص في الموجودات المادية 

 1,779,170.93- 8 )الزيادة( في االشتراكات المستّحقة القبض، الصافي 

 43.483,84- 9 )الزيادة( في الحسابات األخرى المستحقّة القبض، الصافي 

 47.723,37 10 النقص في األصول األخرى 

 1.377.275,24 16 ,14 ,13 الزيادة في الحسابات الواجبة الدفع والمستحقّات 

 6.601.458,33 15 الزيادة في استحقاقات الموظّفين الواجبة الدفع 

 5.168.961,00- 15 التقييم االكتواري 

 27.351,65 17 الزيادة في المخّصصات االحتياطية 

 124.073,77 18 الزيادة في الخصوم األخرى 

 الرصيد األّولي لتعديل التأجير 

 

-863,60 

 التدفّقات النقدية من أنشطة االستثمار    

 

-220.658,31 

 119.778,72- 11 )مشتريات الممتلكات والمباني والمعّدات( 

 75.069,90- 12 )مشتريات األصول غير المادية( 

 )المكسب( على بيع الممتلكات والمباني والمعّدات 
 

-270,00 

 المحّصالت من بين الممتلكات والمباني والمعّدات 

 

270,00 

 25.809,69- 6 التغيير على االستثمارات 

 النقص الصافي في النقد وما يعادل النقد    

 

-905.906,17 

 15.636.321,06 5 النقد وما يعادل النقد، بداية السنة    

 14.730.414,89 5 النقد وما يعادل النقد، نهاية السنة    

     تشّكل المالحظات الُمرفَقة جزًءا ال يتجّزأ من هذه البيانات المالية
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V.  الميزانية  – 4132كانون األّول/ديسمبر  13بيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية للسنة المنتهية في

 العادية 

       الميزانية العادية  –بيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية 

 4132كانون األّول/ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

                 باليورو      

 المالحظة            

اإليرادات 

الُمقَّرة/الميزانية 

 4الميزانية النهائية 3األصلية
المبالغ الفعلية على 

 أساس قابلية المقارنة

الفروقات بين 

الميزانية والمبالغ 

 1الفعلية

 164.054,46- 164.054,46 0,00 0,00 22 انية فرق الميز

 

 إيرادات الميزانية 

 

13.124.000,00 13.124.000,00 13.137.071,62 -13.071,62 

  
 االشتراكات من األعضاء الفاعلين والمشاركين

 

11.937.000,00 11.937.000,00 11.934.622,00 2.378,00 

  

 مصادر اإليرادات األخرى 

 

1.187.000,00 1.187.000,00 1.202.449,62 -15.449,62 

    
 الميزانية العادية –المخّصص من الفائض المتراكم 

 

394.000,00 394.000,00 394.000,00 0,00 

    

 مخزون المنشورات –المخّصص من الفائض المتراكم 

 

250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 

    

 األعضاء المنتسبون 

 

543.000,00 543.000,00 558.449,62 -15.449,62 

 

 إنفاق الميزانية 

 

13.124.000,00 13.124.000,00 12.973.017,16 150.982,84 

  

 عالقات األعضاء  أ

 

2.367.000,00 2.367.000,00 2.328.862,50 38.137,50 

    

 البرنامج اإلقليمي، أفريقيا  10أ

 

460.000,00 429.599,20 413.669,53 15.929,67 

    

 البرنامج اإلقليمي، األمريكتان  17أ

 

480.000,00 482.647,99 482.647,99 0,00 

    

 البرنامج اإلقليمي، آسيا والمحيط الهادئ  11أ

 

521.000,00 521.000,00 519.252,97 1.747,03 

    

 البرنامج اإلقليمي، أوروبا  11أ

 

364.000,00 394.400,80 394.400,80 0,00 

    

 رنامج اإلقليمي، الشرق األوسطالب 12أ

 

316.000,00 313.352,01 311.246,02 2.105,99 

    

 األعضاء المنتسبون )شبكة المعرفة(  16أ

 

226.000,00 226.000,00 207.645,19 18.354,81 

  

  العمليات  ب

 

3.657.000,00 3.531.159,85 3.477.783,36 53.376,49 

    

 احة التنمية المستدامة للسي 10ب

 

538.000,00 537.005,35 527.628,80 9.376,55 

    

 التعاون التقني  17ب

 

682.000,00 656.995,51 653.335,27 3.660,24 

    

 اإلحصائيات وحساب السياحة الفرعي  11ب

 

552.000,00 501.683,61 501.683,61 0,00 

    

 اتّجاهات سوق السياحة  11ب

 

416.000,00 375.305,25 375.305,25 0,00 

    

 إدارة المقاصد والجودة  12ب

 

255.000,00 280.004,49 280.004,49 0,00 

    

 األخالقيات والمسؤولية االجتماعية  16ب

 

253.000,00 253.994,65 253.994,65 0,00 

    

 ثيميس  12ب

 

150.000,00 121.873,64 109.367,65 12.505,99 

    

 الموارد  العالقات المؤّسسية وحشد 18ب

 

479.000,00 474.284,54 456.358,84 17.925,70 

    

 المعارض والمشاريع الميدانية الخاصة  12ب

 

332.000,00 330.012,81 320.104,80 9.908,01 

  

 الدعم، المباشر لألعضاء  ت

 

3.906.000,00 4.031.840,15 4.031.840,15 0,00 

    

 خدمات المؤتمرات 10ت

 

855.000,00 859.715,46 859.715,46 0,00 

    

 اإلدارة  17ت

 

2.550.000,00 2.669.137,50 2.669.137,50 0,00 

    

 االتّصاالت والمنشورات  11ت

 

501.000,00 502.987,19 502.987,19 0,00 

  

 الدعم، غير المباشر لألعضاء  ث

 

3.194.000,00 3.194.000,00 3.134.531,15 59.468,85 

    

 نية والمالية الميزا 10ث

 

651.000,00 688.714,44 688.714,44 0,00 

    

 الموارد البشرية  17ث

 

490.000,00 541.374,41 541.374,41 0,00 

    

 تكنولوجيات المعلومات واالتّصاالت  11ث

 

780.000,00 728.625,59 690.876,42 37.749,17 
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 الخدمات العامة  11ث

 

973.000,00 935.285,56 928.565,88 6.719,68 

    

 المخّصصات االحتياطية  12ث

 

300.000,00 300.000,00 285.000,00 15.000,00 

       تشّكل المالحظات الُمرفَقة جزًءا ال يتجّزأ من هذه البيانات المالية

 CE/DEC/10(XCIX). و CE/DEC/9(XCVIII)التي أُقِرَّت بموجب وتعديالتها  A/RES/619(XX)وفقًا لهيكلية البرامج واالعتمادات التي أُقِرَّت أساًسا بموجب  0

 بعد التحويالت 7

، و)ت( إعداد 717411، و)ب( تدوير 7)ج(، الملحق  1يورو، الُمطبَّق على السيشيل بموجب النظام المالي  7601411الفروقات بين إيرادات الميزانية النهائية والفعلية تعود إلى )أ( حسم  1

 يزانية الخاصة باألعضاء المنتسبين على أساس عدٍد تقديري لألعضاءإيرادات الم
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VI. مالحظات على البيانات المالية 

 المنظّمة المقدِّمة للتقرير - 3المالحظة 

. وتأّسست المنظّمة من خالل تحويٍل من االتّحاد الدولي 0222عقدت منظّمة السياحة العالمية جمعيتها العامة األولى في العام  .22

الذي حّل بدوره محّل االتّحاد الدولي لمنظّمات الدعاية السياحية الرسمية الذي  0216مات السفر الرسمية الُمنشأ في العام لمنظّ 

، وافقت الجمعية العامة لمنظّمة السياحة العالمية على تحّول المنّظمة إلى وكالٍة 7111. وفي العام 0211أنشئ في العام 

(. وتّم التصديق على هذا التحّول من قبل الجمعية العامة لألمم المتّحدة XV) 121بموجب القرار متخّصصة تابعة لألمم المتّحدة 

 .A / RES / 58/232بموجب القرار 

منظّمة السياحة العالمية هي الوكالة التابعة لألمم المتّحدة والمسؤولة عن الترويج للسياحة المسؤولة والمستدامة والمتاحة للجميع.  .28

مة على السياحة كمحّرٍك للنمو االقتصادي، والتنمية الدامجة، واالستدامة البيئية، وتقّدم القيادة والدعم للقطاع في تشّجع المنظّ 

 االرتقاء بالمعارف والسياسات السياحية عالميًا. 

وتحّدد السياسات  تدير منظّمة السياحة العالمية جمعيةٌ عامة تتألّف من ممثّلي األعضاء الفاعلين واألعضاء المشاركين فيها، .22

والخطوط الرئيسية لعمل المنّظمة. ويشارك األعضاء المنتسبون وممثّلو المنظّمات الدولية األخرى كمراقبين. أّما المجلس 

التنفيذي الذي يتألّف من األعضاء الفاعلين المنتخبين من قبل الجمعية العامة بمعّدل عضو واحد لكّل خمسة أعضاء فاعلين، 

 تدابير الالزمة لضمان التنفيذ الفّعال والمعقول لبرنامج العمل، والتقيّد بالميزانية من قبل األمين العام. فيتّخذ كافة ال

 يقع مقّر المنظّمة في مدريد، إسبانيا. ولديها أيًضا مكتب في اليابان )مكتب الدعم اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ(.  .81

 من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.  2بة بحسب التعريف الوارد في المعيار ليست منظّمة السياحة العالمية منظّمةً ُمراقَ  .80

 السياسات المحاسبية الرئيسية - 4المالحظة 

 . أساس اإلعداد 4،3

لدولية أُِعدَّت البيانات المالية على أساس االستحقاق واستمرارية العمل. وتمتثل هذه البيانات لمتطلّبات المعايير المحاسبية ا  .87

 للقطاع العام. 

، وتّم تقديمها بالصيغة 7101كانون األّول/ديسمبر  10كانون الثاني/يناير لغاية  0تغطّي البيانات المالية الفترة الممتّدة بين  .81

رة برقَمين بعد الفاصلة.    الُمدوَّ

 يَُعّد بيان التدفّقات النقدية باستخدام الطريقة غير المباشرة.  .81

كانون  0لمحاسبية الدولية للقطاع العام قد أعتُِمَدت من قبل منّظمة السياحة العالمية، وذلك اعتباًرا من بما أّن المعايير ا .82

، 7101كانون األّول/ديسمبر  10، تشمل المجموعة األولى من البيانات المالية إعادةً لألصول والخصوم في 7101الثاني/يناير 

في األصول/قيمة رأس المال. توفّر اإلعادة معلوماٍت قابلة للمقارنة عن الفترة مع إبراز التغيّرات في بيان التغيّرات في صا

. بالنسبة إلى المجموعة األّولية للبيانات المالية، تحّدد المعايير 7101كانون األّول/ديسمبر  10السابقة في بيان الوضع المالي في 

رنة للفترة السابقة ليست متوافرة لبيان األداء المالي أو بيان التدفّقات المحاسبية الدولية للقطاع العام أّن المعلومات القابلة للمقا

 النقدية. 

العملة التشغيلية والتقريرية لمنّظمة السياحة العالمية هي اليورو .86
71

ل المعامالت الجارية في عمالٍت غير اليورو إلى  . وتُحوَّ

ل إلى اليورو، باستخدام طريقة "التسعير غير المباشر" بسعر الصرف الس ائد الُمعتَمد في األمم المتّحدة في تاريخ التعامل. وتُحوَّ

اليورو األصول والخصوم النقدية التي بالعمالت األخرى غير اليورو، وذلك بسعر اإلغالق في نهاية الفترة بحسب سعر 

                                            
71

 0141النظام المالي لمنظّمة السياحة العالمية، المادة   



UNWTO Financial Report and Audited Financial Statements for the Year Ended 31 December 2014 

 33 

 يان األداء المالي. الصرف السائد الُمعتَمد في األمم المتّحدة، وتُحتَسب أّي مكاسب أو خسائر ناجمة عن ذلك في ب

لة أدناه قد طُبِّقت بشكٍل متّسق لدى إعداد وتقديم هذه البيانات المالية، بما في ذلك األرصدة  .82 إّن السياسات المحاسبية الُمفصَّ

 االفتتاحية لبيان الوضع المالي. 

هة المشتركة 4.4  . الهيئة الُموجَّ

العالمية وحكومة أندورا. وتتمثّل مهّمة المؤّسسة في تمكين األعضاء  تخضع مؤّسسة ثيميس لتوجيٍه مشترك بين منّظمة السياحة .88

الفاعلين في منظّمة السياحة العالمية من تصميم وتطبيق سياسات وخطط وأدوات تربوية وتدريبية تسّخر بشكٍل كامل اإلمكانات 

ع مقّر المؤّسسة في أندورا، وهي تعتمد عملة التوظيفية لقطاعها السياحي، وتعّزز بشكٍل فّعال قدرتها التنافسية واستدامتها. يق

 اليورو. 

 تستخدم منّظمة السياحة العالمية طريقة رأس المال لتدوين فائدتها في مؤّسسة ثيميس.  .82

 . النقد وما يعادل النقد 4،1

يدة السيولة على يشمل النقد وما يعادل النقد: النقد الحاضر، والودائع المحفوظة في المصارف، واالستثمارات األخرى الشد  .21

ل بسهولة إلى نقٍد، والتي تخضع لخطٍر ال يُذَكر في تغيّر قيمتها.   المدى القصير القابلة للحوُّ

لة على حيازات النقد وما يعادل النقد في الفترة التي تستحّق فيها.  .20 ن اإليرادات الُمحصَّ  تُدوَّ

الحسابات المصرفية. ويمكن توفير أرصدة حسابات اإليداع يُحفَظ النقد المطلوب للصرف الفوري على شكل مبالغ نقدية وفي  .27

 أشهر(.  1خالل مّدٍة قصيرة )أقّل من 

 . الصكوك المالية 4،2

ن الصكوك المالية عندما تصبح منظّمة السياحة العالمية طرفًا في األحكام التعاقدية للصّك، إلى حين انتهاء صالحية الحقوق  .21 تُدوَّ

ة من هذه األصول، أو نقلها، وقيام المنظّمة بنقل كافة المخاطر ومكاسب الملكية بهامٍش أساسي. في استالم التدفّقات النقدي

 شهًرا من تاريخ التقرير.  07وتُصنَّف ضمن فئة "الجارية" إذا كان من المتوقّع تحقّقها في غضون 

وحسابات مستحقّة القبض. وتوضع  تشّكل األصول المالية لمنظّمة السياحة العالمية بمعظمها صكوك إيداع قصيرة المدى .21

اإليداعات القصيرة المدى ضمن فئة "القروض والحسابات المستحقّة القبض". تقتضي هذه الفئة التدوين األّولي بقيمة معقولة 

جل تكون مضافًا إليها تكاليف المعامالت والقياس الالحق بالتكلفة المهلَكة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. وبما أّن الودائع أل

ن الحسابات المستحقّة القبض بقيمة معقولة، أي ما يعادل  ل بالقيمة اإلسمية، فال حاجة إلهالك الخصم. تُدوَّ قصيرة المدى وتُحصَّ

القيمة اإلسمية، ناقصةً بدل انخفاض القيمة الُمقدَّر. على وجه الخصوص، بالنسبة إلى االشتراكات المقّررة المستحقّة القبض، 

ن بد  ل بناًء على التجربة السابقة.يُدوَّ

إّن الخصوم المالية لمنظّمة السياحة العالمية هي بشكٍل أساسي حسابات واجبة الدفع وقصيرة المدى مقابل سلع وخدمات، وأموال  .22

ن أّوليًا بقيمة معقولة، وتُقاس تاليًا عند االقتضاء بالتكلفة الُمهلَكة باستخدام طريقة الفائدة  غير مصروفة إلعادة التسديد. تُدوَّ

شهًرا، فإّن أثر الحسم ليس  07الفعلية. وبما أّن حسابات منظّمة السياحة العالمية الواجبة الدفع تستحّق باإلجمال في غضون 

 جوهريًا، والقِيَم اإلسمية تُطبَّق على التدوين األّولي والقياس التالي. 

 . الموجودات المادية 4،2

شورات الُمحتفَظ بها للبيع في التداول في نهاية السنة، كأصول جارية في بيان الوضع المالي. وعند تُقدَّم الموجودات المادية للمن .26

ن فيها اإليرادات المتّصلة بها. وفي حال لم ي ن الموجودات المادية كنفقة في الفترة التي تُدوَّ كن البيع أو التبادل أو التوزيع، تُدوَّ

ن   النفقة عندما يتّم توزيع هذه الموجودات المادية.هناك من إيرادات متّصلة بها، تُدوَّ
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ع المنشورات الُمَعّدة للتوزيع المجاني، فوًرا وتُصَرف بعد اإلصدار. وإّن أّي موجودات مادية متبقية كمنشورات مجانية،  .22 تُوزَّ

 تُعتبَر غير جوهرية ألغراض تقييم الموجودات المادية.

لتكلفة األقّل وصافي القيمة القابلة للتحقّق، باستثناء الموجودات المادية الُمحتفَظ بها للتوزيع تُقدَّر قيمة الموجودات المادية للبيع با .28

 برسٍم معدوم أو رمزي التي يتّم قياسها بالتكلفة األقّل وتكلفة االستبدال الجارية. 

لة لتقديم المنشورات بحالتها تشمل تكلفة الموجودات المادية من منشورات: جميع تكاليف اإلصدار، بما في ذلك التكاليف ا .22 لُمسجَّ

 الراهنة وبموقعها الحالي. ويتّم تعيين تكلفة الموجودات المادية بما يتماشى مع صيغة متوّسط التكلفة المرّجحة.

 تُراَجع الموجودات المادية من المنشورات في نهاية كّل سنة مالية، وتُشطَب تلك العائدة إلى سبع سنوات أو أقدم من ذلك.  .011

نة كأصوٍل للمنظّمة إلى حين  إنّ  .010 المنشورات التي بحيازة الموّزعين بموجب ترتيب حيازة بضاعة بموجب األمانة، تبقى ُمدوَّ

 بيعها من قبل الموّزع. 

  . المساهمات والحسابات المستحقّة القبض4،2

ا من قبل الجهات المانحة. ولكن، في بعض يتم تدوين المساهمات في بداية السنة التي تنطبق عليها، أو عندما يتّم تأكيدها خًطيً  .017

ن الخصم مع األصل عندما  الحاالت، قد يتضّمن االتّفاق مع الجهة المانحة شروطًا على تطبيق األموال لنشاٍط معيّن، بحيث يُدوَّ

ن اإليرادات فقط عندما يتّم استيفاء الشروط.  يتّم تأكيد االتّفاق خطّيًا، وتُدوَّ

بات المستحقّة القبض بقيمة معقولة، وتُقدَّم صافيةً من أّي بدٍل للمبالغ الُمقدَّرة غير القابلة لالسترداد. تُقاس المساهمات والحسا .011

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

ن المساهمات العينية التي تدعم مباشرةً ا .011 ن بقيمة معقولة في تُدوَّ ة والتي يمكن قياسها بشكٍل موثوق، وتُخمَّ لعمليات واألنشطة الُمقرَّ

 وقت االستالم. 

 يورو في سنة الشراء.  2111تُصَرف التسديدات المسبقة التي تقّل عن  .012

 . الممتلكات والمباني والمعّدات 4،2

ن األصول التراثية في البيانات تُقدَّم الممتلكات والمباني والمعّدات بالتكلفة، ناقصةً االست .016 هالك المتراكم وانخفاض القيمة. وال تُدوَّ

 المالية. 

 اإلضافات 

ن تكلفة البند التابع لفئة الممتلكات والمباني والمعّدات كأصوٍل إذا كان من المرّجح أن تتدفّق إلى منّظمة السياحة العالمية  .012 فوائد تُدوَّ

ن اقتصادية مستقبلية أو إمكانات خدماتي ة مرتبطة بالبند، وإذا كان يمكن قياس تكلفة البند بشكٍل موثوق. وفي معظم الحاالت، يُدوَّ

ن بقيمة معقولة في تار يخ البند التابع لفئة الممتلكات والمباني والمعّدات بتكلفته. وعندما يتّم الحصول على أصوٍل معيّنة كهبة، تُدوَّ

يورو، إذ تُصَرف بشكٍل كامل في  0211لكات والمباني والمعّدات لعتبٍة قدرها االستحصال عليها. وتخضع اإلضافات إلى الممت

 سنة الشراء في حال كانت قيمتها أقّل من ذلك. 

 عمليات التصّرف 

ن أّي فرق بين صافي القيمة الدفترية وسعر التصّرف، كإيرادات أو نفقات.  .018  عند البيع أو التصّرف باألصول، يُدوَّ

 التكاليف الالحقة  

ال تَُرسَمل التكاليف المترتّبة بعد االقتناء األّولي إاّل عندما يكون من المحتمل أن تتدفّق إلى منظّمة السياحة العالمية فوائد  .012
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 اقتصادية أو إمكانات خدماتية ترتبط بالبند مع إمكانية قياس البند بطريقة موثوق بها.

 االستهالك 

المعّدات على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقّع لألصل. وقد يُحَسب االستهالك على الممتلكات والمباني و .001

 قُدِّرت األعمار اإلنتاجية للفئات الرئيسية لألصول على النحو التالي:

 

 العمر اإلنتاجي الُمقدَّر )بالسنوات(  فئات األصول

 5 معّدات االتّصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 10 المركبات واآلليات

 12 األثاث والتركيبات 

 5 المعّدات األخرى 

  50 المباني 

  ال استهالك   األرض 

 األدنى بين مّدة اإليجار أو العمر اإلنتاجي للتحسينبات  تحسينات المباني المستأجرة 

 

 انخفاض القيمة 

بعض األحداث أو تغيّر األوضاع إلى أّن يتّم استعراض القيمة المحّولة لألصول الثابتة للتحقّق من انخفاض قيمتها إذا أشارت  .000

ن انخفاض القيمة في بيان األداء المالي.  القيمة الدفترية لألصول قد تكون غير قابلة لالسترداد. ويُدوَّ

 يُجرى سنويًا استعراض لكافة األصول لتحديد انخفاض قيمتها. .007

 األصول التراثية 

ا من "األعمال الفنّية" )الُمشار إليها أيًضا باألصول التراثية(، بما في ذلك تمتلك منظّمة السياحة العالمية أيًضا عدًدا محدودً   .001

الرسومات، والتماثيل، والعديد من األغراض األخرى الممنوحة بهامٍش كبيٍر منها من قبل الحكومات والشركاء اآلخرين. ال 

ن قيمة هذه األعمال في البيانات المالية الخاصة بمنظّمة السياحة ال من المعايير المحاسبية الدولية  02عالمية، وفقًا للمعيار تُدوَّ

 للقطاع العام. 

 . األصول غير المادية 4،2

تُقدَّم األصول غير المادية بحسب تكلفتها، ناقًصا المبلغ المتراكم من االستهالك وانخفاض القيمة. ويخضع تدوين األصول غير  .001

رة داخليًا، أو يورو للبرمجيات المُ  21111المادية لعتبٍة قدرها  يورو ألّي فئات أخرى من األصول غير المادية،  2111طوَّ

 حيث تُصَرف بالكامل في سنة الشراء إذا كانت أدنى من ذلك. 
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 االستهالك

يُطبَّق مبدأ االستهالك بمعّدل ثابت بالنسبة إلى األصول غير المادية طوال فترة العمر اإلنتاجي المتوقّع لألصل. وقد قُدِّرت  .002

 ألعمار اإلنتاجية للفئات الرئيسية من األصول غير المادية على النحو التالي:  ا

 العمر اإلنتاجي الُمقدَّر )بالسنوات(  فئات األصول غير المادية 

 6 البرمجيات التي تّم اقتناؤها خارجيًا 

رة داخليًا    6 البرمجيات الُمطوَّ

 6 الرخص والحقوق 

 

 . اإليجارات 4،2

 المالية  اإليجارات

تُعاَمل كإيجارات مالية اإليجاراُت التي نُقِلت بموجبها وبشكٍل جذري مجمل مخاطر ومكاسب الملكية إلى المنظّمة من خالل اتّفاق  .006

 اإليجار. 

نيا. تظهر األصول الُمشتراة بموجب إيجاٍر مالي كأصول باألدنى بين القيمة المعقولة لألصل والقيمة الحالية لتسديدات اإليجار الد .002

ن التزام اإليجار المرتبط بالقيمة نفسها.   ويُدوَّ

 يتّم توزيع دفعات اإليجار الصادرة بموجب عقد إيجار تمويلي بين دفع الرسوم المالية وخفض رصيد الخصم. .008

جي لألصل، يتّم استهالك األصول المكتسبة من خالل التأجير التمويلي على مدى الفترة األقصر في مّدة اإليجار أو العمر اإلنتا .002

إال إذا أصبحت هذه األصول ُملًكا للمنظّمة عند االنتهاء مّدة عقد اإليجار. في مثل هذه الحاالت، يتّم استهالك األصل على مدى 

 عمره اإلنتاجي. وسيُحتَسب الرسم المالي بحيث ينتج معّدل فائدة دوريًا ثابتًا على الرصيد السنوي للخصم.

 اإليجارات التشغيلية

 اإليجارات التي ال تُصنَّف كإيجارات مالية، مع رصيٍد للخطر والمكسب باٍق مع المؤّجر، كإيجاراٍت تشغيلية. تُعتبَر  .071

 يتّم احتساب اإلنفاق المترتّب بموجب عقد إيجار تشغيلي على أساس القسط الثابت طوال فترة اإليجار. .070

 . استحقاقات الموّظفين 4،31

 ياحة العالمية مّما يلي: تتألّف استحقاقات موظّفي منظّمة الس .077

 استحقاقات الموظّفين القصيرة األجل (أ )

استحقاقات الموظّفين القصيرة األجل هي تلك التي تستحّق بالكامل ضمن مهلة اثنَي عشر شهًرا بعد نهاية الفترة 

قات التوظيف المحاسبية حيث يقّدم الموظّفون الخدمة ذات الصلة. وتشمل استحقاقات الموظّفين القصيرة األجل استحقا

ألّول مرة )منح التعيين(، واالستحقاقات الشهرية المنتظمة )األجور والرواتب والعالوات(، والتعويض عن الغياب 

)اإلجازة السنوية، واإلجازة المرضية، وإجازة األمومة/األبوة(، واالستحقاقات القصيرة األجل األخرى )منحة التعليم، 

حقاقات باعتبارها خصوًما جارية. وقد ال يُتوقَّع تسوية بعض عناصر االستحقاقات سداد الضرائب(. تُعاَمل هذه االست

شهًرا من تاريخ إعداد التقرير. وهذه حالة االستحقاق المتعلّق باإلجازة السنوية  07التي تعتبر قصيرة األجل عادةً، خالل 

 ير، فيُعتبَر بالتالي خصًما غيَر جاٍر. شهًرا من نهاية تاريخ إعداد التقر 07الذي يُتوقّع تسويته بعد أكثر من 

 استحقاقات فترة ما بعد الخدمة (ب )
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تشمل استحقاقات فترة ما بعد الخدمة خطط المعاش التقاعدي، والرعاية الطبّية في فترة ما بعد الخدمة، المدفوعة بعد 

 و كخطط استحقاقات ُمحدَّدة. انتهاء الخدمة. وتُصنَّف خطط استحقاقات فترة ما بعد الخدمة إّما كمساهمة ُمحدَّدة أ

 الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموّظفي األمم المّتحدة 

منظّمة السياحة العالمية هي منظّمة عضو تشارُك في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظّفي األمم المتّحدة، 

قاعد والوفاة واإلعاقة وما يتّصل بها للموظّفين. صندوق الذي أنشأته الجمعية العامة لألمم المتّحدة لتوفير استحقاقات الت

لة ومتعّددة األرباب. وكما هو ُمحدَّد في المادة  )ب( من نظام  1المعاشات التقاعدية هو خطّة استحقاق ُمحدَّدة ُمموَّ

ارك في الصندوق، يجب أن تكون العضوية فيه مفتوحة للوكاالت المتخّصصة وألّي منظّمة حكومية دولية أخرى تش

 النظام الموّحد للرواتب والعالوات وغيرها من شروط الخدمة في األمم المتّحدة والوكاالت المتخّصصة.

ض الخطّة المنظّمات الُمشاِركة إلى مخاطر اكتوارية مرتبطة بالموظّفين الحاليين والسابقين من المنظّمات األخرى  تُعرِّ

أساس ثابت وموثوق لتخصيص االلتزام، وأصول الخطّة، والتكاليف  الُمشاِركة في الصندوق. وبنتيجة ذلك، ال يوجد

للمنظّمات الفردية الُمشاِركة في الخطّة. وليست منظّمة السياحة العالمية والصندوق، تماًما كما المنظّمات األخرى 

ول الخطّة، والتكاليف الُمشاِركة فيه، في وضٍع يمّكنها من تحديد حّصة المنظّمة في التزام االستحقاق الُمحدَّد، وأص

المرتبطة بالخطّة، بموثوقيٍة كافية لألغراض المحاسبية. وبالتالي، فقد عالجت المنظّمة هذه الخطّة كما لو كانت خطّة 

ن مساهمات منظّمة  72مساهمات ُمحدَّدة، تماشيًا مع متطلّبات المعيار  من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وتُدوَّ

 العالمية في الخطّة خالل الفترة المالية كنفقات في بيان األداء المالي.السياحة 

 التأمين الصّحي في فترة ما بعد الخدمة 

يوّسع برنامج التأمين الصّحي في فترة ما بعد الخدمة تغطية التأمين الصّحي المدعوم ماليًا بحيث يشمل المتقاعدين ومن 

قة على الموظّفين العاملين، بناًء على شروط استحقاق معيّنة. ويَُعّد برنامج يعولون بنفس خطط التأمين الصّحي الُمطبَّ 

التأمين الصّحي في فترة ما بعد الخدمة في منظّمة السياحة العالمية خطّة استحقاقات محّددة. وبالتالي، يتّم تدوين بند في 

 الخصوم ليمثّل القيمة الجارية اللتزام االستحقاقات الُمحّدد. 

ن األرباح والخسائر االكتوارية التي قد تنشأ من التجربة، والتعديالت والتغييرات في االفتراضات االكتوارية، في وتُدوَّ 

 الفترة التي تحدث فيها كبنٍد منفصٍل مباشرةً في بيان التغيّرات في صافي األصول/قيمة رأس المال. 

 استحقاقات الموظّفين الطويلة األجل األخرى (ج )

شهًرا من نهاية فترة  07فين الطويلة األجل األخرى هي االستحقاقات المتوقّع تسويتها بعد فترة تتجاوز استحقاقات الموظّ 

 إعداد التقرير. وتعامل هذه االستحقاقات باعتبارها خصوًما غير جارية. 

 استحقاقات إنهاء الخدمة (د )

شهًرا من تاريخ إعداد  07ع تسويتها خالل تشمل استحقاقات إنهاء الخدمة التعويضات المدفوعة عند إنهاء الخدمة، ويتوقّ 

 التقرير.

 . المخّصصات االحتياطية واألصول الطارئة 4،33

 تدّون منّظمة السياحة العالمية مَخّصًصا للخصوم المستقبلية، عندما يكون هناك التزام قائم )سواء كان قانونيًا أو إنشائيًا(، نتيجةً  .071

ح أن يكون من ا لضروري تدفّق موارد تجّسد فوائد اقتصادية أو إمكانات خدماتية لتسوية االلتزام، مع لحدث في الماضي، ويُرجَّ

 إمكانية تقدير مقدار االلتزام بصورٍة موثوق بها. 

تُحدَّد المخّصصات االحتياطية لتعكس مقداًرا تقريبيًا عن عوائد مبيعات المنشورات، باستخدام نسبة مئوية من مبيعات السنة  .071

 ة، استناًدا إلى مستويات العوائد السابقة.المالية السابق

 تستند مخّصصات المبالغ المسترّدة للمانحين إلى التجارب السابقة في االسترداد. .072
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يتّم اإلفصاح عن االلتزامات األخرى التي ال تفي بمعايير التدوين للخصوم في المالحظات على البيانات المالية، كخصوم طارئة  .076

ا فقط بوقوع أو عدم وقوع حدٍث أو أحداث مستقبلية غير مؤّكدة ليست بالكامل ضمن نطاق سيطرة عندما سيكون وجودها مؤّكدً 

 منظّمة السياحة العالمية.

يتّم اإلفصاح في المالحظات على البيانات المالية كأصوٍل طارئة، عن األصول التي يمكن أن تنجم عن أحداٍث سابقة والتي  .072

و عدم وقوع حدث أو أحداث مستقبلية غير مؤّكدة ليست بالكامل ضمن نطاق سيطرة سوف يتّم تأكيد وجودها فقط بوقوع أ

 منظّمة السياحة العالمية، وحيث يكون من المرّجح تدفّق فوائد اقتصادية أو إمكانات خدماتية. 

 . تدوين اإليرادات 4،34

ن اإليرادات عندما يكون من المرّجح تدفّق الفوائد االقتصادية المستقبل .078 ية أو اإلمكانات الخدماتية إلى منظّمة السياحة العالمية، تُدوَّ

 مع إمكانية قياس هذه الفوائد بصورٍة موثوقة.

وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، ال تتطلّب المحاسبة على أساس االستحقاق التطابق بين اإليرادات والنفقات  .072

الناشئة عن اإليرادات والنفقات المتّصلة في الفترة المحاسبية الحالية والفترة المحاسبية المتّصلة. ويمكن أن تتّم التدفّقات النقدية 

  المستقبلية.

 اإليرادات من خالل المعامالت التي تتّم بدون مقابل

نة. وعندما ال  .011 يتّم الوفاء تُقاس اإليرادات من خالل المعامالت التي تتّم بدون مقابل على أساس الزيادة في صافي األصول الُمدوَّ

 بكافة المعايير لتدوين أحد األصول في إطار اتّفاق ال يتأثّر غير تبادلي، يمكن إظهار أصٍل طارئ.

رة وتُعتَمد لفترٍة مالية مّدتها عامان. ثّم يتّم بعد ذلك تخصيص مبلغ هذه االشتراكات بين العامين في ال .010 فترة تُقدَّر االشتراكات المقرَّ

رة كإيرادات ضمن البيانات المالية في بداية السنة التي وّزعت عليها في فترة العامين المالية. ويتّم تدوين ا الشتراكات الُمقرَّ

 المعنية للميزانية.

ن المساهمات األخرى، والمساهمات الطوعية، والصناديق االستئمانية المدعومة بتأكيٍد أو اتّفاق خطّي، كإيرادات في وقت  .017 تُدوَّ

دما يصبح االتّفاق ُملِزًما، وعندما تتحقّق المراقبة على األصول، ما لم يحّدد التأكيد أو االتّفاق شرطًا يُفَرض استالم التأكيد، أو عن

ن اإليراد عندما يتّم تسديد الخصوم. أّما المساهمات  على األصول المحّولة ويقضي بتدوين الخصوم. وفي هذه الحاالت، يُدوَّ

ن كإيرادات عند استالمها.الطوعية غير المدعومة بتأكيد خطّي أ  و باتّفاٍق ُملِزم فتُدوَّ

ن المساهمات العينية التي تدعم بشكٍل مباشر العمليات واألنشطة المعتمدة والتي يمكن أن تُقاس بشكٍل موثوق، كما يتّم تقييمها  .011 تُدوَّ

واستخدام المباني أو قاعات المؤتمرات،  بقيمٍة معقولة عند وقت االستالم. وتشمل هذه المساهمات الممتلكات والمباني والمعّدات،

ح عنها على شكل مالحظة، فقط في حال اعتُبِرت  وِمنَح السفر. أّما المساهمات العينية التي ال يمكن قياُسها بصورٍة موثوقة فيُصرَّ

 أساسية بالنسبة إلى أهداف منظّمة السياحة العالمية. 

 وازية في البيانات المالية، ما عدا الممتلكات والمباني والمعّدات التي تَُرْسَمل. يُقابَل اإليراد من المساهمات العينية بنفقٍة م .011

 اإليرادات التبادلية 

ن عند تسليم السلع، باستثناء الموجودات المادي .012 ة تُقاس اإليرادات من المعامالت التبادلية بالقيمة المعقولة للفائدة المستلمة، وتُدوَّ

زة الموّزعين. وعندما تكون الفائدة بالنقد أو بمبلٍغ نقدي، يكون القياس بهذا المبلغ. وفي منّظمة الموضوعة باألمانة والتي بحيا

 السياحة العالمية، وحدها مبيعات المنشورات تُعتبَر كإيرادات من التعامالت التبادلية. 

 . تدوين النفقات 4،31

على أساس السلع أو الخدمات الُمسلَّمة، وهي تمثّل تدفّقاٍت يتّم تدوين النفقات على أساس االستحقاق عندما يحصل التعامل، و .016
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 إلى الخارج، أو استهالًكا لألصول، أو ترتّبات للخصوم خالل فترة التقرير. 

 . مقارنة الميزانية4،32

تَّبًَعا قبل اعتماد تُِعّد منظّمة السياحة العالمية الميزانية العادية على أساس االستحقاق الُمعدَّل، وهو األساس نفسه الذي كان مُ  .012

 المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. 

بالغ يتضّمن بيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية مقابلةً بين الميزانية النهائية والمبالغ الفعلية الُمحتَسبة على األساس نفسه كالم .018

إلعداد الميزانية والبيانات المالية، تُعَرض مالحظة توضيحية الُمقابِلة في الميزانية. ونظًرا إلى اختالف األُُسس الُمستخَدمة 

يان تحتوي على تسويٍة بين المبالغ الفعلية الُمقدَّمة في بيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية، مع المبالغ الفعلية الُمقدَّمة في ب

 التدفّقات النقدية. 

 التقديرات المحاسبية - 1المالحظة 

ات المالية وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ينطوي، بالضرورة، على استخدام التقديرات المحاسبية إّن إعداد البيان .012

واالفتراضات اإلدارية واألحكام. وتشمل المجاالت التي تكون للتقديرات أو االفتراضات أو األحكام فيها أهمية بالنسبة إلى 

المية، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي: االلتزامات الخاصة باستحقاقات فترة ما بعد البيانات المالية لمنظّمة السياحة الع

الخدمة، والمخّصصات للمنازعات، والمخاطر المالية على الموجودات المادية والحسابات المستحقة القبض، والرسوم المستحقّة، 

يمكن أن تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. وتظهر واألصول والخصوم الطارئة، ودرجة انخفاض قيمة األصول الثابتة. و

 التغيّرات في التقديرات في الفترة التي تصبح معروفةً فيها.

 التقارير النطاقية - 2المالحظة 

مة تَُعّد البيانات المالية على أساٍس محاسبي قائٍم على الصناديق، فيظهر في نهاية الفترة الوضع الموّحد لكافة صناديق منظّ  .011

السياحة العالمية. والصندوُق هو هيئة محاسبية ذاتية الموازنة تؤسَّس الحتساب المعامالت الخاصة بغرٍض أو هدٍف محّدد. 

لة المتراكمة لإليرادات والنفقات، في حين تمثّل في المساهمات الطوعية والصناديق االستئمانية  وتمثّل أرصدة الصناديق المحصِّ

 مساهمات المخّصصة لالستخدام في العمليات المستقبلية. الجزء غير المصروف من ال

 تصنّف منّظمة السياحة العالمية كافة البرامج والمشاريع والعمليات واألنشطة ضمن نطاقَين:  .010

 خدمات برنامج العمل  (أ )

ل بشكٍل رئيسي من اشتراكات األعضاء المقّررة، )أ( العمليات ال رئيسية يغّطي نطاق خدمات برنامج العمل، الُمموَّ
للمنّظمة التي تصّوت الجمعية العامة على مخّصصات برامجية لها للفترة المالية، و)ب( األنشطة األخرى ضمن 

 الصندوق العام )أي أنشطة مخزون المنشورات(. ويشتمل هذا النطاق على الصندوق العام. 

 الخدمات األخرى  (ب )

لة من التمويل الطوعي الُمقدَّم من الجهات يرتبط نطاق الخدمات األخرى بشكٍل رئيسي بالمشاريع واألنش طة الُمموَّ

المانحة عبر اتّفاقات أو سلطٍة قانونية أخرى. ويشمل هذا النطاق صندوق المساهمات الطوعية، والصندوق االستئماني. 

والصناديق أّما أبرز الصناديق الفرعية في هذه الفئة فهي: المساهمات الطوعية، وبرنامج األمم المتّحدة اإلنمائي، 

  االستئمانية، وأنشطة صندوق األمم المتّحدة االستئماني المتعّدد الجهات المانحة.
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         بيان الوضع المالي بحسب النطاقات 

 4132كانون األّول/ديسمبر  13في 

 باليورو    

    

  
خدمات برنامج 

 الخدمات األخرى العمل 

الحذف بين 

 النطاقات*

حة مجموع منّظمة السيا

 العالمية

 22,448,632.86 5.123.794,55- 6.543.546,81 21,028,880.60 األصول 

 19.616.470,52 5.123.794,55- 6.297.546,81 18.442.718,26 األصول الجارية

 14.730.414,89 0,00 3.675.358,11 11.055.056,78 النقد وما يعادل النقد

 69.770,00 0,00 0,00 69.770,00 الموجودات المادية

 3.110.725,61 0,00 0,00 3.110.725,61 اشتراكات األعضاء المقّررة المستحقّة القبض، الصافي 

 1.383.122,27 0,00 1.181.421,43 201.700,84 المساهمات األخرى المستحقّة القبض، الصافي 

 235.596,96 0,00 2.678,40 232.918,56 الحسابات األخرى المستحقّة القبض، الصافي 

 86.840,79 5.123.794,55- 1.438.088,87 3.772.546,47 األصول الجارية األخرى 

 2,832,162.34 0,00 246.000,00 2,586,162.34 األصول غير الجارية     

 204.540,43 0,00 0,00 204.540,43 االستثمارات

 2,099,054.97 0,00 0,00 2,099,054.97 اشتراكات األعضاء المقّررة المستحقّة القبض، الصافي 

 246.000,00 0,00 246.000,00 0,00 المساهمات األخرى المستحقّة القبض، الصافي 

 204.328,50 0,00 0,00 204.328,50 الممتلكات والمباني والمعّدات 

 75.069,90 0,00 0,00 75.069,90 األصول غير المادية، الصافي 

 3.168,54 0,00 0,00 3.168,54 األصول األخرى غير الجارية

 22,448,632.86 5.123.794,55- 6.543.546,81 21.028.880,60 الخصوم وصافي األصول/قيمة رأس المال      

 20.750.422,12 5.123.794,55- 1.261.979,03 24.612.237,64 الخصوم 

 3.476.120,59 5.123.794,55- 1.261.979,03 7.337.936,11 الخصوم الجارية

 684.030,00 0,00 69.583,39 614.446,61 بات الواجبة الدفع والمستحقّاتالحسا

 415.702,83 0,00 414.882,83 820,00 التحويالت الواجبة الدفع 

 144.605,78 0,00 0,00 144.605,78 استحقاقات الموظّفين

 2.027.349,27 0,00 0,00 2.027.349,27 األموال المستلمة مقّدًما 

 45.516,91 0,00 18.395,11 27.121,80 حتياطية المخّصصات اال

 158.915,80 5.123.794,55- 759.117,70 4.523.592,65 الخصوم الجارية األخرى

 17.274.301,53 0,00 0,00 17.274.301,53 الخصوم غير الجارية     

 17.246.581,96 0,00 0,00 17.246.581,96 استحقاقات الموظّفين 

 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 مة مقّدًما األموال المستل

 26.119,57 0,00 0,00 26.119,57 الخصوم األخرى غير الجارية

 1,698,210.74 0,00 5.281.567,78 3,583,357.04- صافي األصول/قيمة رأس المال      

 2,899,729.23- 0,00 5.281.567,78 8,181,297- الفائض المتراكم/)العجز( 

 4.597.939,97 0,00 0,00 4.597.939,97 ات االحتياطي

 * تؤّدي األنشطة الداخلية إلى معامالت بين النطاقات. وهي مبيّنة هنا لتقديم هذا البيان المالي بدقّة.
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       بيان األداء المالي بحسب النطاقات 

     4132كانون األّول/ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

         باليورو

  

 الحذف بين النطاقات* الخدمات األخرى خدمات برنامج العمل 

مجموع منّظمة السياحة 

 العالمية

 

 18.323.649,08 197.044,77- 2.732.258,61 15.788,435.24 اإليرادات    

 12.928.222,00 0,00 0,00 12.928.222,00 اشتراكات األعضاء المقّررة 

ة والصناديق المساهمات األخرى )المساهمات الطوعي

 2.023.349,16 0,00 1.799.900,45 223.448,71 االستئمانية(، الصافي من التخفيض 

 345.174,69 0,00 0,00 345.174,69 إيرادات المنشورات، الصافي من الحسومات والعائدات  

 522.676,14 0,00 510.202,90 12.473,24 فروقات صرف العمالت

 2.504.227,09 197.044,77- 422.155,26 2.279,116.60 اإليرادات األخرى 

 20.306.890,20 197.044,77- 2.939.058,70 17,564,876.27 النفقات      

 13.801.400,82 0,00 1.356.619,78 12.444.781,04 األجور والرواتب واستحقاقات الموظّفين 

 1.083.439,60 0,00 849.574,53 233.865,07 المنح والتحويالت األخرى 

 1.737.462,71 0,00 256.143,40 1.481.319,31 السفر 

 2.626.331,58 0,00 241.947,07 2.384.384,51 اللوازم والمواد االستهالكية وتكاليف التشغيل 

 105.143,70 0,00 0,00 105.143,70 االستهالك واإلهالك وانخفاض القيمة 

 953.111,795 197.044,77- 234.773,92 915,382.64 النفقات األخرى 

 1.983.241,12- 0,00 206.800,09- 1,776,441.03- العجز للسنة      

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

 

ن النطاقات، فضالً عن اإليرادات والنفقات تؤّدي األنشطة الداخلية إلى معامالٍت محاسبية تنشئ أصوالً وخصوًما مشتركة بي .017

المشتركة بين النطاقات. تُحَذف المعامالت المشتركة بين النطاقات في بيان الوضع المالي بحسب النطاقات وبيان األداء المالي 

 بحسب النطاقات على التوالي لتقديم هذه البيانات المالية بدقّة. 

 النقد وما يعادل النقد - 2المالحظة 

     نقد وما يعادل النقدال

     باليورو

 01/01/2014 إعادة  31/12/2014  

 15.636.321,06 14.730.414,89 النقد وما يعادل النقد 

 5.796.567,32 8.522.776,10 النقد الموجود بالمصارف 

 23.364,55 14.134,34 النقد الحاضر 

 0,00 5.000,00 صناديق السلف 

 9.816.389,19 6.188.504,45 ألجل اإليداعات القصيرة ا

 

يُحتفَظ بالنقد بصفٍة رئيسية في حسابات مصرفية ذات عائد باليورو والدوالر األميركي في مقّر منظّمة السياحة العالمية. كما  .011

 يُحتفَظ أيًضا بمبالغ نقدية محدودة بالعملة المحلّية في مكتب الدعم اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ. 
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 االستثمارات – 2ظة المالح

     االستثمارات

     باليورو

 01/01/2014 إعادة  31/12/2014  

 178.730,74 204.540,43 االستثمارات

 178.730,74 204.540,43 االستثمارات غير الجارية

 178.730,74 204.540,43 االستثمارات في المشاريع المشتركة 

 

صارف، وهي تستحّق بين ثالثة أشهر واثني عشر شهًرا )جارية( وبعد أكثر من اثني عشر يُحتفَظ بودائع ذات أجل محّدد في الم .011

 شهًرا )غير جارية(. 

يمثّل االستثمار غير الجاري استثماَر منظّمة السياحة العالمية في مشروعها المشترك مع ثيميس الذي يُحتَسب باستخدام طريقة  .012

ن ثيميس كأصل ُمعدَّل  في نهاية السنة لتشمل حّصة منظّمة السياحة العالمية في أّي فائض أو عجز في رأس المال، أي: تُدوَّ

 المشروع المشترك. 

يورو. ويعود هذا  106،230.74ُعدِّل الرصيد االفتتاحي لمنظّمة السياحة العالمية بسبب تعديل استثمار المنظّمة في ثيميس بقيمة  .016

، وفروقات الصرف التي لم 7101( لغاية العام 0228من عام تأسيسها ) التعديل إلى التغيير في الفائض المتراكم من ثيميس

 .7101كانون الثاني/يناير  0تُدَرج في البيان الُمعاد الُمراَجع عن الوضع المالي في 

     االستثمار في المشاريع المشتركة

     باليورو

 01/01/2014 إعادة  31/12/2014  

 72.500,00 178.730,74 المشتركة االستثمار االفتتاحي في المشاريع

 تعديالت المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام/االستثمار في المشاريع المشتركة

 

106.230,74 

 25.809,69 ثيميس  –الحّصة من الفائض 

 178.730,74 204.540,43 االستثمار الختامي في المشاريع المشتركة 

 

 الموجودات المادية - 2المالحظة 

     الموجودات المادية من منشورات 

     باليورو 

 01/01/2014 إعادة  31/12/2014  

  129.872,65  69.770,00 الموجودات المادية من منشورات، صافي القيمة القابلة للتحقّق 

  129.872,65  111.098,64 الموجودات المادية من منشورات، الكلفة القائمة

  122.964,31  105.112,08 المنشورات الحاضرة 

  6.908,34  5.986,56 المنشورات الموضوعة باألمانة 

  0,00  41.328,64- انخفاض القيمة     

 

 الموجودات المادية من منشورات هي منشورات يُحتفَظ بها للمبيع.  .012

لموجودات المادية من منشورات: تُثبَّت كميات الموجودات المادية من خالل عمليات اإلحصاء للمخزون المادي. وتشمل تكلفة ا .018

لة لجعل المنشورات في حالتها الحاضرة وموقعها الحالي. وتُحدَّد الكلفة  كافة تكاليف اإلنتاج، بما في ذلك التكاليف الُمسجَّ

إلى باستخدام صيغة متوّسط التكلفة التقديرية. وانخفاض قيمة الموجودات المادية يمثّل شطب الموجودات المادية من منشورات 

 قيمٍة صفرية عندما يساوي هذا المنشور أو يتجاوز سبع سنوات من تاريخ النشر. 

تشمل الموجودات المادية المخزون الُمحتفَظ به باألمانة لدى الموّزعين والذي تستمّر المنظّمة في تحّمل المخاطر والمكاسب  .012

 بالنسبة إليه إلى حين حصول البيع من قبل الموّزع. 



UNWTO Financial Report and Audited Financial Statements for the Year Ended 31 December 2014 

 43 

 شتراكات المستحقّة القبضاال - 2المالحظة 

     االشتراكات المستحقّة القبض 

     باليورو

 01/01/2014 إعادة  31/12/2014  

  5.059.731,92 6.838.902,85 االشتراكات المستحقّة القبض، الصافي 

  2.376.648,32 4.493.847,88 االشتراكات المستحقّة القبض الجارية، الصافي 

  1.704.839,36 3.110.725,61 المقّررة، الصافي اشتراكات األعضاء 

  671.808,96  1.383.122,27 المساهمات األخرى، الصافي 

  2.683.083,60 2.345.054,97 االشتراكات المستحقّة القبض غير الجارية، الصافي 

  2.465.583,60 2.099.054,97 اشتراكات األعضاء المقّررة، الصافي 

  217.500,00  246.000,00 الصافي المساهمات األخرى، 

 

     االشتراكات المستحقّة القبض بحسب النوع 

     باليورو

 01/01/2014 إعادة  31/12/2014  

 5.059.731,92 6.838.902,85 االشتراكات المستحقّة القبض، الصافي 

 4.170.422,96 5.209.780,58 اشتراكات األعضاء المقّررة، الصافي 

 15.573.644,26 16.570.942,91 األعضاء المقّررة المستحقّة القبض  اشتراكات

 11.403.221,30- 11.361.162,33- بدل للحسابات المشكوكة 

 889.308,96 1.629.122,27 المساهمات الطوعية، الصافي 

 980.470,47 1.697.026,13 المساهمات الطوعية المستحقّة القبض 

 91.161,51- 67.903,86- بدل للحسابات المشكوكة 

 

 تعود كافة االشتراكات المستحقّة القبض، سواء كانت مقّررة أو طوعية، إلى تعامالٍت غير تبادلية.  .021

تمثّل االشتراكات المستحقّة القبض االشتراكات المقّررة وغير المسّددة من قبل األعضاء الفاعلين والمشاركين والمنتسبين،  .020

 لصناديق االستئمانية غير المسّددة، والمستحقّات لصندوق رأس المال المتداول. والمساهمات الطوعية ومساهمات ا

االشتراكات المستحقّة القبض غير الجارية هي االشتراكات والسلفات المتوقّع تحصيلها، على أساس خطط الدفع المتّفق عليها،  .027

 شهًرا على تاريخ التقرير.  07بعد أكثر من 

كة لالشتراكات المقّررة المستحقّة القبض من األعضاء الفاعلين والمشاركين ولصندوق رأس يُحتَسب بدل الحسابات المشكو .021

 المال المتداول على النحو التالي: 

 ال يُطبَّق أّي بدل على المستحقّات المتأّخرة للسنة الحالية والسابقة؛  (أ )

% من 21ُمرفَقة بخطط للدفع، بدٌل بنسبة يُعطى للمستحقّات المتأّخرة لفترات تتجاوز السنة الحالية والسابقة ولكن ال (ب )

 إجمالي المستحقّات القائمة؛ 

 % من إجمالي المستحقّات القائمة على: 011يُطبَّق بدل بنسبة  (ج )

(i)  المستحقّات المتأّخرة للفترات التي تتجاوز )أ( والتي تفتقر إلى خطط للدفع؛ 

(ii)  .المستحقّات التي لديها خطط للدفع ولكن المتخلّفة لسنتَين 

حتَسب بدل الحسابات المشكوكة لالشتراكات المقّررة المستحقّة القبض من األعضاء المنتسبين والمساهمات األخرى المستحقّة يُ  .021

 القبض )المساهمات الطوعية والصناديق االستئمانية( على النحو التالي: 
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 أّي بدل على المستحقّات للسنة الحالية والسابقة؛  ُيطبَّقال  (أ )

 % من إجمالي المستحقّات القائمة على: 21 بنسبة بدليُطبَّق  (ب )

(i)  المستحقّات المتأّخرة بين ثالث إلى أربع سنوات؛ 

(ii)  المستحقّات المتأّخرة التي لديها خطط دفع؛ 

 % من إجمالي المستحقّات القائمة التي تتجاوز أربع سنوات والتي تفتقر إلى خطط دفع. 011بدل بنسبة  (ج )

غير المسّددة بعد خمس سنوات بموجب موافقة الجمعية العامة، وفقًا للقواعد المالية تُشطَب مستحقّات األعضاء المنتسبين  .022

المفّصلة
72

 . 

بالنسبة إلى االشتراكات المقّررة والمساهمات الطوعية المستحقّة القبض، تُقام لها تعديالت أو بدالت لتعكس القيمة المعقولة  .026

تحيط بتوقيت التدفّقات النقدية المستقبلية من المستحقّات. ولكّن هذه التعديالت للمستحقّات في البيانات المالية، بسبب الريبة التي 

 أو البدالت ال تشّكل شطبًا رسميًا للمستحقّات وال تحّرر األعضاء/الجهات المانحة من موجباتها. 

 يوضح الجدول التالي تشكيلة اشتراكات األعضاء المقّررة المستحقّة القبض فقط:  .022

 ء المقّررة المستحقّة القبض بحسب سنة التقرير اشتراكات األعضا

 باليورو

              

 % 01/01/2014 إعادة  % 31/12/2014 سنة التقرير 

 100,00 15.573.644,26 100,00 16.570.942,91 اشتراكات األعضاء المقّررة المستحقّة القبض 

 83,80 13.050.574,20 76,34 12.650.077,56 وما قبل  7100

2012 874.963,11 5,28 961.271,84 6,17 

2013 1.040.064,80 6,28 1.561.798,22 10,03 

2014 2.005.837,44 12,10 -   

 

 : 7101في ما يلي توضيح لحركات البدل عن الحسابات المشكوكة خالل سنة  .028

         حركات بدل الحسابات المشكوكة 

         باليورو 

  

 إعادة 

 31/12/2014 الزيادة/)النقص( الستخداما 01/01/2014

 11.429.066,19 348.158,27 413.474,89- 11.494.382,81 حركات بدل الحسابات المشكوكة 

 11.361.162,33 348.158,27 390.131,14- 11.403.221,30 االشتراكات المقّررة 

 67.903,86 86,10 23.343,75- 91.161,51 المساهمات الطوعية 

 0,00 0,00 0,00 0,00 االستئمانية  الصناديق

 

 الحسابات األخرى المستحقّة القبض  – 2المالحظة 

     الحسابات األخرى المستحقّة 

     باليورو

 01/01/2014 إعادة  31/12/2014  

                                            
72

 IV.3 و IV.2القواعد المالية المفصلة   
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 192.113,12 235.596,96 الحسابات األخرى المستحقّة 

 72.488,97 72.956,76 ضريبة القيمة المضافة المستحقّة القبض 

 119.624,15 162.640,20 المستحقّات من المعامالت التبادلية 

 18.025,79 7.507,64 المستحقّات من مبيعات المنشورات، الصافي 

 18.069,54 14.483,62 المستحقّات من مبيعات المنشورات 

 43,75- 6.975,98- بدل الحسابات المشكوكة 

 21.726,41 21.778,37 المستحقّات الخاصة بالموظّفين 

 5.678,46 693,73 المستحقّات الخاصة بالفوائد المتراكمة 

 74.193,49 132.660,46 مستحقّات متفّرقة 

 

تتألّف الحسابات األخرى المستحقّة القبض من مستحقّات من المعامالت التبادلية )مستحقّات مبيع المنشورات، المستحقّات  .022

الخاصة بالفوائد المتراكمة، وغيرها من الحسابات المتفّرقة المستحقّة القبض من المعامالت الخاصة بالموظّفين، المستحقّات 

التبادلية(، ومن الضريبة على القيمة المضافة التي يمكن استردادها من حكومة البلد الُمضيف )إسبانيا( وفقًا لشروط االتّفاق ذي 

الصلة الخاص بالبلد المضيف
76

 . 

ّرقة من المعامالت التبادلية بشكٍل رئيسي على الحسابات المستحقّة القبض للهبات المدفوعة مسبقًا، تشتمل المستحقّات المتف .061

وغيرها من الحسابات المتفّرقة المستحقّة القبض. وتشير المستحقّات للهبات المدفوعة مسبقًا بالدرجة األولى إلى تذاكر الطيران 

 وهوبة، وبالتالي تتوقّع استردادها مقابل المبلغ المسّدد. الموهوبة حيث تسلّف المنّظمة كلفة التذاكر الم

بدل الحسابات المشكوكة لمستحقّات مبيع المنشورات هو مبلغ تقديري مستند إلى تحليل ذمم للمبالغ القائمة في تاريخ التقرير،  .060

 باستخدام السياسة نفسها كما مع األعضاء المنتسبين والمساهمات األخرى المستحقّة القبض. 

 األصول األخرى – 31المالحظة 

     األصول األخرى

     باليورو

 01/01/2014 إعادة  31/12/2014  

 137.732,70 90.009,33 األصول األخرى

 134.564,16 86.840,79 األصول الجارية األخرى

 113.010,23 78.639,54 السلف         

 21.528,33 7.954,97 النفقات المدفوعة مسبقًا 

 25,60 246,28 صول المتفّرقة األ

 3.168,54 3.168,54 األصول األخرى غير الجارية 

 

تتألّف األصول الجارية األخرى من الِسلَف، والنفقات المدفوعة مسبقًا، واألصول المتفّرقة )الحسابات المستحقّة القبض المشتركة  .067

 بين النطاقات واألصول الجارية األخرى(. 

  

                                            
76

كانون  11، تاريخ 101ة الرسمية للدولة اإلسبانية رقم ؛ والنشر2االتفاقية بين منظّمة السياحة العالمية وإسبانيا بشأن الوضع القانوني للمنظّمة في إسبانيا/المادة   

 3/1/ المادة  7111األّول/ديسمبر 
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 تشمل الِسلَف:  .061

الموظّفين، كالمنح التعليمية، وإجازة زيارة الوطن، وبدالت اإلقامة اليومية في رحالت العمل، وغير ذلك وفقًا  ِسلَف (أ )

 لألنظمة والقواعد الخاصة بالموظّفين في منظّمة السياحة العالمية؛ 

عن المنظّمة، من خالل ترتيب حساب الِسلَف الُمقدَّمة إلى برنامج األمم المتّحدة اإلنمائي لتقديم الخدمات الميدانية بالنيابة  (ب )

 خدماتي؛ 

الِسلَف للشركاء المنفّذين التي تُجرى في إطار العقود مع الهيئات الوطنية والمنظّمات المشابهة التي تقّدم أنشطة التعاون  (ج )

 التقني بالنيابة عن منظّمة السياحة العالمية؛ 

دين.  (د )  الِسلَف إلى المزوِّ

 ية: الكفاالت واإليداعات واألصول غير الجارية المتفّرقة.  تشمل األصول األخرى غير الجار .061

 الممتلكات والمباني والمعّدات - 33المالحظة 

         4132كانون األّول/ديسمبر  13الممتلكات والمباني والمعّدات في 

           باليورو

      
معّدات االتّصاالت 

وتكنولوجيا 

 المجموع المعّدات األخرى يباتاألثاث والترك المركبات المعلومات

01/01/2014 

     

 

 969.314,56 346.885,50 18.324,60 94.855,00 509.249,46 الكلفة السابقة/القيمة المعقولة 

 

 832.277,16- 346.885,50- 17.618,96- 94.855,00- 372.917,70- االستهالك المتراكم وانخفاض القيمة 

 137.037,40 0,00 705,64 0,00 136.331,76 المبلغ القائم االفتتاحي 

 حركة السنة 

     

 

 119.778,72 0,00 0,00 0,00 119.778,72  اإلضافات

 

 0,00 73.657,07 0,00 0,00 73.657,07- إعادة التصنيف

 

 7.067,00 0,00 0,00 0,00 7.067,00  التصّرف 

 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  انخفاض القيمة 

 

 52.487,62- 17.991,54- 162,84- 0,00 34.333,24- االستهالك 

 

 0,00 13.916,41- 0,00 0,00 13.916,41 إعادة تصنيف االستهالك المتراكم 

 74.358,10 41.749,12 162,84- 0,00 32.771,82 مجموع حركات السنة 

31/12/2014 

     

 

 1.082.026,28 420.542,57 18.324,60 94.855,00 548.304,11 الكلفة السابقة/القيمة المعقولة 

 

 877.697,78- 378.793,45- 17.781,80- 94.855,00- 386.267,53- االستهالك المتراكم وانخفاض القيمة 

 204.328,50 41.749,12 542,80 0,00 162.036,58 المبلغ القائم الختامي 

 

تحتفظ بممتلكات ومباني ومعّدات مستهلكة تماًما وال تزال ، كانت منظّمة السياحة العالمية 7101كانون األّول/ديسمبر  10في  .062

 تُستخَدم. 

 تُراَجع األصول سنويًا لتحديد ما إذا كانت قيمتها قد انخفضت.  .066

ال يشّكل مبنى المقّر الرئيسي لمنظّمة السياحة العالمية جزًءا من الممتلكات والمباني والمعّدات، فهو يُعتبَر كحّق ممنوح  .062

من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. في المالحظة حول اإليرادات، توجد  71أحكام المعيار  لالستخدام بموجب

 إيضاحات إضافية حول معاملة هذا اإليجار. 
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 األصول غير المادية -34المالحظة 

       4132كانون األّول/ديسمبر  13األصول غير المادية في 

       باليورو 

  

  

  

التي تّم  البرمجيات

 اقتناؤها خارجيًا

رة  البرمجيات الُمطوَّ

 المجموع داخليًا 

01/01/2014 

   

 

 0,00 0,00 0,00 الكلفة السابقة/القيمة المعقولة 

 

 0,00 0,00 0,00 اإلهالك المتراكم وانخفاض القيمة 

 0,00 0,00 0,00 المبلغ القائم االفتتاحي 

 حركات السنة 

   

 

 75.069,90 62.696,70 12.373,20  اإلضافات

 

 0,00 0,00 0,00  التصّرف

 

 0,00 0,00 0,00  انخفاض القيمة

 

 0,00 0,00 0,00 اإلهالك

 75.069,90 62.696,70 12.373,20 مجموع حركات السنة 

31/12/2014 

   

 

 75.069,90 62.696,70 12.373,20 الكلفة السابقة/القيمة المعقولة 

 

 0,00 0,00 0,00 نخفاض القيمة اإلهالك المتراكم وا

 75.069,90 62.696,70 12.373,20 المبلغ القائم الختامي 

 

رة داخليًا تستثني التكاليف المرتبطة باألبحاث والصيانة.  .068  إّن القيمة الُمرسَملة للبرمجية الُمطوَّ

نة كـ"برمجيات قيد التطوير" ترتبط بالعمل التطويري على تط .062 )نظام  Athenaبيق النماذج الجديدة في إّن التكاليف الُمدوَّ

. تُحدَّد التكاليف استناًدا إلى Athena 7معلومات اإلدارة المالية في منظّمة السياحة العالمية(، في إطار ما يُسّمى بمشروع 

اب جداول الدفع ومخطّط مرحلة التطوير في المشروع. وبعد استكمال المشروع وتنفيذه، تُصنَّف هذه التكاليف ضمن حس

رة داخليًا".   "البرمجيات الُمطوَّ

 الحسابات الواجبة الدفع والمستحقّات – 31المالحظة 

     الحسابات الواجبة الدفع والمستحقّات 

     باليورو

 01/01/2014 إعادة  31/12/2014  

 494.916,81 684.030,00 الحسابات الواجبة الدفع والمستحقّات 

 116.400,71 129.909,85 الموظّفون  –الحسابات الواجبة الدفع 

 312.759,76 426.638,42 غير ذلك  –الحسابات الواجبة الدفع 

 65.756,34 127.481,73 النفقات المستحقّة 

 

 –ترتبط الحسابات الواجبة الدفع بالمبالغ المستحقّة عن السلع والخدمات التي تّم استالم فواتير لها. تشير الحسابات الواجبة الدفع  .021

الموظّفون إلى المبالغ المستحقّة للموظّفين، والمساهمين، وغير ذلك من مقّدمي الخدمات المؤقّتة. أّما النفقات المستحقّة فتمثّل 

تقديرات لقيمة السلع والخدمات التي تّم استالمها أو توفيرها لمنّظمة السياحة العالمية في خالل الفترة المذكورة ولم تصدر لها 

 لمنظّمة. فواتير على ا

 التحويالت الواجبة الدفع - 32المالحظة 

     التحويالت الواجبة الدفع 
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     باليورو

 01/01/2014 إعادة  31/12/2014  

 53.969,59 415.702,83 التحويالت الواجبة الدفع 

 0,00 327.068,24 التحويالت الواجبة الدفع مقابل التعاون التقني والمنح 

 53.969,59 88.634,59 بة الدفع للجهات المانحة التحويالت الواج

 

لة بشكٍل مشترك.  .020 تشمل التحويالت الواجبة الدفع التعاون التقني والمنح الواجبة الدفع للمستفيدين ولألمم المتّحدة لألنشطة الُمموَّ

ائدة المستحقّة الواجبة الدفع، وتتضّمن أيًضا التحويالت المستحقّة للجهات المانحة من أموال المشاريع غير المصروفة، والف

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

 استحقاقات الموظّفين - 32المالحظة 

     استحقاقات الموظّفين 

     باليورو

 01/01/2014 إعادة  31/12/2014  

 10.789.729,41 17.391.187,74 الموظّفين  استحقاقات

 79.729,41 144.605,78 استحقاقات الموّظفين الجارية )تقييم منّظمة السياحة المحلية( 

 10.710.000,00 17.246.581,96 استحقاقات الموّظفين غير الجارية )التقييم االكتواري( 

 9.194.000,00 15.104.412,81 التأمين الصّحي في فترة ما بعد الخدمة 

 616.000,00 1.000.112,89 اإلجازة السنوية المتراكمة 

 900.000,00 1.142.056,26 استحقاقات نهاية الخدمة

 

يحّدد خبراء اكتواريون متخّصصون االلتزامات المتعلّقة باستحقاقات الموظّفين أو تقوم منّظمة السياحة العالمية بحسابها على  .027

 لموظّفين وتجارب السداد السابقة.أساس البيانات الخاصة با

 الجارية  –استحقاقات الموظّفين 

تشمل استحقاقات الموظّفين الجارية أو القصيرة األجل استحقاقات الموظّفين المتراكمة )الرواتب، تسوية مقّر العمل، البدل  .021

 ن.العائلي، والبدل اللغوي(، وساعات العمل اإلضافية، ومنح التعليم، وأسفار زيارة الوط

 غير الجارية   –استحقاقات الموظّفين 

تتعلّق استحقاقات الموظّفين غير الجارية باستحقاقات الموظّفين في فترة ما بعد الخدمة واالستحقاقات األخرى الطويلة األجل.  .021

نح العودة إلى وتشمل: التأمين الصّحي في فترة ما بعد الخدمة، واإلجازات السنوية المتراكمة، واستحقاقات نهاية الخدمة )م

 الوطن، وتكاليف النقل في نهاية الخدمة، ونفقات النقل(. 

تنفّذ منّظمة السياحة العالمية خطّة التأمين الصّحي في فترة ما بعد الخدمة، وهي خطّة  -التأمين الصّحي في فترة ما بعد الخدمة  .022

تقاعدين من منظّمة السياحة العالمية مّمن بلغوا الخامسة محّددة الستحقاقات الموّظفين. ووفقًا لهذه الخطّة، يمكن للموظّفين الم

والخمسين من العمر، وأكملوا عشر سنوات على األقّل من الخدمة ابتداًء من تاريخ انضمامهم إلى المنظّمة، أن يختاروا 

مة مسؤولة عن متابعة االستمرار )ألجل غير مسّمى( في هذا البرنامج للتأمين الصّحي في فترة ما بعد الخدمة، وتكون المنظّ 

التمويل الجزئي ألقساط التأمين. وتُِعّد المنّظمة مّرتين في السنة تقييماً اكتوارياً لخطّة التأمين الصّحي في فترة ما بعد الخدمة 

 لقياس التزاماتها في ما يتعلّق باستحقاقات الموظّفين.

عالمية تجميع إجازاتهم السنوية التي لم يتمتّعوا بها إلى حّد أقصى يجوز لموظّفي منظّمة السياحة ال - اإلجازات السنوية المتراكمة .026

يوم عمل. وعند نهاية الخدمة في المنظّمة، يحّق للموظّفين الحصول على مبلغ من المال يعادل راتبهم عن فترة  61يعادل 

ية هي استحقاق قصير األجل للموظّفين، اإلجازة السنوية المتراكمة لديهم عند تاريخ انتهاء الخدمة. وصحيٌح أّن اإلجازات السنو

غير أّن الحّق في استالم بدل عن اإلجازات السنوية غير الُمستعَملة، وبالتالي واجب المنظّمة إزاء هذا الرصيد، يُعَرض 
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ًرا من تاريخ كاستحقاق طويل األجل للموظّفين، إذ إّن هذا الحّق ال يتبلور إاّل عند انتهاء الخدمة، أي بعد أكثر من اثني عشر شه

 التقرير عادةً. 

ل الحصول على  -استحقاقات نهاية الخدمة  .022 يحّق للموظّف األجنبي الذي أكمل عاًما واحًدا من الخدمة خارج بلد موطنه الُمسجَّ

لة منحة للعودة إلى وطنه عند نهاية خدمته في منظّمة السياحة العالمية، وتُستحّق على أساس عدد سنوات وشهور الخدمة المؤهّ 

خارج بلد موطنه المسّجل. ويحّق للموظّفين أيًضا الحصول على تكاليف السفر والنقل للعودة عند نهاية خدمتهم في منّظمة 

 السياحة العالمية. 

 التقييمات االكتوارية 

ت السنوية يحّدد الخبراء االستشاريون االكتواريون الخصوم الناتجة عن التأمين الصّحي في فترة ما بعد الخدمة واإلجازا .028

المتراكمة واستحقاقات نهاية الخدمة. ولقد استُخِدمت االفتراضات واألساليب التالية من أجل تعيين قيمة التزامات ما بعد الخدمة 

 : 7101كانون األول/ديسمبر  10والتزامات الموظّفين األخرى المتعلّقة بنهاية الخدمة بالنسبة إلى منظّمة السياحة العالمية، حتّى 

 7101كانون األّول/ديسمبر  10 يخ القياس تار

 الوحدة االئتمانية المتوقّعة  الطريقة االكتوارية 

 معّدل الخصم

التأمين 

الصّحي في 

فترة ما بعد 

  الخدمة

2.92% 

كانون  10استناًدا إلى التدفّقات النقدية اللتزام االستحقاق المحّدد من تقييمات 

ئدة من منحنى عائدات سندات الحكومة ، ومعّدالت الفا7101األّول/ديسمبر 

 . 7101كانون األّول/ديسمبر  10اإلسبانية العادي اعتباًرا من 

اإلجازة 

السنوية 

 المتراكمة

2.29% 

استحقاقات 

نهاية 

 الخدمة

2.29% 

 ال ينطبق  المعّدل المتوقّع لعودة األصول 

 %1.7 معّدل التضّخم العام

 % سنويًا لزيادة اإلنتاجية( زائد عامل االستحقاق 142، زائد % تضّخم042% )77 نمو الراتب 

 %1.9 الزيادات السنوية لتكاليف المعيشة 

 7101كانون األّول/ديسمبر  10مساوية ألسعار الصرف الفورية لألمم المتّحدة في  معّدالت الصرف المستقبلية 

 معّدالت الوفيات 
لصندوق األمم المتّحدة المشترك  7101كانون األّول/ديسمبر  10خ استناًدا إلى المعّدالت في التقييم بتاري

 للمعاشات التقاعدية للموظّفين 

 معّدالت اإلعاقة 
لصندوق األمم المتّحدة المشترك  7101كانون األّول/ديسمبر  10استناًدا إلى المعّدالت في التقييم بتاريخ 

 للمعاشات التقاعدية للموظّفين 

 معّدالت االنسحاب 
لصندوق األمم المتّحدة المشترك  7101كانون األّول/ديسمبر  10استناًدا إلى المعّدالت في التقييم بتاريخ 

 للمعاشات التقاعدية للموظّفين 

 معّدالت التقاعد 
عاًما وأّن الموظّفين بعد ذلك  67يتقاعدون في سّن  7101افتَِرض أّن جميع المشاركين الموظّفين قبل العام 

 عاًما  62في سّن يتقاعدون 

 ال تُفتَرض أّي دفعات مسبقة مستقبلية  الدفعات المسبقة 

 من المفترض الحفاظ على استقرار حجم ومستوى تركيبة الموظّفين العاملين التوظيفات الجديدة 

التأمين 

الصّحي 

في فترة 

ما بعد 

 الخدمة

 زيادات التكاليف الطبيّة 
 ة النهائية سنة بلوغ الزياد النهائية  األّولية

2.0% 3.5% 2021 

متوّسط كلفة المطالبة الطبية 

 السنوية 
 7102يورو لكّل راشد في العام  1211

مساهمات المشاركين 

 المستقبليين 

على المدى البعيد، سوف تُعدَّل األقساط عند الحاجة لتثبيت النسبة المئوية لمطالبات المتقاعدين والتكاليف اإلدارية 

 ن قبل مساهمات المتقاعدين المغطّاة م

 % من المتقاعدين المستقبليين سوف يختارون التغطية ويحتفظون بالتغطية مدى الحياة 21 معّدالت المشاركة والزوال 

تغطية الُمعالين الراشدين 

 للمتقاعدين المستقبليين 
 ار التغطية ضمن الخطّة % من المتقاعدات اإلناث لديهم ُمعال راشد يخت22% من المتقاعدين الذكور و82

اإلجازة 

السنوية 

 المتراكمة

 الرصيد المتراكم 

نظًرا إلى أّن تراكم اإلجازات السنوية للموظّفين يبقى ثابتًا من الناحية التاريخية عاًما بعد عام، فقد افتُِرض أّن 

د نهاية خدمتهم في الرصيد المتراكم اإلجمالي هو استحقاق طويل األجل للموّظف ويحصل عليه الموظّفون عن

 منظّمة السياحة العالمية. 
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 أيّام اإلجازة السنوية 

أيّام في السنة على مدى  0141يوًما( بمعّدل  61من المفترض أن تتراكم )وصوالً إلى الحّد األقصى البالغ 

يوًما في السنة  141المقبلة، و 76أيّام في السنة على مدى السنوات الـ 148السنوات األربع األولى من الخدمة، و

 بعد ذلك.

استحقاقات 

نهاية 

 الخدمة

األعضاء الحاصلون على 

 االستحقاقات 

% من األعضاء المؤهّلين يطالبون بمنحة العودة إلى الوطن. ويُفتَرض بأّن نفقات السفر والنقل 011يُفتَرض باّن 

 . % من الموظّفين المؤهّلين عند انتهاء خدمتهم81للعودة إلى الوطن تستحّق لـ

السفر للعودة إلى الوطن 

 وتكاليف المقل

، مع زيادٍة راجعة 7101يورو لكّل موّظف، بما في ذلك األشخاص الذين يعيلهم، في العام  00111افتُِرض مبلغ 

 إلى التضّخم بعد ذلك. 

 

 ا الخبراء االكتواريون: ترد في الجداول والنّص أدناه معلومات إضافية وتحليل اللتزامات استحقاقات الموظّفين قام بحسابه .022

         التقييم االكتواري  –استحقاقات الموظّفين في فترة ما بعد الخدمة 

 باليورو 

    

  

التأمين الصّحي في 

 فترة ما بعد الخدمة

اإلجازة السنوية 

 المتراكمة 

استحقاقات نهاية 

  المجموع الخدمة

  10.710.000,00  900.000,00  616.000,00  9.194.000,00 13/13/4132التزام االستحقاق المحّدد في 

  6.536.581,96  242.056,26  384.112,89  5.910.412,81 10/07/7101الحركات للسنة المنتهية في 

  401.315,00  43.157,00  48.728,00  309.430,00 تكاليف الخدمات 

  605.526,00  43.770,00  30.557,00  531.199,00 تكاليف الفائدة

  5.763.715,00  219.881,00  374.873,00  5.168.961,00 تدوين )المكسب( / الخسارة 

  233.974,04-  64.751,74-  70.045,11-  99.177,19- )دفعات االستحقاقات لمنظّمة السياحة العالمية( 

  17.246.581,96  1.142.056,26  1.000.112,89  15.104.412,81 13/34/4132التزام االستحقاق المحّدد في 

 

يتّم تحديد التقييم االكتواري لاللتزام باالستحقاقات المحّددة بحساب المبالغ التي يحتمل أن تطلب في المستقبل لتسوية االلتزام  .081

 الناتج عن خدمة الموظّفين المقّدمة في الفترة الحالية والفترات السابقة. 

ا يختلف التقييم االكتواري عن التوقّع الطويل األجل لاللتزامات: وتنشأ من التسويات تنشأ المكاسب أو الخسائر االكتوارية عندم .080

 القائمة على التجربة )الفروقات بين االفتراضات االكتوارية السابقة وما حدث فعليًا( وآثار تغيّر االفتراضات االكتوارية.

ّحي بعد الخدمة، وذلك باستخدام نهج "تدوين االحتياطي"، يتّم حساب المكاسب أو الخسائر االكتوارية المتّصلة بالتأمين الص .087

ن تلك المتعلّقة باإلجازة السنوية المتراكمة واستحقاقات نهاية  ن في بيان التغيّرات في صافي األصول/قيمة رأس المال. وتُدوَّ وتُدوَّ

 الخدمة في بيان األداء المالي. 

نة في بيان .081  األداء المالي على النحو التالي:  تتوّزع مبالغ النفقات السنوية الُمدوَّ
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نة في بيان األداء المالي   استحقاقات الموظّفين في فترة ما بعد الخدمة الُمدوَّ

         باليورو

  

التأمين الصّحي في فترة 

 ما بعد الخدمة

اإلجازة السنوية 

 المتراكمة

استحقاقات نهاية 

  المجموع  الخدمة

نة في   1.601.595,00 306.808,00 454.158,00 840.629,00 13/34/4132إجمالي النفقات الُمدوَّ

 401.315,00 43.157,00 48.728,00 309.430,00 تكاليف الخدمات 

 605.526,00 43.770,00 30.557,00 531.199,00 تكاليف الفوائد

 594.754,00 219.881,00 374.873,00 0,00 الخسارة في التقييم االكتواري 

الجارية هي الزيادة في القيمة الحالية لاللتزام المحّدد الناتج عن خدمة الموظّف في الفترة الجارية. وتكلفة الفوائد  تكلفة الخدمة .081

هي الزيادة أثناء الفترة في القيمة الحالية لاللتزام باالستحقاقات المحّددة والتي تنشأ ألّن االستحقاقات تكون أقرب إلى التسوية 

 بفترة واحدة. 

%( هما افتراضان من االفتراضات األساسية في 7427%( ومعّدل الخصم )142لزيادات في التكلفة الطبّية المستقبلية )معّدل ا .082

% في 0تقييم التأمين الصّحي في فترة ما بعد الخدمة. يُظِهر الجدول أدناه األثر التقديري للتغييرات السنوية غير المؤاتية بنسبة 

 : 7101كانون األّول/ديسمبر  10ي هذه االفتراضات على االلتزام ف

 

     التحليل الحّساس للتأمين الصّحي في فترة ما بعد الخدمة 

 باليورو 

 معّدل التضّخم الطبّي الطويل األجل       

 % سنويًا 1421 % سنويًا 1421 معّدل الخصم 

2,92% 15.141.376,00 18.713.538,00 

1,92% 18.859.771,00 23.668.406,00 

 

%( هو أحد أبرز االفتراضات في تقييم اإلجازة المتراكمة واستحقاقات نهاية الخدمة. يُظِهر الجدول أدناه 7472معّدل الخصم ) .086

 : 7101كانون األّول/ديسمبر  10% السنوية غير المؤاتية في هذا المعّدل على االلتزام في 0األثر التقديري لنسبة 

     تراكمة واستحقاق نهاية الخدمة التحليل الحّساس لإلجازة السنوية الم

 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 

 

 الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظّفي األمم المتّحدة

ندوق المعاشات التقاعدية على أن يُجري الخبير االكتواري االستشاري تقييًما اكتواريًا للصندوق يُقدَّم ينّص النظام األساسي لص .082

إلى مجلس صندوق المعاشات التقاعدية مّرةً كّل ثالث سنوات على األقّل. وكانت الممارسة المتبعة في مجلس الصندوق تقضي 

ة التجميع للفريق المفتوح". والغرض األّول من التقييم االكتواري هو تحديد بإجراء تقييم اكتواري كّل عاَمين، باستخدام "طريق

 ما إذا كانت األصول الجارية واألصول المستقبلية الُمقدَّرة لصندوق المعاشات التقاعدية كافية لتسديد التزاماته.

التقاعدية لموظّفي األمم المتّحدة في يتمثّل التزام منظّمة السياحة العالمية المالي في إطار الصندوق المشترك للمعاشات  .088

% بالنسبة إلى 242المساهمات المترتّبة عليها، وفقًا للنسبة التي حّددتها الجمعية العامة لألمم المتّحدة )وهي تبلغ حاليًا 

مادة % بالنسبة إلى المنظّمات األعضاء(، فضالً عن أّي حّصة من مدفوعات العجز االكتواري بموجب ال0248المشاركين، و

من النظام األساس لصندوق المعاشات التقاعدية. وال تُسدَّد هذه المدفوعات المتعلّقة بالعجز إاّل عندما تلجأ الجمعية العامة  76

، بعد التوّصل إلى قرار بأّن هناك ما يقتضي تسديد المدفوعات المتعلّقة بالعجز استناًدا إلى 76لألمم المتّحدة إلى أحكام المادة 
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كتفاء االكتواري لصندوق المعاشات التقاعدية في تاريخ التقييم. ويتعيّن على كّل منظّمة عضو أن تساهم في سّد هذا تقدير لال

 العجز بمبلغ يتناسب مع إجمالي المساهمات التي دفعتها خالل األعوام الثالثة التي سبقت تاريخ التقييم. 

% في تقييم 0482) 1427أّن هناك عجًزا اكتواريًا قدره  7101ّول/ديسمبر كانون األ 10بيّن التقييم االكتواري الذي أُجِري في  .082

كانون  10(، من المعاشات التقاعدية، ويعني ذلك أّن معّدل المشاركة النظرية المطلوب لتحقيق التوازن في 7100سنة 

%. وسوف 7142لحقيقي البالغ % من المعاشات التقاعدية، مقارنةً بمعّدل المشاركة ا71417كان يبلغ  7101األّول/ديسمبر 

 . 7102كانون األّول/ديسمبر  10يجري التقييم االكتواري المقبل في 

لة إلى الخصوم االكتوارية، على افتراض عدم إدخال 7101كانون األّول/ديسمبر  10في  .021 ، بلغت نسبة األصول االكتوارية المموَّ

لة 7100يم سنة % في تقي011% )07242تعديالت على المعاشات في المستقبل،  % 8647% )2047(. وبلغت النسبة المموَّ

 ( عندما تّمت مراعاة النظام الحالي لتعديالت المعاشات التقاعدية. 7100في تقييم سنة 

كانون  10بعد تقييم االكتفاء االكتواري للصندوق، خلص الخبراء االكتواريون االستشاريون إلى أنّه ليس هناك ما يقتضي، في  .020

من النظام األساسي للصندوق، ألّن القيمة االكتوارية  76، فرض مدفوعات لسّد العجز بموجب المادة 7101بر األّول/ديسم

لألصول تجاوزت القيمة االكتوارية لجميع الخصوم المتراكمة في إطار الصندوق. وفضالً عن ذلك، تجاوت قيمة األصول في 

كمة في تاريخ التقييم. وفي وقت إعداد هذا التقرير، لم تلجأ الجمعية العامة األسواق كذلك القيمة االكتوارية لجميع الخصوم المترا

 . 76إلى أحكام المادة 

للسّن العادية للتقاعد، وكذلك  62، وافقت الجمعية العامة على رفعٍ إلى 7101ونيسان/أبريل  7107في كانون األّول/ديسمبر  .027

كانون  0كين الجدد في الصندوق، مع سريان المفعول في موعٍد ال يتجاوز السّن اإللزامي للفصل عن الخدمة على التوالي للمشار

التغيير المتّصل في النظام األساسي لصندوق  7101. وأقّرت الجمعية العامة في كانون األّول/ديسمبر 7101الثاني/يناير 

 . 7101كانون األّول/ديسمبر  10لصندوق في المعاشات التقاعدية. وتُعَكس الزيادة في سّن التقاعد العادي في التقييم االكتواري ل

يُجري مجلس مراجعي الحسابات التابع لألمم المتّحدة مراجعةً سنوية للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظّفي األمم  .021

استثماراته، المتّحدة، ويقّدم تقريره في هذا الشأن إلى مجلس الصندوق المذكور في كّل عام. وينشر الصندوق تقارير فصلية عن 

 . www.unjspf.orgويمكن االطّالع على هذه التقارير من خالل زيارة موقع الصندوق على االنترنت 

   االشتراكات المدفوعة إلى الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظّفي األمم المتّحدة 

   باليورو

  31/12/2014 

  1.353.071,36 تراكات المدفوعة إلى الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظّفي األمم المتّحدة االش

 

  

http://www.unjspf.org/
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ًما - 32المالحظة   األموال المستلمة مقدَّ

ًما       األموال المستلمة ُمقدَّ

     باليورو 

  31/12/2014 restated 01/01/2014 

ًما   1.202.520,46 2.028.949,27 األموال المستلمة ُمقدَّ

 1.202.520,46 2.027.349,27 الخصوم الجارية

ًما   1.198.468,64 2.006.224,47 االشتراكات  –األموال المستلمة ُمقدَّ

ًما المتفّرقة   4.051,82 21.124,80 األموال المستلمة ُمقدَّ

 0,00 1.600,00 الخصوم غير الجارية 

ًما   0,00 1.600,00 ت االشتراكا –األموال المستلمة ُمقدَّ

 

ا، تدّون منّظمة السياحة العالمية المبالغ المستلمة في إطار عقود غير تبادلية في بند الخصوم عندما ال يُعتبَر أّن هناك اتفاقًا ملزمً  .021

ت والتي تكون أو عندما تكون المدفوعات المستلمة مستحقّة في السنة المالية التالية أو بعدها. أّما المدفوعات المستلمة لالشتراكا

ًما غير الجارية.  07مستحقّة فعليًا بعد   شهًرا أو أكثر فتُصنَّف ضمن بند األموال المستلمة ُمقدَّ

 ، ال توجد خصوم متعلّقة باالشتراكات المشروطة. 7101كانون األّول/ديسمبر  10في  .022

 المخّصصات االحتياطية  - 32المالحظة 

     المخّصصات 

     باليورو

 01/01/2014 إعادة  31/12/2014  

 18.165,26 45.516,91 المخّصصات

 18.165,26 45.516,91 المخّصصات الجارية 

 0,00 18.395,11 المخّصصات للمبالغ المسترّدة للجهات المانحة 

 91,32 1.047,86 المخّصصات لعوائد المبيعات 

 18.073,94 26.073,94 المخّصصات الجارية األخرى 

 

مة السياحة العالمية المخّصصات االحتياطية بشكٍل رئيسي للخصوم المحتملة التي قد تنتج عن عوائد المنشورات تدّون منظّ  .026

الُمباعة للموّزعين، وعن المنازعات ضّد المنظّمة حيث من المرّجح تدفّق الموارد، وعن استرداد األرصدة غير المصروفة 

المخّصصات االحتياطية إلى التجارب السابقة، ما عدا حالة المخّصصات للمشاريع المغلقة للجهات المانحة. ويستند أساس 

 المرتبطة بعوائد المبيعات التي تستند أيًضا إلى مستوى المبيعات في السنة. 

 الخصوم األخرى  – 32المالحظة 

     الخصوم األخرى

 باليورو 

 01/01/2014 إعادة  31/12/2014    

 60.961,60 185.035,37 الخصوم األخرى 

 16.719,66 158.915,80 الخصوم األخرى الجارية 

 0,00 18.524,45 خصوم التأجير التمويلي 

 16.719,66 140.391,35 الخصوم الجارية األخرى المتفّرقة 

 44.241,94 26.119,57 الخصوم األخرى غير الجارية 

 0,00 26.119,57 خصوم التأجير التمويلي 

 44.241,94 0,00 ارية المتفّرقة الخصوم األخرى غير الج

 

 تحت بند الخصوم األخرى، تدّون منظّمة السياحة العالمية الخصوم المتفّرقة وخصوم التأجير التمويلي.  .022
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يورو التي لم تكن ُمدَرجة في  861471أُعيد الرصيد االفتتاحي لمنظّمة السياحة العالمية بسبب تعديل التأجيرات التمويلية بقيمة  .028

 . 7101كانون الثاني/يناير  0ضع المالي الُمراَجع الُمعاد في بيان الو

 التأجيرات التمويلية

تُقيم المنظّمة تأجيرات تمويلية آلالت التصوير ذات الحجم الكبير. وتُعَرض أدناه القيم الحالية للدفعات المستقبلية المستحقّة  .022

 بموجب هذا االتّفاق التأجيري: 

 رق بين الحّد األدنى للدفعات التأجيرية المستحقّة والقيمة الحالية لهذه الدفعات: يُحلَّل في الجدول أدناه الف .711

       التأجيرات التمويلية

 4132كانون األّول/ديسمبر  13في 

       باليورو    

        

الحّد األدنى للدفعات 

 الرسوم المالية  المستحقّة 

القيمة الحالية للحّد 

 األدنى للدفعات 

 44.644,02 5.197,23 49.841,26 التأجير التمويلي  خصوم

 

 18.524,45 3.072,69 21.597,13 < سنة واحدة 

 26.119,57 2.124,54 28.244,13 سنوات  2> سنة واحدة و<   

إليجار، وال ال توجد دفعات تأجير فرعي سوف تُسلَّم في إطار هذه األصول التأجيرية. وال تنتقل الملكية إلى المنظّمة عند فسخ ا .710

 توجد أّي خيارات لشراء المعّدات في هذا الوقت. 

 صافي األصول/قيمة رأس المال - 32المالحظة 

يتألّف الفائض المتراكم لمنظّمة السياحة العالمية من: )أ( الفائض المتراكم غير المقيّد، و)ب( الفائض المتراكم المقيّد. األخير  .717

لة من الجهات المانحة والُمحتَجزة لتُستخَدم في مشاريع محّددة معيّنة يقوم بشكٍل رئيسي على األرصدة المتعلّ  قة بالمشاريع الُمموَّ

 وفي إطار تكاليف دعم المشاريع، وهي بالتالي تُعتبَر مقيَّدة. 

تأّسس صندوق رأس المال المتداول بمبالغ وألغراٍض تحّددها الجمعية العامة .711
72

ل من خالل اشتراكات األعضا ء التي . وهو يُموَّ

تتّم وفقًا لجدول االشتراكات على النحو الُمحدَّد من قبل الجمعية العامة، ومن خالل أّي تحويٍل آخر من صافي قيمة رأس المال 

تجيزه الجمعية استخدامه في هذا الصدد
78

 . 

باإلضافة إلى صندوق رأس المال المتداول، تشمل االحتياطيات التأسيسية احتياطي االستبدال .711
72

ي الطوارئ الخاصواحتياط 
11
 

 اللذين تأّسسا وفقًا للقواعد واألنظمة المالية لمنظّمة السياحة العالمية. 

تدّون منظّمة السياحة العالمية المكاسب والخسائر االكتوارية المرتبطة بالتأمين الصّحي في فترة ما بعد الخدمة مباشرةً في بيان  .712

ل على هذا األساس المكاسب التغيّرات في صافي األصول/قيمة رأس المال. وتُجر ى التقييمات االكتوارية كّل سنتَين، فتُسجَّ

 . 7106والخسائر االكتوارية. وسوف يتّم إجراء التقييم االكتواري التالي في نهاية العام 

  

                                            
72

 )ب( 0147)أ( و0147النظام المالي،   
78

 )ج( 0147النظام المالي،   
72

 VI.23إلى  VI21القواعد المالية المفّصلة   
11

 VI.28إلى  VI24القواعد المالية المفّصلة   
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 اإليرادات – 41المالحظة 

   اإليرادات

   باليورو

  31/12/2014 

 18.323.649,08 اإليرادات 

 12.928.222,00 ء المقّررة اشتراكات األعضا

 2.023.349,16 المساهمات األخرى، صافي من التخفيض 

 2.200.871,50 المساهمات الطوعية 

 92.000,00 مساهمات الصناديق االستئمانية 

 269.522,34- التخفيض في إيرادات المساهمات 

 345.174,69 إيرادات المنشورات، صافي من الحسومات والعائدات  

 412.236,30 ادات المنشورات إير

 67.061,61- الحسومات والعائدات 

 522.676,14 فروقات صرف العمالت 

 2.504.227,09 اإليرادات األخرى 

 1.390.036,45 المساهمات العينية 

 2.714,99 السلع الموهوبة 

 809.685,24 منح استخدام للمباني/المعّدات 

 577.636,22 ِمنَح السفر 

 1.114.190,64 دات المتفّرقة اإليرا

 151.994,17 اإليرادات من اإليداعات واالستثمارات

 962.196,47 متفّرقات أخرى 

 

ن االشتراكات المقّررة كإيرادات في بداية السنة التي تُنَسب إليها في فترة ميزانية السنتَين ذات الصلة .716 تُدوَّ
10

 . 

ن المساهمات الطوعية ومساهمات الصناديق .712 االستئمانية كإيرادات عند توقيع اتّفاق التمويل الملزم الخاص بذلك، ما عدا تلك  تُدوَّ

التي تنطوي على شروط أدائية على النحو الُمحدَّد في المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وتظهر هذه اإليرادات صافيةً من 

 المانحة )بند التخفيض في إيرادات المساهمات(. المخّصص لإلعادات إلى الجهات المانحة واالسترداد إلى الجهات 

 بيع منشورات منظّمة السياحة العالمية هو النشاط الوحيد في المنظّمة الذي يدّر إيرادات تبادلية مادية.  .718

 تتألّف فروقات صرف العمالت من الفرق بين المكاسب والخسائر على فروقات صرف العمالت.   .712

تبّرعات عينية على شكل جواز استخدام المباني مقابل إيجار صفري أو إسمي، وعلى شكل نفقات  تتلقّى منظّمة السياحة العالمية .701

ت السفر المسّددة. يُقيَّم استخدام المباني بحسب القيمة المعقولة لإليجار في السوق المستحقّة على مباٍن مماثلة، في حين تُقيَّم نفقا

( استناًدا إلى البدالت اليومية لنفقات السفر 7لطيران الممنوحة في السوق، و)( بحسب القيمة المعقولة لكلفة تذكرة ا0السفر )

ن أيًضا نفقات مقابلة لها.  ن هذه المساهمات العينية كإيرادات، في حين تُدوَّ  األخرى. تُدوَّ

بانيا، وفقًا لالتّفاق الُمبَرم بين يشمل منح استخدام المباني أيًضا مبنى المقّر الرئيسي لمنظّمة السياحة العالمية الواقع في مدريد، إس .700

المنظّمة وحكومة إسبانيا
17

. وقد احتُِسب المعّدل التجاري إليجار مبنى المقّر الرئيسي للمنظّمة من خالل عملية تقييم مستقلّة في 

، ثّم ُعدِّل بموجب التغيّر في مستوى اإليجارات في المنطقة التجارية في مدريد7101العام 
11

 . 

 النفقات  – 43المالحظة 

                                            
10

 الثاني  النظام المالي، المرفق  
17

من االتفاقية بين منظّمة السياحة العالمية وإسبانيا بشأن الوضع القانوني  71االتّفاق الخاص بشأن مبنى المقّر الرئيسي لمنظّمة السياحة العالمية، بموجب المادة   

 للمنظّمة في إسبانيا. 

 
11

 (. www.cushmanwakefield.es) 2014الثاني/يناير وتموز/يوليو  ، كانون&Wakefield Cushman" مدريد/إسبانيا لـMarketbeat officesراجع " 

http://www.cushmanwakefield.es/
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   النفقات

   باليورو

  31/12/2014 

 20.306.890,20 النفقات

 13.801.400,82 األجور والرواتب واستحقاقات الموّظفين 

 9.104.742,67 الموظّفون المنتظمون  –الرواتب واالستحقاقات 

 1.601.595,00 الموظّفون المنتظمون  –االستحقاقات الطويلة األجل 

 3.095.063,15 الموظّفون غير المنتظمين  –الستحقاقات الرواتب وا

 1.083.439,60 المنح والتحويالت األخرى 

 1.737.462,71 السفر     

 1.159.826,49 السفر غير الممنوح 

 577.636,22 نفقات السفر الممنوحة 

 2.626.331,58 اللوازم والمواد االستهالكية وتكاليف الشتغيل األخرى 

 101.341,56 المواد القابلة لالستهالك         

 614.256,04 اللوازم والمواد االستهالكية وغيرها 

 98.765,79 نفقات النشر 

 827.073,28 نفقة اإليجار )بما في ذلك نفقة اإليجار العينية( 

 17.388,04 نفقة اإليجار 

 86.787,48 نفقة اإليجار العينية 

 722.897,76 إيجار المقّر الرئيسي 

 984.894,91 الخدمات التعاقدية 

 105.143,70 االستهالك واإلهالك 

 52.487,62 الممتلكات والمباني والمعّدات  –االستهالك وانخفاض القيمة 

 0,00 األصول غير المادية  –اإلهالك وانخفاض القيمة 

 52.656,08 المنشورات  –انخفاض القيمة 

 953.111,79 النفقات األخرى 

 887.463,04 فقة الحسابات المشكوكة ن

 15.225,42 التكاليف المصرفية 

 50.423,33 متفّرقات أخرى 

 

 األجور والرواتب واستحقاقات الموظّفين 

تشمل األجور والرواتب واستحقاقات الموظّفين: )أ( نفقات الموظّفين المنتظمين المرتبطة باألجور والرواتب واالستحقاقات،  .707

لخصوم االكتوارية الخاصة بالتأمين الصّحي في فترة ما بعد الخدمة، واإلجازة السنوية المتراكمة، واستحقاقات والحركات في ا

نهاية الخدمة، و)ب( التكاليف الخاصة بالمساهمين والمستشارين المتعاقدين، وغير ذلك من الخدمات المؤقّتة، بما في ذلك 

 تأمينهم الصّحي. 

 المنح والتحويالت األخرى 

شمل هذا البند: )أ( النفقات الخاصة بالتدريب الخارجي والندوات، وتتألّف بشكٍل أساسي من تكاليف السفر واإلقامة اليومية ي .701

( المساهمات في األنشطة المشتركة لألمم المتّحدة، جللمشاركين، و)ب( التعاون التقني والمنح التي تمثّل إعانات ورعايات، و)

 ( المساهمات األخرى. دو)

 سفر ال

تكاليف السفر هي لموظّفي منّظمة السياحة العالمية والمساهمين والمستشارين وغيرهم من مزّودي الخدمات المؤقّتة، وتتعلّق  .701

 بشكٍل رئيسي بالنقل والنفقات اليومية. 
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 اللوازم والمواد االستهالكية وتكاليف التشغيل األخرى 

ستهالك، واألثاث والتركيبات التي ال تستوفي معايير الرسملة كممتلكات ومباني تُشَمل تحت هذا العنوان بنود المعّدات القابلة لال .702

 ومعّدات )بما في ذلك السلع العينية الموهوبة(. 

تشمل اللوازم والمواد االستهالكية وغيرها: المكاتب واللوازم األخرى، والتأمينات، وصيانة وتصليحات المرافق، والضيافة،  .706

  وتكاليف التشغيل األخرى.

 تشمل نفقات النشر التكاليف المرتبطة بإصدار المنشورات.  .702

تمثّل نفقة اإليجار تكاليف إيجار المباني، بما في ذلك النفقة المرتبطة بالمساهمة العينية بالمباني الُمقدَّمة إلى منظّمة السياحة  .708

 العالمية بكلفٍة صفرية أو إسمية. 

بتوظيف منظّمة السياحة العالمية لطرٍف ثالث مقابل القيام بأعماٍل لصالح المنظّمة.  تمثّل الخدمات التعاقدية النفقات التي ترتبط .702

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

 االستهالك واإلهالك وانخفاض القيمة 

عة لالستهالك في الممتلكات والمباني والمعّدات أثناء االستهالك هو النفقة السنوية الناتجة عن التحديد المنهجي للمبالغ الخاض .771

عمرها اإلنتاجي. واإلهالك هو النفقة السنوية الناتجة عن التحديد المنهجي للمقدار الخاضع لإلهالك في األصول غير المادية 

 أثناء عمرها اإلنتاجي. 

 صول غير المادية، والموجودات المادية من منشورات. يشمل هذا البند أيًضا انخفاض قيمة الممتلكات والمباني والمعّدات، واأل .770

 النفقات األخرى 

تمثّل نفقة الحسابات المشكوكة التغيّرات في بدل الحسابات المشكوكة لالشتراكات المقّررة، والمساهمات في صندوق رأس المال  .777

 المتداول، والمساهمات الطوعية، ومساهمات الصناديق االستئمانية. 

 األخرى بالدرجة األولى من الرسوم المصرفية والنفقات المتفّرقة.  تتشّكل النفقات .771

 بيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية  – 44المالحظة 

من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، إّن المبالغ الفعلية الُمقدَّمة على أساس المقارنة بالميزانية  71وفقًا لما يقتضيه المعيار  .771

 عندما ال تَُعّد البيانات المالية والميزانية على أساٍس مشابه، لتسويٍة للمبالغ الفعلية الُمقدَّمة في البيانات المالية، مع تحديدتخضع، 

 أّي فروقات. 

 ن االعتبار: ( مع بيان التدفّقات النقدية، أُِخذت الفروقات التالية بعي2من أجل تسوية بيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية )البيان  .772

 الفروقات في الكيانات  (أ )

ة المشاريع أو األموال أو الكيانات التي أُبلِغ عنها مع ذلك في البيانات  تبرز هذه الفروقات عندما تستثني الميزانية الُمقرَّ

الميزانية المالية. في منظّمة السياحة العالمية، ال يشّكل صندوق المساهمات الطوعية، والصناديق االستئمانية، ومشاريع 

ة.   غير العادية ضمن الصندوق العام، جزًءا من الميزانية العادية الُمقرَّ
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 الفروقات في األساس المحاسبي  (ب )

ة على أساٍس مغايِر لألساس المحاسبي. فميزانية منظّمة السياحة العالمية  تبرز هذه الفروقات عندما تَُعّد الميزانية الُمقرَّ

أسس مختلفة. تَُعّد الميزانية على أساس االستحقاق المعّدل، في حين تَُعد البيانات المالية على والبيانات المالية تَُعّد على 

 أساس االستحقاق الكامل بما بتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. 

شتراكات المقّررة غير من أجل تسوية نتيجة الميزانية مع بيان التدفّقات النقدية، تُحَذف العناصر غير النقدية كاال

 المستلمة، وذلك كفروقات في األساس المحاسبي. 

 الفروقات في التوقيت  (ج )

 تبرز هذه الفروقات عندما تختلف فترة الميزانية عن فترة التقرير المعتمدة في البيانات المالية. 

 الفروقات في التقديم   (د )

الُمعتَمدة في بيان التدفّقات النقدية وبيان مقارنة  تُعزى هذه الفروقات إلى االختالفات في الصيغة وخطط التصنيف

 الميزانية والمبالغ الفعلية. 

 االلتزامات واألصول الطارئة - 41المالحظة 

 االلتزامات القانونية 

كل ، كان لدى منظّمة السياحة العالمية التزامات معلّقة مرتبطة بالتكاليف التشغيلية، على ش7101كانون األّول/ديسمبر  10في  .776

ل على الميزانية السنوية  عقود وأوامر شراء، إلخ.، وسوف تُصَرف في البيانات المالية عند التنفيذ في السنة المالية القادمة، وتُسجَّ

 المقابلة على النحو التالي: 

   االلتزامات القانونية 

   باليورو 

  31/12/2014 

  809.871,80 االلتزامات المتعلّقة بالسلع والخدمات 

 

 التزامات التأجير التشغيلي 

تدخل منظّمة السياحة العالمية في ترتيبات تأجير تشغيلي بشكٍل رئيسي من أجل استخدام مباني المكاتب، ومن أجل استخدام  .772

 معّدات التصوير والطباعة. الحّد األدنى لمدفوعات اإليجار المستقبلية للفترات المقبلة هي: 

     التأجيرات التشغيلية 

         اليورو ب

 01/01/2014 إعادة  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  2> سنة واحدة و<   

 

 الخصوم الطارئة 

طارئة ناشئة عن اإلجراءات واالّدعاءات القانونية التي من المحتمل ، ال توجد أّي خصوم 7101كانون األّول/ديسمبر  10في  .778

 أن تنتج عنها خصوم كبيرة على منظّمة السياحة العالمية. 
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 الخسائر والمدفوعات غير اإللزامية والشطوبات – 71المالحظة 

إلزامية وفق ما يعتبر ضروريًا لمصلحة  من النظام المالي على ما يلي: "لألمين العام أن يسّدد مدفوعات غير 2. 01تنّص المادة  .772

 10كانون الثاني/يناير لغاية  0المنظّمة، شرط أن يُدَرج بيان بهذه المدفوعات في حسابات المنظّمة". في الفترة الممتّدة من 

 ، لم يتّم تسديد أّي مدفوعات غير إلزامية. 7101كانون األّول/ديسمبر 

لى ما يلي: "لألمين العام أن يأذن، بموافقة المجلس، بشطب خسائر نقدية أو مواد أو من النظام المالي ع 1. 01تنّص المادة  .711

 أصول، شرط أن يقّدم بيانًا بها مع الحسابات التي تُقدَّم إلى مراجعي الحسابات". 

السياحة العالمية أّي  ، لم تترتّب على منظّمة7101كانون األّول/ديسمبر  10كانون الثاني/يناير لغاية  0خالل الفترة الممتّدة من  .710

 خسائر أو مدفوعات غير إلزامية أو شطوبات. 

ل أّي حاالت احتيال أو احتيال مفترض في العام  .717  . 7101لم تُسجَّ

 

 كشف األطراف ذات العالقة واإلدارة األساسية - 42المالحظة 

 األجهزة الحاكمة 

ممثّلي األعضاء الفاعلين والمشاركين في المنظّمة. وال يتلقّون أّي  تُدار منظّمة السياحة العالمية من خالل جمعيٍة عامة تتألّف من .711

 بدل من المنظّمة. 

تنتخب الجمعية العامة األعضاء الفاعلين الذين يشّكلون المجلس التنفيذي بنسبة واحد لكّل خمسة أعضاء فاعلين. ويتولّى المجلس  .711

ع مّرتين في السنة. كقاعدٍة عامة، ال تدفع المنظّمة لتغطية تكاليف السفر التنفيذي اإلدارة العامة لمنظّمة السياحة العالمية، ويجتم

 أو أّي تكاليف أخرى مترتّبة على ممثّلي األعضاء الفاعلين في أدائهم واجباتهم كأعضاء.

الرئيسيين في يُعيَّن ممثّلو األعضاء الفاعلين بشكٍل منفصل من قبل حكومة كّل عضو فاعل، وال يُعتبَرون ضمن موظّفي اإلدارة  .712

 المنظّمة على النحو الُمحدَّد في المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. 

 موظّفو اإلدارة الرئيسيون

وما فوق، ويتمتّعون بالسلطة والمسؤولية  D2موظّفو اإلدارة الرئيسيون في منظّمة السياحة العالمية عم الموظّفون من مستوى  .716

لمنظّمة. في منظّمة السياحة العالمية، يضّم موظّفو اإلدارة الرئيسيون األميَن العام، والمدراء للتخطيط والتوجيه وضبط أنشطة ا

 النتفيذيين، ومدير اإلدارة والمالية. 

تشمل الرواتب اإلجمالية التي تُدفَع لموظّفي اإلدارة الرئيسيين ما يلي: صافي الرواتب، وتسوية مقّر العمل، واالستحقاقات  .712

 الً عن حّصة المعاش التقاعدي التي تدفعها المنظّمة، واشتراكات التأمين الصّحي. والعالوات، فض

             موظّفو اإلدارة الرئيسيون 

 4132كانون األّول/ديسمبر  13في 

             باليورو      

 عدد األفراد  

الراتب وتسوية 

 مقّر العمل 

االستحقاقات 

 والعالوات 

المعاش 

طط التقاعدي وخ

 الِسلَف القائمة الراتب اإلجمالي التأمين الصّحي 

  833,37  1.203.981,14  231.073,98  159.391,68  813.515,48 5 موظّفو اإلدارة الرئيسيون 

 

يحصل موظّفو اإلدارة الرئيسيون أيًضا على استحقاقات ما بعد نهاية الخدمة بالمستوى نفسه كالموظّفين اآلخرين، كما أّن  .718

في اإلدارة الرئيسيين في منظّمة السياحة العالمية هم مشاركون في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظّفي األمم موظّ 
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 المتّحدة. 

. والِسلَف مقابل الراتب، 11الِسلَف هي تلك التي تُقدَّم مقابل الراتب، واالستحقاقات، والعالوات، وفقًا للقواعد واألنظمة المالية .712

 ت، والعالوات متوافرة لجميع موّظفي منظّمة السياحة العالمية. واالستحقاقا

 

 

 

  

                                            
11

 VI.13القواعد المالية المفّصلة   
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 تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين

 

 تقرير 

 بشأن مراجعة حسابات 

 البيانات المالية 

 لمنظّمة السياحة العالمية

  7101كانون األّول/ديسمبر  10للسنة المنتهية في 

  الملّخص التنفيذي  .3

  الخلفية .4

  طاق مراجعة الحسابات، هدف مراجعة الحسابات، النهج ن .1

  خالصة عملية المراجعة .2

2. 

2. 

2. 

 تقديم البيانات المالية

 التقارير النطاقية 

 بيان الوضع المالي 

 

 

 

  األصول  240

   الخصوم 247

  صافي األصول/قيمة رأس المال  241

  بيان األداء المالي  .2

2. 

31. 

 رات في صافي األصول/قيمة رأس المال بيان التغيّ 

 بيان التدفّقات النقدية 

 

 

  بيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية  .33

34. 

31. 

32. 

32. 

32. 

 صندوق المساهمات الطوعية 

 برنامج األمم المتّحدة اإلنمائي  –الصندوق االستئماني 

 الجهات المانحة والبرامج المشتركة الصندوق االستئماني المتعّدد -الصناديق االستئمانية 

 مراجعة األداء 

 تكليف المراجع الخارجي للحسابات 
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 الملّخص التنفيذي  .3

قّررت منظّمة السياحة العالمية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. فغيّرت المنظّمة سياستها المحاسبية التي كانت  0

المعّدلة )المعايير المحاسبية لمنظومة األمم المتّحدة(، ُمقّدمةً للمّرة األولى بياناٍت مالية تتوافق مع  تقوم على المحاسبة النقدية

 7101كانون األّول/ديسمبر  10كانون الثاني/يناير و 10المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام خالل الفترة الممتّدة بين 

أيًضا بشأن االمتثال  –لعملية مراجعة  7101لمالية"(. ولقد خضعت البيانات المالية )الُمشار إليها في ما يلي بـ"البيانات ا

 من قبل المراجعين الخارجيين للحسابات.  –للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام 

  :وُتعَرض في ما يلي نتائج عملية المراجعة التي أجراها مراجعو الحسابات الخارجيون بشأن البيانات المالية

باإلجمال، أثنى مراجعو الحسابات الخارجيون على مستوى الحماسة والطاقة الذي تحلّت به المنظّمة للقيام بمشروع تطبيق  7

المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، حتّى مع العدد المحدود للموظّفين في الفريق المعني بهذه المعايير. لقد فنّدنا بعض 

 عتقد بأّن المنظّمة قد برعت فيها بشكٍل خاص: الجوانب األساسية التي ن

  التخطيط الواضح للمشروع، مع تأسيس فَِرق عمل تعالج الموضوعات األساسية الفردية؛ 

  َمت لم يقتصر المشروع على الموظّفين األساسيين المعنيين بالشؤون المالية فحسب، بل إّن مبادئه األساسية قد ُعمِّ

 على جميع موظّفي المنّظمة؛ 

  .التعاون المنفتح مع مراجعي الحسابات الخارجيين والتشاور بشأن مسائل المبادئ المحاسبية 

ت بشكٍل جّيد. لت وأُِعدَّ   كذلك، فإّن التوجيهات الشاملة، واألدلّة، واإلجراءات األخرى، قد فُصِّ

ت المالية تقّدم صورةً مطابقة في جميع بنتيجة عملية المراجعة، توّصل مراجعو الحسابات الخارجيون إلى قناعٍة بأّن البيانا 1

، وبأنّها قد أُِعدَّت بما يتوافق مع السياسات المحاسبية الُمعلَنة 7101كانون األّول/ديسمبر  10الجوانب المادية للوضع المالي في 

التي جرى تحديدها في  للمنظّمة، وبأّن المعامالت جاءت منسجمةً مع النظام المالي والقواعد المالية. وباإلشارة إلى األخطاء

 76احتساب االشتراكات المستحقّة القبض من األعضاء، مع التخلّف في خطط الدفع، والبدالت المقابلة لها، قّدمت األمانة بتاريخ 

تعديالً للبيانات المالية من أجل تصويب هذه األخطاء. وعلى هذا األساس، أبدى مراجعو الحسابات  7102آذار/مارس 

 ( 17. )الفقرة 7101ا غير متحفّظ بشأن البيانات المالية لمنظّمة السياحة العالمية لسنة الخارجيون رأيً 

لعام، إّن البيانات المالية الُمقدَّمة من قبل المنظّمة تستوفي المقتضيات الهيكلية التي تنّص عليها المعايير المحاسبية الدولية للقطاع ا 1

ت المحاسبية، وبمالحظات مرافِقة للبيانات المالية. ولقد تبنّت األمانة التوصيات إذ إّن البيانات أتت مدعومة بعرٍض للسياسا

الرامية إلى تحسين اإلجراءات أو جعل الكشوفات أكثر شموليةً، وسوف تُدَرج العروض الُمنقَّحة في األجزاء المعيّنة ضمن 

 ( 12 – 11المالحظات على البيانات المالية. )الفقرات 

المراجعين الخارجيين للحسابات، وّسعت المنّظمة إعداد بيانات الوضع المالي واألداء المالي بحسب النطاقات، بناًء على توصية  2

تقارير  - 2كاملةً، تحت نطاق "الخدمات األخرى" الموّضح من خالل الصناديق األخرى )المراكز(، بإسم "الملحق  7101لسنة 

 ( 11-12 الصناديق الفرعية" للبيانات المالية. )الفقرات

ل الميزانية العادية للمنظّمة من خالل اشتراكات األعضاء. ولقد تراجعت مدفوعات األعضاء إلى   6 % من 82417يجب أن تُموَّ

لة(. فمن بين األعضاء اإلجماليين البالغ عددهم  عضًوا عن دفع اشتراكاتهم  17عضًوا، تخلّف  026االشتراكات المقّررة )الُمعدَّ

لة في العام  06، كما أّن في الوقت الُمحدَّد عضًوا آخَر قد استوفوا التزاماتهم جزئيًا. وانخفضت متأّخرات االشتراكات المحصَّ

. يقترح مراجعو 7101% فقط من متأّخرات االشتراكات المستحقّة في نهاية السنة المالية 1421، ولم تتجاوز نسبتها 7101

راكاتهم أو على األقّل االستعانة بخطط الدفع الُمقدَّمة من قبل األمين العام. الحسابات الخارجيون تشجيع األعضاء على تسديد اشت

وينبغي أيًضا أن يبادر األمين العام إلى تخصيص الوقت وبذل الجهد في االتّفاق على خطط الدفع وتحصيل متأّخرات 

 (21-20، 12-12االشتراكات. )الفقرات 

لتفادي أن يكون احتساب مدفوعات  7102في العام  IV.1عدة المالية المفّصلة أوصى مراجعو الحسابات الخارجيون بتعديل القا 2

اشتراكات األعضاء الجدد كإيرادات متفّرقة غير مالئٍم للقواعد واألنظمة المالية في السنوات المقبلة بعد العام الذي انضّم فيه 

 ( 21-18العضو الجديد إلى المنظّمة. )الفقرات 

 . 0221-0220االشتراك المستحّق القبض للعضو الفاعل السابق "يوغوسالفيا السابقة" لفترة ما زالت األمانة تسّجل  8
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-61ناقش مراجعو الحسابات الخارجيون شطب هذه المستحقّات وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. )الفقرتان  

 60 ) 

تحقّة القبض التي ال تمتثل للسياسات المحاسبية التي تعتمدها تّم تحديد عدد من السجاّلت المحاسبية الشتراكات األعضاء المس 2

المنظّمة في إطار المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. فقد أوصى مراجعو الحسابات الخارجيون بإعادة تصنيف هذه 

 ( 26-21فقرات المستحقّات. وأجرت المنّظمة التصحيحات الالزمة وعّدلت البيانات المالية على هذا األساس. )ال

وفقًا لمقتضيات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، دّونت المنظّمة بدالت لالشتراكات المقّررة المستحقّة القبض،  01

والمساهمات األخرى المستحقّة القبض، والمستحقّات األخرى. والواقع أّن هذه البدالت تؤثّر تأثيًرا كبيًرا ليس على بيان الوضع 

سب، بل أيًضا على بيان األداء المالي. لذا، يُشار إلى أّن تسجيل البدل عن الحسابات المشكوكة ال يعني أّن موجبات المالي فح

 ( 62-67األعضاء المساهمين القاضية بتسديد المتأّخرات لم تعد قائمة. )الفقرات 

ت األعضاء المستحقّة القبض التي ال تمتثل حّدد مراجعو الحسابات الخارجيون عدًدا من السجاّلت المحاسبية لبدالت اشتراكا 00

للسياسات المحاسبية التي تعتمدها المنظّمة في إطار المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وقُدِّمت توصية بإعادة تصنيف هذه 

اٍض في البدالت قدره البدالت وتصحيح درجة البدالت المسّجلة. وأّكدت األمانة هذه األخطاء المحاسبية التي تؤّدي إلى انخف

 (62-66يورو. وأجرت األمانة التصحيحات الالزمة، كما عّدلت البيانات المالية على هذا األساس. )الفقرتان  857,081

يوصى بالقيام في السنوات القادمة بإعداد تقييٍم متواصل لدفعات االشتراكات المتأّخرة، بتمييٍز بين اشتراكات الفئات المختلفة من  07

، وبتفصيٍل حسب قَِدم المتأّخرات المدفوعة. ويمكن استخدام ذلك كأداٍة موثوقة لتعديل النسب المئوية للبدالت. )الفقرتان األعضاء

68-62 ) 

تلبّي الكشوفات المتعلّقة باستحقاقات الموظّفين المقتضيات المفروضة في المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وبناًء على  01

الحسابات الخارجيين، قّدمت األمانة معلومات مفّصلة لألجهزة الحاكمة لالختيار بين الخيارات المختلفة توصيات مراجعي 

لة في فترة ما بعد الخدمة كخصوٍم طويلة األجل. )الفقرة   ( 80لتمويل استحقاقات الموّظفين غير الُمموَّ

ول/قيمة رأس المال هو أمٌر مقبول ويلبّي المعايير من المعلوم أّن تدوين صندوق رأس المال المتداول كجزء من صافي األص 01

المحاسبية الدولية للقطاع العام. وعندما يبلّغ أحد األعضاء عن االنسحاب، وال توجد أّي اشتراكات أخرى قائمة، يجب أن يُنقَل 

ع في انتظار الرّد للعضو المبلغ المتبقّي المستحّق لإلعادة من صافي األصول/قيمة رأس المال إلى الخصوم كحساب واجٍب للدف

 ( 86-81المنسحب. )الفقرات 

، أوصى مراجعو الحسابات الخارجيون بوجوب تقديم المعلومات حول 7101كما في تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين للعام  02

العامة، إلى جانب مسوّدة  جميع اإليرادات والنفقات الُمقدَّرة المرتبطة باألنشطة في إطار الصندوق العام، للدورة المقبلة للجميعة

كأساٍس للموافقة على المخّصصات. ويجوز للجمعية العامة أن تقّرر إدراج  7102-7106البرنامج والميزانية للفترة المالية 

إجمالي الفائض التقديري لإليرادات المتفّرقة ومبيعات المنشورات كجزء من المدخول في الميزانية العادية، أو مخّصصات 

 ( 26-22ط من هذه المصادر. )الفقرتان محدودة فق

ل في العام  82من بين مشاريع صندوق المساهمات الطوعية الـ 06 مشروًعا  77أّي إيرادات أو نفقات في  7101جميعها، لم تُسجَّ

" في ُحفِظَت كلّها بالدوالر األميركي. وبالتالي، شعر مراجعو الحسابات الخارجيون بأّن جميع هذه المشاريع "غير الناشطة

. ينبغي نقل األرصدة المتبقّية المتوافرة في هذه المشاريع 7101صندوق المساهمات الطوعية كان يجب أن تُغلَق ربّما في العام 

د األمين العام بمعلومات إضافية  إّما كاسترداد للجهات المانحة أو للصندوق العام. ويقترح مراجعو الحسابات الخارجيون أن يُزوَّ

المالية حول ما إذا كانت حسابات صندوق المساهمات الطوعية التي من دون أّي معاملة مالية ما زالت جارية أو  في نهاية السنة

 ( 011-22يجب أن تُغلَق. )الفقرات 

من المتعارف عليه في وكاالٍت أخرى تابعة لألمم المتّحدة أن يُجري مراجعو الحسابات الخارجيون، إلى جانب عملية المراجعة  02

للحسابات المالية، مراجعاٍت لالمتثال واألداء أيًضا. ولقد بدأ مراجعو الحسابات الخارجيون باستعراض مسائل امتثال  المالية

اإلجراءات والمعامالت للقواعد واألنظمة الخاصة بالمنظّمة، والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، والمعايير والسياسات 

 ( 012-011راحات األجهزة الحاكمة واألمانة بمراجعة مسائل األداء أيًضا. )الفقرتان المحاسبية، ويرّحبون بكافة اقت

يدعم مراجعو الحسابات الخارجيون حجج وتوصيات وحدة التفتيش المشتركة بحصر تكليف مراجع الحسابات الخارجي لمنظّمة  08

عضاء الفاعلين. وكما يُتعاَرف عليه في الوكاالت السياحة العالمية بمؤّسسٍة عليا واحدة لمراجعة الحسابات من أحد بلدان األ
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األخرى التابعة لألمم المتّحدة، يجوز للمنظّمة أن تدعو إلى تقديم مقترحات من جميع دول األعضاء الفاعلين لتعيين مؤّسسة عليا 

 ( 016)الفقرة  7102-7106واحدة فقط لمراجعة الحسابات، بصفة مراِجع الحسابات الخارجي لفترة 

مراجعو الحسابات الخارجيون التعبير عن تقديرهم لكافة أشكال التعاون التي أبداها كّل من األمين العام، واإلدارة، وموظّفي  يودّ  02

 األمانة، كما يشكرهم مراجعو الحسابات الخارجيون على مساعدتهم طوال عملية مراجعة الحسابات الخارجية. 

 الخلفية  .4

يا وإسبانيا والهند كمراجعين خارجيين لحسابات منّظمة السياحة العالمية عن الفترة الممتّدة بين قّررت الجمعية العامة تعيين ألمان 71

 (. 7101آب/أغسطس  72بتاريخ  A/RES/627(XX))القرار  7102و 7101عاَمي 

ت الخارجيين. لتخضع للمراجعة من قبل مراجعي الحسابا 7101كانون األّول/ديسمبر  10أعّدت المنظّمة البيانات المالية في  70

، ُمرفَقَةً بتقرير األمين العام، وُمَوقََّعةً من قبل األمين العام ومدير اإلدارة 7102آذار/مارس  16وقُدَِّمت هذه البيانات المالية في 

د مراجعو الحسابات الخارجيون بنسخٍة الكترونية عنها في   ، عبر البريد االلكتروني. 7102آذار/مارس  16والمالية، وُزوِّ

لة لتاريخ 7102آذار/مارس  76في  ، ُموقََّعةً حسب 7101كانون األّول/ديسمبر  10، قّدمت األمانة البيانات المالية الُمعدَّ

 األصول. 

 

 نطاق مراجعة الحسابات، هدف مراجعة الحسابات، النهج .1

منظّمة السياحة العالمية في مدريد،  في مقرّ  7102آذار/مارس  72و 06أُجِريت عملية مراجعة الحسابات في الفترة الممتّدة بين  77

 إسبانيا. 

 األمين العام مسؤول عن إعداد البيانات المالية وفقًا للنظام األساسي والنظام المالي لمنظّمة السياحة العالمية.  71

 02، والمادة من النظام األساسي لمنّظمة السياحة العالمية 0. 76تتمثّل مسؤولية مراجعي الحسابات الخارجيين، بموجب المادة  71

من المرفق األّول، في إبداء رأي بشأن هذه البيانات المالية، استناًدا إلى األدلّة المجموعة  2من النظام المالي، إضافةً إلى المادة 

من المرفق األّول، يتعيّن على مراجعي  6من النظام المالي والمادة  02خالل عملية المراجعة. إضافةً إلى ذلك، ووفقًا للمادة 

من المرفق األّول،  0من النظام المالي والمادة  02الحسابات الخارجيين إجراء تقرير بشأن مراجعة البيانات المالية. ووفقًا للمادة 

، يتعيّن على مراجعي الحسابات الخارجيين إجراء مراجعة لجميع الحسابات والصناديق VIIIوالقواعد المالية المفّصلة، القسم 

 ما في ذلك الصندوق العام، وصندوق المساهمات الطوعية، والصناديق االستئمانية. الخاصة بالمنظّمة، ب

خطّط مراجعو الحسابات الخارجيون وأجروا المراجعة للتوّصل إلى تأكيٍد معقول بأّن البيانات المالية خالية من األخطاء  72

لى النحو الُمعتَمد والمنشور من قبل المنظّمة الدولية الجوهرية. وأُجِريت المراجعة وفقًا للمعايير الدولية لمراجعة الحسابات، ع

للمؤّسسات العليا لمراجعة الحسابات، والصادرة تحت عنوان المعايير الدولية للمؤّسسات العليا لمراجعة الحسابات. تقتضي هذه 

المراجعة للحصول على المعايير من مراجعي الحسابات الخارجيين االمتثال للمقتضيات األخالقية، وتخطيط وإجراء عملية 

 تأكيد معقول بأّن البيانات المالية خالية من األخطاء الجوهرية. 

 تمثّل الغرض الرئيسي من عملية المراجعة في تمكين مراجعي الحسابات الخارجيين من إبداء رأي بشأن:  76

  لة للعام ة من قبل الجم 7101ما إذا كانت النفقات الُمسجَّ  عية العامة، قد ترتّبت لألغراض الُمقرَّ

  لت على النحو المناسب وفقًا لألنظمة والقواعد المالية لمنظّمة السياحة ما إذا كانت اإليرادات والنفقات قد ُصنِّفت وُسجِّ

 العالمية، 

  وما إذا كانت البيانات المالية قد استوفت مقتضيات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وعرضت صورة مطابقة

 . 7101كانون األّول/ديسمبر  10المالي في عن الوضع 

 

شملت دراسة مراجعة الحسابات استعراًضا عاًما، واختباراٍت للسجاّلت المحاسبية في كافة مجاالت البيانات المالية، واألدلّة  72

ملية مراجعة الداعمة األخرى، وفَق ما اعتبره مراجعو الحسابات الخارجيون ضروريًا في الظروف القائمة. ولتحقيق أهداف ع

الحسابات، درس مراجعو الحسابات الخارجيون اإلجراءات المالية والمحاسبية الُمتَّبعة في منظّمة السياحة العالمية على ضوء 

األنظمة والقواعد المالية، وأجروا اختباًرا موضوعيًا للمعامالت المختارة، وقابلوا بين الوصوالت والبيانات المصرفية، وأجروا 
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ّصالً لالشتراكات المقّررة، ومتأّخرات االشتراكات، والبدالت. وقد ُصمِّمت إجراءات المراجعة هذه بالدرجة األولى تحليالً مف

 للسماح بتكوين رأي بشأن البيانات المالية لمنظّمة السياحة العالمية. 

 درس مراجعو الحسابات الخارجيون:  78

  األرصدة االفتتاحية( وفقًا للمعايير المحاسبية  7101اني/يناير كانون الث 10مراجعة البيان الُمعاد للوضع المالي في(

 ؛ 7101أيّار/مايو  11الدولية للقطاع العام، الصادرة عن مراجعي الحسابات الخارجيين بتاريخ 

  الصادر عن مراجعي 7101أيلول/سبتمبر  11استعراض البيانات المالية التجريبية )المرحلية( للوضع المالي في ،

 ؛ 7101كانون األّول/ديسمبر  02ت الخارجيين بتاريخ الحسابا

  الوثائق التوجيهية الصادرة عن فرقة العمل المعنية بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام التابعة لألمم

 المتّحدة؛ 

 كانون  10سبية في نتائج التقرير الصادر عن فرقة العمل التابعة لألمم المتّحدة بشأن "مسح تنّوع السياسة المحا

 " )تقرير التنّوع( حول تطبيق السياسات المالية في جميع الوكاالت التابعة لألمم المتّحدة؛ 7101األّول/ديسمبر 

  الوثائق التوجيهية الخاصة بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، كما اعتمدتها منّظمة السياحة العالمية، أي دليل

بشأن المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام الخاص بمنظّمة السياحة العالمية، ومسوّدة دليل التوجيهات السياساتية 

اإلجراءات المرتبطة بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام لمنظّمة السياحة العالمية، والدليل المحاسبي لمنظّمة 

ى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، والتقييمات االكتوارية السياحة العالمية، والرسوم البيانية للحسابات استناًدا إل

 ؛ 7101وللعام  7107للعام 

  ؛ 7101كانون األّول/ديسمبر  10تقرير األمين العام بشأن البيانات المالية لمنظّمة السياحة العالمية للسنة المنتهية في 

  المرفقة بالبيانات المالية.  2 – 0المالحق 

 

 جعو الحسابات الخارجيون في مالحظاتهم على تحليل منظّمة السياحة العالمية إلىاستند مرا 72

  السياسات المحاسبية وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام؛ 

  تدوين وتمويل التزامات استحقاقات الموظّفين في فترة ما بعد الخدمة؛ 

  الخيارات لتمويل التزامات استحقاقات الموظّفين؛ 

 معالجة المحاسبية للهيئات الفرعية التابعة لمنظّمة السياحة العالمية. ال 

 

كذلك، أخذ مراجعو الحسابات الخارجيون بعين االعتبار المعلومات الُمقدَّمة بشكٍل إضافي، كما أجروا مناقشات مع مدير اإلدارة  11

العالمية قبل استخالص مالحظاتهم. وبالتالي، استندت والمالية، وإدارة وموظّفي مجال "الميزانية والمالية" في منّظمة السياحة 

هذه المالحظات إلى الوثائق والمعلومات والتفسيرات المتوافرة لمراجعي الحسابات الخارجيين في خالل فترة إجراء عملية 

 المراجعة. 

من المرفق األّول، أصدر مراجعو  2دة من النظام المالي، إضافةً إلى الما 02و 06وفقًا للممارسة العادية الُمتَّبَعة والمادتَين  10

الحسابات الخارجيون طلبات معلومات ومالحظات عملية مراجعة الحسابات، فقُدِّمت إلى األمانة للتعليق عليها. ونوقشت مع 

حاط األمانة مسوّدتَي رأي مراجعي الحسابات وتقرير مراجعة الحسابات. وأحاط األمين العام علًما بالملّخص التنفيذي، كما أ

 مدير اإلدارة والمالية علًما بمجمل مضامين مسوّدة التقرير. وقد ُعِكست كافة التعليقات بصورٍة مالئمة في التقرير. 

  خالصة عملية المراجعة .2

على الرغم من المالحظات في هذا التقرير، لم تكشف دراسة مراجعي الحسابات الخارجيين أّي ضعف أو أخطاء تُعتبَر جوهرية  17

قّة واكتمال وصوابية البيانات المالية ككّل. وفي أثناء عملية المراجعة، نقل مراجعو الحسابات الخارجيون مالحظاتهم من حيث د

واستنتاجاتهم إلى األمانة. وباإلشارة إلى األخطاء التي تّم تحديدها في محاسبة مستحقّات اشتراكات األعضاء مع تخلّف في خطط 

تعديالً للبيانات المالية لتصحيح هذه األخطاء.  7102آذار/مارس  76ذلك، قّدمت األمانة بتاريخ الدفع، والبدالت المترتّبة على 

لة، كان مراجعو الحسابات الخارجيون راضين عن التصحيحات التي تمتثل لمتطلّبات  وبعد االطّالع على البيانات المالية الُمعدَّ

اع العام. وعلى هذا األساس، أبدى المراجعون الخارجيون رأيًا غير متحفّظ السياسات المحاسبية للمعايير المحاسبية الدولية للقط

 .7101بشأن البيانات المالية لمنظّمة السياحة العالمية لسنة 
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إّن توصيات مراجعي الحسابات الخارجيين بشأن التعديالت، أو التصحيحات، أو تحسين اإلجراءات، أو الكشوفات األشمل 

 جة في األجزاء ذات الصلة من هذا التقرير.للبيانات المالية، ُمدرَ 

 

 تقديم البيانات المالية .2

إّن جهود منظّمة السياحة العالمية الرامية إلى التحّول نحو إطار محاسبي معترف به دوليًا سوف يزّود الدول األعضاء واإلدارة  11

دة من المنافع الُمتاحة اآلن بفضل المعايير بمعلومات مالية أفضل لتُستخَدم في التشغيل اليومي للمنظّمة. لذا، يجب االستفا

المحاسبية الدولية للقطاع العام من أجل ضمان أن تساهم الجهود المبذولة نحو استخداٍم أكثر كفاءةً وفعالية للموارد كنتيجة لتحّسن 

 المعلومات اإلدارية. 

من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، بما  1.21لمعيار تلبّي البيانات المالية الُمقدَّمة من قبل المنظّمة المقتضيات الهيكلية ل 11

 أّن البيانات مدعومة بتقديم السياسات والكشوفات المالية في المالحظات المرفقة بالبيانات المالية، 

  :وتشمل المكّونات الضرورية التالية 

  بيان الوضع المالي الذي يُظِهر جميع أصول وخصوم المنظّمة؛ 

 نة خالل فترة التقرير؛ بيان األد  اء المالي الذي يُظِهر جميع اإليرادات والنفقات الُمدوَّ

  بيان التغيّرات في صافي األصول الذي يلّخص القيمة المتبقّية ألصول المنظّمة بعد حسم جميع الخصوم؛ 

  التقرير؛ بيان التدفّقات النقدية الذي يوفّر تفاصيل عن كيفية استخدام المصادر النقدية خالل فترة 

  )بيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية الذي يُظِهر اإلنفاق مقابل اعتمادات الميزانية على أساس )االستحقاق المعّدل

ت الميزانية بموجبه.   الذي أُقرَّ

يق السياسات بنتيجة اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، ضمنت المنظّمة شروطًا أكثر صرامةً في تحديد وتطب 12

المحاسبية بطريقٍة متّسقة، كما كان يتّم تحت إطار المعايير المحاسبية لمنظومة األمم المتّحدة. تُعَرض السياسات المحاسبية 

المرفقة بالبيانات المالية، وهي تتعلّق بغالبيتها بدليل التوجيهات السياساتية بشأن المعايير المحاسبية  7الرئيسية في المالحظة 

ية للقطاع العام الخاص بمنظّمة السياحة العالمية. ولغاية تاريخه، تُعتبَر الهيكلية الحالية للبيانات المالية متماثلة مع المعايير الدول

 المحاسبية الدولية للقطاع العام. 

 التقارير النطاقية  .2

المرفقة بالبيانات المالية، ُمقسَّمةً  1لمالحظة إضافةً إلى ذلك، قّررت المنظّمة إعداد بيانات بالتقارير النطاقية التي تظهر، في ا 16

 بحسب الصناديق على النحو التالي 

 خدمات برنامج العمل  ( أ)

 الخدمات األخرى  ( ب)

 أّسست المنظّمة إلى جانب  12

 الصندوق العام، ويشمل صندوق رأس المال المتداول كاحتياطي 

 الصناديَق التالية 

 صندوق المساهمات الطوعية 

o  المساهمات الطوعية 

o  برنامج األمم المتّحدة اإلنمائي 

  الصناديق االستئمانية 

o  إيطاليا(  –"األنشطة المتّصلة بالتربية وبتنمية السياحة المستدامة" )اتّفاق منّظمة السياحة العالمية 

o  إسبانيا(  –"األمانة الدائمة لألعضاء المنتسبين" )اتّفاق منظّمة السياحة العالمية 

o عّدد الجهات المانحة والبرامج المشتركة الصندوق االستئماني المت 

 

تختلف مصادر هذه الصناديق. ضمن الصندوق العام، وحدها الميزانية العادية، واحتياطي االستبدال، واحتياطي الطوارئ  18

 الخاص، وصندوق رأس المال المتداول كاحتياطي للصندوق العام، تخضع لمقّررات األجهزة الحاكمة لألعضاء. 
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كلَّف مراجعو الحسابات الخارجيون بمراجعة جميع الصناديق والحسابات الخاصة بالمنظّمة، بما في ذلك الصندوق بشكٍل عام، يُ  12

من المرفق األّول؛  0من النظام المالي، والفقرة  1. 02العام، وصندوق المساهمات الطوعية، والصناديق االستئمانية )الفقرة 

 . من القواعد المالية المفّصلة( VIIIوالفصل 

 أقسام محاسبية، تُسمَّى "المراكز":  2قّررت المنظّمة أّن تتوّزع الصناديق على  11

 مصادر صناديق منظّمة السياحة العالمية المركز

 المصادر من  الصناديق  

 الصندوق العام  1

 0. 01، النظام المالي 2القواعد المالية 

اشتراكات العضوية من األعضاء الفاعلين، 

 المنتسبين، والمشاركين، و

 المصادر الخارجة عن الميزانية 

)كاإليرادات المتفّرقة وإيرادات مخزون 

 المنشورات( 

 االحتياطيات  

 احتياطي االستبدال  

 VI.21-23 القواعد المالية المفّصلة 

 اعتمادات الميزانية 

 احتياطي الطوارئ الخاص  

 VI.24-28 القواعد المالية المفّصلة 

النحو الُمعتَمد من قبل األجهزة المخّصصات على 

 الحاكمة 

 صندوق رأس المال المتداول  

  7. 01، النظام المالي 6القواعد المالية 

االشتراكات الُمسلَّفة من األعضاء الفاعلين 

والمشاركين، والمخّصصات على النحو المعتمد 

 من قبل الجمعية العامة 

 صندوق المساهمات الطوعية  

، القواعد المالية 1)ه( و 0140النظام المالي 

 V.14-19المفّصلة 

المساهمات الطوعية من الجهات المانحة المختلفة، 

 بما يتالءم مع سياسات وغايات وأنشطة المنظّمة 

المساهمات الطوعية للمشاريع من الجهات المانحة  مشاريع المساهمات الطوعية  2

 المختلفة 

لمساهمات الطوعية المخّصصة من برنامج األمم ا برنامج األمم المتّحدة اإلنمائي  3

 المتّحدة اإلنمائي والُمنفَّذة من المنظّمة كوكالٍة ُمنفِّذة 

  الصناديق االستئمانية  

، القواعد 1. 01، النظام المالي 2القواعد المالية 

 V.10-13المالية المفّصلة 

المساهمات الطوعية من الجهات المانحة لتمويل 

 ة لبعض الدول األعضاء األنشطة الهام
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"األنشطة المتّصلة بالتربية وبتنمية السياحة  4

 المستدامة" 

  إيطاليا(  –)اتّفاق منظّمة السياحة العالمية 

 

 المساهمات الطوعية لحكومة إيطاليا 

 "األمانة الدائمة لألعضاء المنتسبين" 

 إسبانيا( –)اتّفاق منظّمة السياحة العالمية 

 ية لحكومة إسبانيا المساهمات الطوع

الصندوق االستئماني المتعّدد الجهات المانحة  5

 والبرامج المشتركة

المساهمات المخّصصة من برنامج األمم المتّحدة 

اإلنمائي، بصفة الوكالة اإلدارية للصندوق 

االستئماني المتعّدد الجهات المانحة والبرامج 

 المشتركة المؤّسس من قبل منظومة األمم المتّحدة

 

نة كخدماٍت أخرى في التقارير  10 قامت المنظّمة، قبوالً منها بالحاجة إلى المعلومات المفّصلة بشأن مختلف الصناديق الُمدوَّ

تقارير الصناديق الفرعية" الذي يُظِهر بيان  2النطاقية، وبناًء على توصية مراجعي الحسابات الخارجيين، بتقديم "الملحق 

لَين بحسب الصناديق والصناديق الفرعية. الوضع المالي وبيان األداء   المالي المفصَّ

 بيان الوضع المالي .2

في إطار المعايير المحاسبية لمنظومة األمم المّتحدة، كانت المنّظمة ُتِعّد بيان موازنة، ولكّن هذه المعايير لم تكن تقّدم تقريًرا 
صول وخصوم المنّظمة. وهذا البيان مطلوب بموجب كامالً باألصول والخصوم التي تمّكن القارئ من فهم قيمة صافي أ

إذ يمّكن القارئ من تكوين صورٍة عن الوضع المالي  –أي بيان الوضع المالي  –المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام 
 للمنّظمة، وما إذا كانت لديها أصول صافية أو خصوم صافية، مع إيضاح التغّيرات في الوضع مع الوقت. 

اجعو الحسابات الخارجيون بمراجعة بيان الوضع المالي من ناحية امتثاله للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وتقديم قام مر
  الحسابات الضمنية. وفي هذا الصدد، كانت لهم التعليقات التالية:

 األصول    2،3

 الموجودات المادية   2،3،3

 تدوين الموجودات المادية من منشورات  17

تدوين الموجودات المادية من منشورات إلى تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. ولم يكن هذا الحساب موجوًدا ُيعزى 
. إّنه يمّثل المنشورات غير الُمباعة في الموجودات 2014في البيانات المالية الخاصة بمنّظمة السياحة العالمية قبل العام 

 ت الموضوعة في عهدة الُمرَسل إليهم. المادية، بما في ذلك المنشورا

يجب تثبيت الموجودات المادية من منشورات من خالل إجراء عمليات إحصاء مادية للمخزون. وتشمل تكلفة الموجودات 
ها المادية من منشورات: كافة تكاليف اإلصدار )المواد األّولية، األجور، التكاليف المباشرة( المترّتبة لجعل المنشورات في حالت

د هذه الكلفة باستخدام صيغة متوّسط الكلفة التقديرية. ولقد أشار مراجعو الحسابات الخارجيون  الراهنة وفي موقعها الحالي. ُتحدَّ
 . 2014أيلول/سبتمبر  30إلى ذلك خالل عملية مراجعة البيانات المالية المرحلية في 

 ظّمة أيًضا تعديل الكشوفات على الشكل التالي: بناًء على توصية مراجعي الحسابات الخارجيين، اقترحت المن 11

تشمل تكلفة الموجودات المادية من منشورات: كافة تكاليف اإلصدار، بما في ذلك التكاليف المترّتبة لجعل المنشورات في حالتها 

د الكلفة باستخدام صيغة متوّسط الكلفة المقّدرة.  لفة الصفحة الواحدة للسنة للتوّصل إلى كالراهنة وفي موقعها الحالي. وُتحدَّ



UNWTO Financial Report and Audited Financial Statements for the Year Ended 31 December 2014 

 

 70 

الحالية، يُقّسم مجموع الكلفة القائمة للموجودات المادية األّولية وكلفة إصدار الصفحات الصادرة خالل العام على إجمالي عدد 

 الصفحات في الموجودات المادية األّولية وعدد الصفحات الصادرة خالل العام."

جودات المادية من ناحية امتثالها للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، استعرض مراجعو الحسابات الخارجيون وضع المو

م للعام الحالي، والكلفة ُحدِّدت باستخدام صيغة متوّسط التكاليف المقّدرة. ولكّن هذا الحساب  فالحظوا أّن المخزون بكامله قد قُدِّ

، لذا ينبغي أن تضيف المنظّمة إلى 012، و018، و012قرات المفّصل لطريقة المتوّسط المقّدر لم تُكَشف بشكٍل كامل في الف

التعريف المذكور أعاله لصيغة متوّسط الكلفة. ولقد ُوِجد أّن كافة الموجودات المادية من منشورات قد ثُبِّتت من قبل  018الفقرة 

 الفريق الُمفوَّض، مع شهادٍة موقَّعة حسب األصول. 

 جرد المنشورات  11

ض الُمعيَّن لهذا الغرض من قبل استعرض مراجعو الحس ابات الخارجيون أيًضا وضع جرد المنشورات من قبل الفريق المفوَّ

. ولقد أُبِرزت لمراجعي 7101منظّمة السياحة العالمية خالل االستعراض المرحلي للحسابات المرحلية في كانون األّول/ديسمبر 

ت والنتائج، ُذِكر فيها أنّه إلى جانب المسؤول عن مخزون الحسابات الخارجيين مذّكرة من دون توقيع حول اإلجراءا

المنشورات، تّم تعيين مسؤول آخر من المالية والميزانية للحضور بصفة مشرف في عملية الجرد هذه. وفي المذّكرة، أشار 

ٍة دائمة. ولم تُعَرض مسؤول مخزن المنشورات إلى عدم توافر أداة تقنية لتحديث قائمة الموجودات المادية من منشورات بطريق

على مراجعي الحسابات الخارجيين شهادة مالئمة في ما يختّص بإحصاء المخزون. لذا، أوصي بأّن يتّم إصدار شهادة مالئمة 

 فور انتهاء عملية الجرد من قبل الفريق المعيَّن، لتحّصلها المنظّمة لإلفصاح. 

 وجود مسؤولين )مبدأ األعيُن األربع(. ويجب أن تضمن المنظّمة أن عملية الجرد تحصل دائًما ب

َوَجد اآلن مراجعو الحسابات الخارجيون شهادة الجرد من قبل الفريق المفّوض، ُموقَّعةً حسب األصول، كما وجد أّن الحسابات 

 تُمَسك بطريقٍة مناسبة. 

 اشتراكات األعضاء المقّررة  2،3،4

  4132اشتراكات األعضاء المقّررة  12

ل  (. وبسبب 1الميزانية العادية للمنظّمة من خالل اشتراكات األعضاء )النظام األساسي، ملحق قواعد التمويل الفقرة يجب أن تُموَّ

  .7101حسم اشتراك عضو فاعل واحد وبعض الفروقات في التدوير، توّجب تعديل االشتراكات المقّررة لسنة 

 0الجدول 

  7101اشتراكات األعضاء المعّدلة 

 االشتراكات المعّدلة  قّررة االشتراكات الم 

 يورو 11,762,224.00  يورو 11,764,802.00 األعضاء الفاعلون 

 يورو 172,398.00 األعضاء المشاركون  

653,772 

 يورو 172,398.00

 يورو 558,449.62 يورو 543,000.00 األعضاء المنتسبون 

 يورو 12,493,071.62 يورو 12,480,200.00 ∑

 

 وأثره على تنفيذ الميزانية  7101ديد االشتراكات خالل سنة اطّلعنا على تس 16
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 7الجدول 

 االشتراكات المستلمة من األعضاء 

  2014  2013 الدفع من قبل األعضاء 

 وضع الدفع 

عدد 

 األعضاء 

االشتراك الُمستلَم 

 )باليورو( 

% من 

االشترا

كت 

 المعّدلة 

عدد 

 األعضاء 

االشتراك الُمستلَم 

 )باليورو( 

من % 

االشترا

كت 

 المعّدلة 

 األعضاء الفاعلون 

 74.89 9,356,780.00 97 78.17 9,207,949.00 106 دفع كامل 

 6.66 832,714.28 16 6.83 804,744.55 20 دفع جزئي 

 (1.58) (196,819.72) (16) (3.13) (368,355.45) (20) دفع جزئي )مستحّق( 

عدم استالم الدفع 

 42 (6.17) (727,250.00) 26 )مستحّق( 

(1,375,910.00

) 

(11.01

) 

)االشتراك المدفوع  ∑

 152 من األعضاء الفاعلين( 

10,012,693.5

5 85.00 155 

10,189,494.2

8 81,56 

 األعضاء المشاركون 

 1.19 148,953.00 5 0.99 117,747.00 4 دفع كامل

 (0.19) (23,445.00) 1 (0.39) (45,612.00) 2 عدم استالم الدفع )مستحّق(

 األعضاء المنتسبون

 2.57 320,728.13  2.87 338,645.09  اشتراكات مدفوعة 

 (1,90) (237,721.49)  (1.43) (168,931.05)  اشتراكات مستحقّة  

)كافة االشتراكات   ∑

  المدفوعة( 

10,469,085.6

4 88.88  

10.659,175.

41 85.32 

)كافة االشتراكات   ∑

  المستحقّة( 

(1,310,148.50

) 

(11.12

)  

(1,833,896.2

1) (14,68) 

  االشتراكات المعدَّلة 

11,779,234.1

4 100  

12,493,071.

62 100 
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أعضاء مشاركين، ومعظم األعضاء  2% من مجمل األعضاء الفاعلين(، و2742عضًوا فاعالً ) 001، كان 7101في العام  12

ارنةً مع السنوات السابقة، ازداد عدد األعضاء الذين لم يدفعوا أّي اشتراك المنتسبين قد دفعوا اشتراكاتهم بالكامل أو جزئيًا. مق

عضًوا فاعالً. وتراجعت النسبة المئوية لالشتراكات المدفوعة في ما يختّص باالشتراكات  026من أصل  17بشكٍل ملحوظ، أي 

 %(. 1426% )تراجع بنسبة  82417إلى  88488المعّدلة، من 

 األعضاء الجدد  18

 ." للسنة المالية الحالية"ُتعتبَر ضمن اإليرادات المتفّرقة على أّن اشتراكات األعضاء الجدد  IV.1لقواعد المالية المفّصلة، الفقرة تنّص ا

، بشأن إعادة 7101آب/أغسطس  71بتاريخ  A/20/5(I)(c) Add. 1أبلغ األمين العام الجمعية العامة، عن طريق الوثيقة 

 كعضَوين فاعلَين في المنظّمة.  7101المتّحدة وترينيداد وتوباغو في أيّار/مايو انضمام اإلمارات العربية 

 يورو لترينيداد وتوباغو.  62,518.00بـ  7101وقُدِّر اشتراك السنة المالية 

، في ما يتعلّق بالوثيقة المذكورة أعاله، أنّه يجب توفير إيرادات A/RES/619(XX)صادقت الجمعية العامة بالمقّرر 

ة للفترة ال من خالل اشتراكات األعضاء، مع األخذ بعين االعتبار إمكانية الحاجة إلى إجراء  7102و 7101ميزانية الُمقرَّ

تعديالت في حالة انضمام أعضاء جدد إلى المنظّمة. ولكّن االشتراكات المقّررة لترينيداد وتوباغو لم تُدَرج في جدول 

 ال في الميزانية العادية الُمعتَمدة للمنّظمة عن هذه الفترة. ، و7102-7101االشتراكات المقّرة لفترة 

إّن األمين العام، وألغراِض محاسبية وميزانية، فّسر البند بوجوب تدوين اشتراك هذا العضو الجديد ليس فقط للسنة المالية 

يزانية لإليرادات المتفّرقة، بدالً كجزء من المدخول الخارج عن الم 7102و 7101، بل أيًضا للعاَمين المقبلَين 7101الحالية 

. ولقد أشار مراجعو 7101من احتساب اشتراك العضوية لترينيداد وتوباغو كجزء من الميزانية العادية ابتداًء من العام 

تعارض من القواعد المالية المفّصلة. ولقد كان هذا ال IV.1الحسابات الخارجيون إلى أّن هذا التدبير المحاسبي ال يمتثل للفقرة 

. على حّد 7101من القواعد المالية المفّصلة مبيّنًا في تقرير مراجعي الحسابات لسنة  IV.1بين الممارسة المحاسبية والفقرة 

ما فهمناه، يسري هذا الحكم على جميع السنوات المالية حتّى يتّم إدراج هذه االشتراكات في االشتراكات المقّرة للفترة المالية 

 التالية. 

، مع المقّررات الالزمة لألجهزة 7102في سنة  IV.1مراجعو الحسابات الخارجيون بتعديل القاعدة المالية المفّصلة أوصى  12

الحاكمة، بغرض تفادي عدم امتثال احتساب دفعات اشتراكات األعضاء الجدد كإيرادات متفّرقة مع القواعد واألنظمة المالية في 

 فيها العضو الجديد إلى المنظّمة.  السنوات التالية بعد السنة التي انضمّ 

المالية المفّصلة، على النحو التالي:  من القاعدة  IV.1وافقت األمانة على أّن يتّم توضيح الحكم في التعديل المقترج القادم للفقرة  21

 ." للفترة المالية الحالية"يُعتبَر هذا االشتراك ضمن اإليرادات المتفّرقة 

 متأّخرات االشتراكات  20

رة  مع 7101هاية سنة في ن عضًوا فاعالً، باشتراكاٍت مستحقّة للمنظّمة.  06، كانت توجد اتّفاقات مع خطط دفع رسمية ُمقرَّ

 . 7101أعضاء فاعلين فقط لغاية سنة  2ومن بين هؤالء، لم تَِرد دفعات كاملة سوى من 

أعضاء منتسبين القسوطات المتّفق عليها  1فع أعضاء منتسبين على خطّة دفع. ومن بين هؤالء، د 2إضافةً إلى ذلك، وافق 

. في حالٍة واحدة، لم تتوافر خطّة دفع خطّية على النحو الُمَعّد والمتّفق عليه عادةً من قبل األمين العام. ولكّن 7101لغاية سنة 

خطّة الدفع المتّفق عليها المجلس التنفيذي وافق على ترشيح هذا العضو المنتسب إلعادة االنضمام إلى المنّظمة استناًدا إلى 

 شفهيًا. 

 جاء تحصيل االشتراكات المتأّخرة في السنوات القليلة الماضية على الشكل اآلتي:  27

 1الجدول 

 7101 – 7101متأّخرات اشتراكات األعضاء المحّصلة 

2010 2011 2012 2013 2014 

1,060,074.47 

EUR 

1,472,749.87 

EUR 

1,242,164.25 

EUR 

1,986,845.47 

EUR 

 يورو  763,242.59
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% من متأّخرات االشتراكات المستحقّة في نهاية 1421، ولم تتجاوز 7101انخفضت متأّخرات االشتراكات المحّصلة في العام 

 . 7101السنة المالية 

قدَّمة من قبل يقترح مراجعو الحسابات الخارجيون تشجيع األعضاء على تسديد اشتراكاتهم أو على األقّل استخدام خطط الدفع المُ  21

األمين العام، إذ إنّها مسألة إنصاف إزاء األعضاء اآلخرين للمساهمة في رفاه المنظّمة وفقًا لجدول االشتراكات المقّررة المتّفق 

 عليه. 

 كذلك، يجب أن يبادر األمين العام إلى تخصيص الوقت وبذل الجهود لالتّفاق على خطط دفع وجمع متأّخرات االشتراكات. 

 اكات األعضاء المقّررة المستحقّة القبض اشتر 21

وفقًا لمقتضيات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، تفيد البيانات المالية باشتراكات األعضاء المقّررة المستحقّة القبض، 

 مع الفصل فيها بين المستحقّات الجارية وغير الجارية. 

 شتراكات المقّررة غير المدفوعة من قبل األعضاء.تمثّل االشتراكات الجارية المستحقّة القبض اال

أّما االشتراكات غير الجارية المستحقّة القبض فهي االشتراكات والسلفات التي من المتوقّع استالمها، على أساس خطط الدفع 

 شهًرا من تاريخ التقرير.  07المتّفق عليها، بعد أكثر من 

، الحظ مراجعو الحسابات 7102آذار/مارس  16مالية، كما قُدِّمت في لدى مراجعة الحسابات على أساس البيانات ال

لة في  الخارجيون أّن المنظّمة أفادت ضمن األصول الجارية )اشتراكات األعضاء الجارية المستحقّة القبض والمتأّخرة، الُمسجَّ

  لون( األعضاء الفاع –االشتراكات المقّررة المستحقّة القبض المتأّخرة  -  141301الحساب 

 

 يورو    8,425,612.83االشتراكات المقّررة المستحقّة القبض لألعضاء من دون خطط دفع            

 يورو  3,182,503.66أعضاء مع تخلّف في خطط الدفع     2االشتراكات المقّررة المستحقّة القبض لـ 

 يورو    11,608,116.49           االشتراكات المقّررة المستحقّة القبض الجارية                        

لم تُراَع في ذلك السياسة المحاسبية المتّبعة في المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. فكان يجب اإلفادة باستمرار عن  22

اشتراكات األعضاء المستحقّة القبض مع غياب خطّة دفع كأصول غير جارية )اشتراكات األعضاء غير الجارية المستحقّة 

لة في الحساب  األعضاء الفاعلون(، إاّل إذا كانت الجمعية العامة  –خطط دفع االشتراكات المقّررة  -  221101القبض والمتأّخرة، الُمسجَّ

تتجاهل خطط الدفع الخاصة بهؤالء األعضاء المتخلّفين. وبالتالي، أوصى مراجعو الحسابات الخارجيون بإعادة تصنيف هذه الحسابات 

 لقبض كأصول غير جارية. المستحقّة ا

بالموافقة على هذه المالحظة، أجرت المنظّمة التصحيحات الالزمة وعّدلت البيانات المالية على هذا األساس. وقّدمت األمانة في  26

و تعديالً في البيانات المالية لتصحيح هذه األخطاء. وبعد استعراض البيانات المالية المعّدلة، كان مراجع 7102آذار/مارس  76

الحسابات الخارجيون راضين عن التصحيحات التي تراعي مقتضيات السياسات المحاسبية في إطار المعايير المحاسبية الدولية 

 للقطاع العام. 

ة تفيد األمانة بأّن أّي دفع في ما يختّص باالشتراكات المقّررة المستحقّة القبض المتأّخرة يُطبَّق عادةً لتسوية االشتراكات المتأّخر 22

ّوالً، ثّم على اشتراك السنة الحالية، إاّل إذا أُشير إلى خالف ذلك. ويجوز لألمانة والمدين أن يتّفقا على طريقٍة مختلفة للتسوية أ

)كالمتّفق عليه في خطط الدفع(. كذلك، يجوز للمدين أن يحّدد كيفية وجوب تسوية المتأّخرات من خالل الدفع. فالمنظّمة ال تعتمد 

 أن تسوية المتأّخرات. أّي تنظيٍم بش

أوصى مراجعو الحسابات الخارجيون بإمكانية قيام المنظّمة باعتماد وتطبيق هذه القاعدة بشأن تسوية المتأّخرات في القواعد  28

 واألنظمة المالية الخاصة بالمنظّمة. 

لقواعد واألنظمة المالية الخاصة بالموافقة على ذلك، يمكن للمنّظمة أن تدرس إدراج نظام جديد بشأن تسوية المتأّخرات ضمن ا 22

 بمنّظمة السياحة العالمية. 

 . 0221-0220ما زالت األمانة تسّجل االشتراك المستحّق لقبض للعضو الفاعل السابق "يوغوسالفيا السابقة" لفترة     61

 دولية للقطاع العام. ناقش مراجعو الحسابات الخارجيون شطب هذه الحسابات المستحقّة القبض وفقًا للمعايير المحاسبية ال 60
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أفادت المنظّمة بأنّه لدى األمم المتّحدة الحّق في طلب تسديد كامل أو جزء من المتأّخرات الراجعة إلى ما قبل تاريخ الحّل من 

الدول الخلف الخمس ليوغوسالفيا السابقة. وعلى الرغم من الطلبات بشطب الدين، رفضت األمم المتّحدة القيام بذلك. وإلى حين 

لفصل في هذه المسألة من قبل األمم المتّحدة، ليست منظّمة السياحة العالمية في وضٍع يُجيز لها مالحقة استرداد المبلغ القائم، ا

 كما أّن سياسة المنظّمة في هذا الصدد تتّسق مع السنوات السابقة والنهج المتّبع من قبل األمم المتّحدة. 

 القبض والمشكوكةاشتراكات األعضاء المقّررة المستحقّة  67

من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، يجب أن يقوم كياٌن ما بتقييم ما إذا كانت قيمة األصل المالي قد  29.67وفقًا للبند 

 تراجعت، وخصوًصا في ما يتعلّق بعدم إمكانية تحصيل الحسابات المستحقّة القبض. 

"أن يُقاس (، في حال خسارة قيمة الحسابات المستحقّة القبض، على 72427ام )تنّص المعايير المحاسبية الدولية للقطاع الع

مقدار الخسارة باعتباره الفرق بين المقدار القائم لألصل والقيمة الحالية للتدّفقات النقدية المستقبلية المقّدرة.. ويجب خفض 

 المقدار القائم لألصل إّما مباشرًة أو من خالل استخدام حساب بدل."

، 0ا لدليل التوجيهات السياساتية بشأن المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام الخاص بمنظّمة السياحة العالمية، النسخة وفقً  61

الصكوك المالية: التقديم/التدوين  < 30 & 29 ,28المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام  .V 3، في الفصل 7101

، بدالت منظّمة السياحة العالمية، كشفت األمانة عن السياسة المحاسبية لتدوين البدالت 3.2.10والقياس/الكشف، انخفاض القيمة 

. وشرحت 021و 021، الفقرتَين 8عن الحسابات المشكوكة لالشتراكات المقّررة المستحقّة القبض لألعضاء في المالحظة 

: "تطبيق دليل التوجيهات السياساتية لمنظّمة 0من الملحق المنظّمة  أّن المعلومات الُمقدَّمة في دليل التوجيهات السياساتية، ض

اإليرادات من المعامالت غير التبادلية،  71السياحة العالمية: الحاالت الخاصة"، المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام 

 ساس، في نسخٍة قادمة منه. على هذا األ 0االشتراكات المقّررة، لم تُحدَّث. وسوف تقوم المنّظمة بتحديث الدليل، الملحق 

 في ما يتعلّق باشتراكات األعضاء المقّررة المستحقّة القبض، دّونت المنظّمة بدالت للحسابات المشكوكة )انخفاض القيمة(.  61

 تؤثّر هذه البدالت بشكٍل كبير، ليس هلى بيان الوضع المالي فحسب، بل أيًضا على بيان األداء المالي. فيجب تسجيل التغيّرات

 في بدالت الديون المشكوكة كنفقات )أو كإيرادات( في بيان األداء المالي. 

%، فسوف تتغيّر أصول 01إذا غيّرت السياسة المحاسبية للمنظّمة درجة بدالت اشتراكات األعضاء المستحقّة القبض بحوالى 

 يمة رأس المال بالمقدار نفسه. يورو. ومن شأن ذلك أن يؤثّر على صافي األصول/ق 1,000,000.00المنظّمة بأكثر من 

، أفيد عن بدٍل للحسابات المشكوكة الشتراكات األعضاء المقّررة 7102آذار/مارس  16في بيان الوضع المالي، على النحو الُمقدَّم في 

 يورو   12,218,243.48(-)القبض                           المستحقّة 

 وهي تتألّف من 

 يورو  11,029,076.25(-)ات األعضاء المقّررة المستحقّة القبض المشكوكة         الشتراك 1415بدل الحساب 

 يورو 1,186,931.38(-) لخطط دفع االشتراكات المقّررة المستحقّة القبض المشكوكة  2213بدل الحساب 

 للمستحقّات المشكوكة  1422بدالت الحساب 

 يورو 2,235.85(-)      صندوق رأس المال المتداول 

 

 % لـ 011يرجع إلى بدالت بنسبة  1415البدل المسّجل في الحساب 

 يورو  7,865,203.40       االشتراكات المقّررة المستحقّة القبض الجارية 

 يورو 3,163,872.85 اشتراكات األعضاء المقّررة المستحقّة القبض الجارية مع تخلّف في خطط الدفع 

 يورو 11,029,076.25          

 يورو  11,029,076.25(-)       % يوازي 011البدل 

 

 % لـ21يرجع إلى بدالت بنسبة  2213البدل المسّجل في الحساب 

 يورو  2,373,862.76  اشتراكات األعضاء المقّررة المستحقّة القبض غير الجارية مع خطط دفع 

 يورو 1,186,931.38(-)        % يوازي 21البدل 
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جيون أن يشيروا إلى أّن تسجيل البدل للديون المشكوكة ال يعني أّن واجب األعضاء المساهمين بدفع يوّد مراجعو الحسابات الخار 62

المتأخّرات لم يعد قائًما. فقد سّجلت المنظّمة هذا البدل فقط لالمتثال لمقتضيات صياغة التقارير بحسب المعايير المحاسبية الدولية 

 المستحقّة القبض بالقيمة المعقولة.  للقطاع العام، وأفادت باشتراكاتها المقّررة

حّدد مراجعو الحسابات الخارجيون عدًدا من السجاّلت المحاسبية للبدالت لالشتراكات المستحقّة القبض من األعضاء مع تخلّف  66

قبل المنظّمة. فبدالً في خطط الدفع، ولم تكن ممتثلة للسياسات المحاسبية وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام المتّبعة من 

يورو.  857,081%. تؤّدي هذه األخطاء إلى انخفاٍض في البدل بمقدار 011%، طُبِّق بدٌل بنسبة 21من تدوين بدٍل بنسبة 

 وبالتالي، يوصى بإعادة تصنيف هذه البدالت وتصحيح درجة البدالت المسّجلة. 

تعديالً  7102آذار/مارس  76على هذا األساس. وقّدمت األمانة في أجرت األمانة التصحيحات الالزمة وعّدلت البيانات المالية  62

لة، كان مراجعو الحسابات الخارجيون راضين  في البيانات المالية لتصحيح هذه األخطاء. وبعد استعراض البيانات المالية الُمعدَّ

 ة الدولية للقطاع العام. عن التصحيحات التي تمتثل لمقتضيات السياسات المحاسبية ضمن إطار المعايير المحاسبي

"يجب على الهيئة أن تكشف  )ب( من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على أنّه  30.44باإلضافة إلى ذلك، ينّص البند  68

ير، بما بحسب فئات األصول المالية... تحليالً لألصول المالية التي ُحدِّدت فرديًا على أّن قيمتها قد انخفضت في نهاية فترة التقر

 في ذلك العوامل التي أخذتها الهيئة بعين االعتبار في تحديد أّن قيمتها قد انخفضت". 

دّونت األمانة بدالت للحسابات المشكوكة لالشتراكات المقّررة المستحقّة القبض استناًدا إلى التجارب السابقة. وقّدمت األمانة  62

من دليل  2ندة إلى األساس الموجز لبدل االشتراكات المشكوكة )الملحق دمعلومةً تفيد بأّن هذه السياسة المحاسبية كانت مست

 المحاسبة )المسوّدة(( بشأن قَِدم الحسابات المستحقّة القبض. ينّص هذا األساس على ما يلي: 

ح لألعضاء المتأّخرين عن سنتَين )الفترة الحالية والسابقة( أن يسّددو ا اشتراكاتهم، في حين "استناًدا إلى التجارب السابقة، يُرجَّ

من القواعد المالية، هناك احتمال أقّل باستالم اشتراكاتهم في الوقت المحّدد،  01أنّه في حالة األعضاء الذين تنطبق عليهم الفقرة 

 إاّل إذا اتّفقوا مع منّظمة السياحة العالمية على خطّة دفع." 

 %( على شروٍط مختلفة.011% أو 21تعتمد درجة البدالت )

رى مراجعو الحسابات الخارجيون أّن سياسة النسبة المئوية للبدالت ليست فقط نتيجةً لقَِدم االشتراكات المتأّخرة، بل أيًضا نوًعا ي

 من التقدير. ولقد نوقشت هذه المسألة بشكٍل مكثّف. 

ت لتسوية متأّخرات أوصى مراجعو الحسابات الخارجيون مجّدًدا بتحضير تقييٍم متواصل في السنوات القادمة للدفعا

 االشتراكات، مع تقسيم االشتراكات بين 

  ،األعضاء الفاعلين والمشاركين 

  ،األعضاء المنتسبين 

  والمساهمات في صندوق رأس المال المتداول 

 

 ومع تفصيلها بحسب قَِدم المتأّخرات التي ُسدِّدت. على وجه الخصوص، يمكن لألمانة أن تأخذ بعين االعتبار أّن عدًدا من

األعضاء الذين ال يعتمدون خطط دفع قد سّددوا المتأّخرات المستحقّة عن السنوات السابقة. يمكن استخدام هذا التقييم كأداٍة 

 موثوقة لتعديل النسب المئوية للبدالت. وتدرك األمانة أّن هذا االستعراض يجب أن يجري بصورٍة دورية في المستقبل. 

 ة القبض المساهمات األخرى المستحقّ  2،3،1

 البدالت 21

الصكوك المالية:  < 30 & 29 ,28، المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام V 3في دليل التوجيهات السياساتية، الفصل 

، بدالت منظّمة السياحة العالمية في البند ج(، أشارت المنظّمة إلى 3.2.10التقديم/التدوين والقياس/الكشف، انخفاض القيمة 

يون المشكوكة المرتبطة بالمساهمات األخرى المستحقّة القبض، كالمساهمات الطوعية استناًدا إلى التجارب تأسيس بدل للد

 السابقة مع الجهات المانحة. 
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، وصفت المنظّمة كيفية تطبيق البدالت على المساهمات األخرى المستحقّة القبض )المساهمات 021، الفقرة 8في المالحظة 

 تئمانية(. الطوعية والصناديق االس

 في ما يتعلّق بـ

 المساهمات األخرى المستحقّة القبض الجارية وغير الجارية 

 يورو  1,629,122.27)المساهمات الطوعية( بقيمة                      

 دّونت المنّظمة

 يورو  67,903.86 (-)بدالت للحسابات المشكوكة )انخفاض القيمة( بقيمة  

، تّم 7101كانون الثاني/يناير  0لوضع المالي بموجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في على النحو الوارد في بيان ا

 تدوين بدل بـ

 يورو  91,161.51 (-)  بدالت قصيرة األجل للمساهمات الطوعية  

 . 7101أيلول/سبتمبر  11لم يتّم الكشف عن سبب خفض المنظّمة للبدالت في 

    

 يورو  23,257.65   لفرق البالغ أوضحت المنظّمة أّن ا 20

 في البدل للمساهمات الطوعية المشكوكة يعود إلى 

 يورو   P-46  9,750,00إلغاء دين مشروع صندوق المساهمات الطوعية 

 وإلى تعديالت البدالت لـ 

 يورو  P-17, P-27, P-28      13,507.65مشاريع صندوق المساهمات الطوعية 

 

 المستحقّة القبض الحسابات األخرى   2،3،2

 بدالت الحسابات المشكوكة لمبيعات المنشورات المستحقّة القبض  27

ال يتضّمن دليل التوجيهيات السياساتية أّي سياسة حول تأسيس بدل للحسابات المشكوكة المرتبطة بمبيعات المنشورات 

 المستحقّة القبض. 

ابات المشكوكة لمبيعات المنشورات المستحقّة القبض هو مبلغ ، وصفت المنظّمة أّن البدل للحس060، الفقرة 2في المالحظة 

مقدَّر استناًدا إلى تحليل قَِدم المبالغ غير المسّددة في تاريخ التقرير، باستخدام السياسة نفسها كتلك المستعملة مع مساهمات 

 األعضاء المنتسبين والمساهمات األخرى المستحقّة القبض. 

لمبيعات المنشورات المشكوكة المستحقّة القبض، الحظ مراجعو الحسابات الخارجيون أّن  بعد استعراض احتساب البدالت

العوامل لتحديد هذه البدالت هي القَِدم وطبيعة الحسابات المستحقّة القبض. تُطبَّق السياسة نفسها كتلك المتّبعة مع مساهمات 

الحاالت الخاصة تُعالَج كاّلً على حدة. وبالتالي، يوصى  األعضاء المنتسبين والمساهمات األخرى المستحقّة القبض، ولكنّ 

 ، على هذا األساس. 060، الفقرة 2بتعديل المالحظة 

 الحسابات المتفّرقة المستحقّة القبض  21

نت الحسابات األخرى المستحقّة القبض كحسابات متفّرقة مستحقّة القبض  –في بيان الوضع المالي، ضمن األصول الجارية  ُدوِّ

 . 2يورو، كما يظهر في المالحظة  132,660.46 بمبلغ

 . 022تتوافر بعض الكشوفات في الفقرة 

 تتألّف الحسابات المتفّرقة المستحقّة القبض من 

 يورو  73,123.79المعامالت التبادلية               –الحسابات المتفّرقة المستحقّة القبض  – 152104الحساب 

 يورو 71,568.15 التبّرعات المدفوعة مسبقًا  –تحقّة القبض الحسابات المس – 152105الحساب 

 تظهر هذه الحسابات المستحقّة القبض صافية من 

 بدل الحسابات المشكوكة المستحقّة القبض  – 152201الحساب 

 يورو  )-12,031.48(الحسابات المستحقّة القبض األخرى من المعامالت التبادلية        -
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 يورو  132,660.46قة المستحقّة القبض                بند الحسابات المتفرّ 

 

 لم تُعلَن بعد أّي سياسة محاسبية حول تدوين البدالت للحسابات المتفّرقة المستحقّة القبض. 

الحظ مراجعو الحسابات الخارجيون الحاجة إلى تفسير العوامل لتحديد انخفاض قيمة الحسابات المتفّرقة المستحقّة القبض. 

في تدوين البدالت لمبيعات المنشورات المستحقّة القبض والمنخفضة القيمة، أوصى مراجعو الحسابات الخارجيون وكما 

 بصياغة سياسة فردية ومعقولة لتدوين بدل للحسابات المشكوكة للمتفّرقات المستحقّة القبض أيًضا. 

  

المستحقّات األخرى من المعامالت التبادلية، تُحلَّل لكّل  شرحت األمانة أّن البدالت للحسابات المشكوكة المستحقّة القبض بشأن 21

 حالٍة على حدة بسبب الطبيعة االستثنائية والمتنّوعة لهذه المسألة. 

 االستثمارات   2،3،2

 تعديل االستثمارات في المشاريع المشتركة )مؤّسسة ثيميس(  22

د االفتتاحي( ضمن استثمارات المشاريع المشتركة )ثيميس( )الرصي 2014كانون الثاني/يناير  1أفاد بيان الوضع المالي في 
 يورو.  72,500.00د.أ. =  100,000.00عن مبلغ قدره 

، بأّن هذا المبلغ قد أعيد بسبب تعديل استثمار المنّظمة في ثيميس لمبلغ 146، الفقرة 6وأبلغت المنّظمة في المالحظة 
ل في يورو. وبالتالي، في بيان الوضع الما 106,230.74 )الرصيد االفتتاحي(، أصبح  2014كانون الثاني/يناير  1لي الُمعدَّ

يورو. وهذا األهّم من بين التعديلَين القائَمين فقط  178,730.74يورو =(  106,230.74يورو +  72,500.00المبلغ المرصود )
، بعد إعادة الرصيد االفتتاحي في 2014ي العام على المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام من قبل منّظمة السياحة العالمية ف

 . 2014كانون الثاني/يناير  1

مة خالل استعراض البيانات المالية في  ، 2014أيلول/سبتمبر  30بناًء على توصية مراجعي الحسابات الخارجيين الُمقدَّ
الذي تّم التدقيق في احتسابه من قبل أضافت منّظمة السياحة العالمية في مالحظات الكشف، شرًحا حول أسباب هذا التعديل 

 مراجعي الحسابات. 

يشمل االستثمار الختامي في المشروع المشترك حّصة منّظمة السياحة العالمية في فائض ثيميس في نهاية السنة وفًقا لطريقة 
  رأس المال.

، بالتحسينات 7101ّول/ديسمبر كانون األ 10أوصى مراجعو الحسابات الخارجيون، بشأن البيانات المالية لـ"ثيميس" في  26

 التالية: 

  في ما يتعلّق بالمساهمات المستحقّة القبض، على أنّه ال يوجد أّي بدل لهذا المفهوم. 1من المالحظة  1تنّص الفقرة ،

من  72يوصى بالكشف عن سياسة المتّبعة لبدل للمساهمات المستحقّة القبض المطبّقة من قبل ثيميس وفقًا للمعيار 

 يير المحاسبية الدولية للقطاع العام. المعا

  (، يوصى بإعداد جردة أوضح لهذا 2الفقرة  2بالنسبة إلى تشكيلة الحسابات األخرى المستحقّة القبض )المالحظة

 الحساب من أجل إبراز بدل الحسابات المشكوكة المستحقّة القبض. 

 الممتلكات والمباني والمعّدات  2،3،2

 التعديالت  22

ر المزيد من المعلومات حول جميع تعديالت االستهالك، وإعادة تصنيف االستهالك المتراكم، والتصّرفات في من أجل توفي

الممتلكات والمباني والمعّدات، يُعتبَر من الضروري الكشف عن معّدل استهالك المعّدات التقنية، والمركبات، والمعّدات 

أيلول/سبتمبر  11ر إليه خالل استعراض البيانات المالية المرحلية في األخرى، بشكٍل مالئم في الكشوفات، على النحو المشا

من قبل مراجعي الحسابات الخارجيين، وقد أوصوا أيًضا أنّه كان يجب كشف هذا االستهالك المتراكم وهذا االنخفاض  7101

 في القيمة ضمن الكشوفات إلتاحة الفهم بصورٍة أفضل. 
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، ُوِجد أّن استهالك الممتلكات والمباني 7101كانون األّول/ديسمبر  10الية للسنة المنتهية في خالل عملية المراجعة للبيانات الم

م على أساس مباشر لناحية العمر اإلنتاجي المتوقّع لألصول، كما أّن العمر اإلنتاجي للفئات الرئيسية لألصول قد  والمعّدات قد قُدِّ

 قُدِّر أيًضا. 

 الجرد  28

، أُجِرت الجردة من قبل ثالثة 7101أيلول/سبتمبر  11لخارجيون أنّه بموجب المذّكرة في تاريخ الحظ مراجعو الحسابات ا

بنود من المعّدات التقنية غير موجودة. وفي تبادٍل بريدي  6موظّفين من قسم الدعم للمبنى والمكتب. وفي المذّكرة، ُوِجد أّن 

 7معّدات تقنية منها في مخزن تكنولوجيا المعلومات، في حين استُهلِك الـ 1مرفَق حول هذه المسألة، أُفيد أنّه قد ُوِجد الحقًا 

ما الباقيان بالكامل. وأُفيد كذلك بوجوب إجراء شطب للبنَدين الناقَصين. يُذَكر أّن المذّكرة والتبادل البريدي لم يكونا ُموقََّعين، ك

 في حال الموجودات المادية من منشورات. 

لخارجيون في ذلك الوقت بوجوب إجراء هذه التعديالت على بنود تكنولوجيا المعلومات من قبل أوصى مراجعو الحسابات ا

 الفريق المفّوض تحت توقيعه، كما يجب الكشف عن ذلك ضمن المالحظة/الفقرة المختّصة. 

 األربع(. وفي هذه الحالة أيًضا، يجب أن تضمن المنظّمة أن يحصل الجرد دائًما بحضور موظّفَين )مبدأ األعيُن 

أيلول/سبتمبر  11بالنسبة إلى الممتلكات والمباني والمعّدات في مكتب الدعم اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ، لم يكن متوافًرا في 

 سوى مخطّط للشراء/التبّرع للبنود التقنية واألثاث. ولم يوجد أّي تقرير أو تصديق عن جرد هذه السلع.  7101

َدين للجردة في نهاية السنة، مع عدم السماح باختالف التعامل أوصى مراجعو الحسابات الخ ارجيون بتطبيق طريقة وإجراء موحَّ

 مع الموجودات المادية والممتلكات والمباني والمعّدات. 

، فقد لوحظ أّن جرد الممتلكات والمباني 7101كانون األّول/ديسمبر  10أّما خالل عملية المراجعة للبيانات المالية في 

معّدات، بما في ذلك مكتب آسيا والمحيط الهادئ، قد أجِري من قبل الفريق الُمفّوض المعيَّن، مع أخذ شهادات موقَّعة وفق وال

 األصول للسجالت. وُحفِظت كافة السجالت المتّصلة بصورٍة مناسبة. 

 األصول غير المادية  22

 قتضيات التي ترعى تدوين األصل غير المادي. ، توصف الم29-31.28في المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام 

، دّونت المنظّمة للمّرة األولى األصول غير المادية 7101أيلول/سبتمبر  11على النحو الُمبلَّغ في البيانات المالية المرحلية في 

مالية في منظّمة )نظام اإلدارة ال Athenaكـ"برمجيات قيد التطوير" بشأن العمل التطويري على تطبيق نماذج جديدة في 

 يورو.  19,901.43، بمبلغ Athena IIالسياحة العالمية(، ضمن المشروع المسّمى 

 يمكن تحديد هذه التكاليف طالما أّن العمل التطويري يتّم من خالل موارد خارجية. 

ل أيًضا تكاليف البرمجية لم يكن من الواضح ما إذا كانت تكاليف هذه البرمجية ناتجة فقط عن استحصاٍل منفصل، أو أنّها تشم

رة داخلياً.   الُمطوَّ

 وبالتالي، أوصى مراجعو الحسابات الخارجيون بتقديم كشف عن المكّونات التي تتألّف منها تكاليف هذه األصول غير المادية. 

 التالي: من أجل توفير مزيٍد من التوضيح حول البرمجية قيد التطوير، اقترحت المنظّمة تعديل الكشوفات على النحو  81

نة كـ"برمجية قيد التطوير" ترتبط بالعمل التطويري على تطبيق نماذج جديدة في  )نظام اإلدارة   Athena"التكاليف الُمدوَّ
د التكاليف استناًدا إلى جداول الدفع Athena IIالمالية الخاص بمنّظمة السياحة العالمية( ضمن المشروع الُمسّمى  . ُتحدَّ

ف هذه التكاليف ضمن حساب "البرمجيات ومحّطات مرحلة التطوي ر في المشروع. وبعد استكمال المشروع وتطبيقه، ُتصنَّ
رة داخلًيا".   الُمطوَّ
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، ُوِجد أّن المنظّمة فصلت البرمجيات الُمستحَصل عليها 7101كانون األّول/ديسمبر  10خالل مراجعة البيانات المالية في 

رة داخليًا   ، مع كشوفات مناسبة، كما أجِريت المحاسبة وفقًا لألصول.خارجيًا والبرمجيات الُمطوَّ

 الخصوم   2،4

 استحقاقات الموظّفين   2،4،3

 التأمين الصّحي في فترة ما بعد الخدمة  80

دّونت منّظمة السياحة العالمية اإلجازة السنوية المستحقّة الواجبة الدفع، واستحقاق نهاية الخدمة المستحّق الواجب الدفع، 

الصّحي في فترة ما بعد الخدمة المستحّق الواجب الدفع، كخطط استحقاقات ُمحدَّدة، وقّدرت األصول في األّول من  والتأمين

من (n) و (d) ,(b) 25.141. وأّكدت المنظّمة أّن الكشوفات، على النحو المطلوب بموجب البنود 7101كانون الثاني/يناير 

. وخالل 7101كانون األّول/ديسمبر  10سوف تُقدَّم في البيانات المالية النهائية في المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، 

، أوصى مراجعو الحسابات 7101التي تّم التدقيق فيها في آذار/مارس  7101المراجعة الخارجية للبيانات المالية للعام 

 ة بفترة ما بعد التقاعد في المستقبل. الخارجيون في تقريرهم بوجوب إعداد خطّة شاملة لتلبية االلتزامات المختّص

 72خالل استعراض التأمين الصّحي في فترة ما بعد الخدمة، الحظ مراجعو الحسابات الخارجيون أّن الكشوفات، وفقًا للمعيار 

التزامات من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، قد أُِعّدت مسبقًا من قبل المنظّمة، كما وفّرت وضع تدوين وتمويل 

، كما أوصى المراجعون 7101استحقاقات الموظّفين في فترة ما بعد الخدمة، إلى دورة المجلس التنفيذي في حزيران/يونيو 

 . 7101الخارجيون للحسابات في آذار/مارس 

 المساهمات في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظّفي األمم التّحدة  87

، الحظ مراجعو 7101كانون الثاني/يناير  10وفق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في  لدى مراجعة الرصيد االفتتاحي

الحسابات الخارجيون أّن منظّمة السياحة العالمية هو عضو في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظّفي األمم المتّحدة، 

معاشات تقاعدية للموظّفين في فترة ما بعد نهاية خدمتهم. ولكنّه لوِحظ  وهي خطّة استحقاق محّدد متعّدد الهيئات يرمي إلى توفير

 10أيًضا أّن منظّمة السياحة العالمية تعتبره كخطّة مساهمة محّددة، ولم تقّدر بالتالي االستحقاق المتراكم على هذا الحساب في 

لية للقطاع العام، إذا نُِظر في اعتماد أّي خطّة استحقاق من المعايير المحاسبية الدو 72. وفقًا للمعيار 7101كانون الثاني/يناير 

محّدد، يجب أن تصّرح الهيئة بأّن الخطّة هي خطّة استحقاق محّدد، وسبب عدم توافر المعلومات الكافية الحتساب الخطّة كخطّة 

 استحقاق محّدد. 

على النحو الموّضح في دليل التوجيهات السياساتية  7101كانون األّول/ديسمبر  10أّكدت المنظّمة أنّها سوف تقّدم كشوفات في 

للمنظّمة. ولكن، بشأن التصريح حول الصندوق المشترك، سوف تتبع المنظّمة "نموذج المعاملة المحاسبية والكشف بشأن 

لمعنية بالمعايير الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظّفي األمم المتّحدة". ولقد أوٍصي بهذا النموذج من قبل فرقة العمل ا

 المحاسبية والتابعة لألمم المتّحدة. 

واستعرض مراجعو الحسابات الخارجيون أيًضا المساهمات في الصندوق المشترك الُمقدَّمة من قبل منظّمة السياحة العالمية في 

، ووجدوا 7101ل/ديسمبر كانون األوّ  10، والبيانات المالية لغاية 7101أيلول/سبتمبر  11البيانات المالية المرحلية في 

 من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.  72التصريح بشأن خطّة االستحقاق المحّدد وفقًا للمعيار 

 

 المخّصصات االحتياطية   2،4،4

 

 7101سمبر كانون األّول/دي 10يورو في  1,782,693.92شهد هذا المجال تغييًرا ملحوظًا في هذه السنة المالية، فانتقل رصيده من  81

 . 7101كانون األّول/ديسمبر  10يورو في  to 45,516.91إلى 

، ما عدا المخّصص االحتياطي حول إدارة 7101كانون األّول/ديسمبر  10لم تكن أّي من المخّصصات االحتياطية في 

المعايير المحاسبية  المخلّفات، الُمدَرج ضمن حساب المخّصصات االحتياطية الجارية األخرى، مخّصصاٍت احتياطية بموجب

من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ثالثة  02الدولية للقطاع العام. تدّون منظّمة السياحة العالمية وفقًا للمعيار 

مخّصصات احتياطية: للرّد إلى الجهات المانحة األرصدة غير المصروفة من المشاريع المغلقة، إلعادات مبيعات المنشورات، 
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ة المخّصص المذكور أعاله حول إدارة المخلّفات الذي يعكس المبلغ الذي يغطّي التسديد المستقبلي للضرائب حول إدارة بإإلضاف

 المخلّفات لمدينة مدريد. 

 

 صافي األصول/قيمة رأس المال  2،1

 

 تتألّف صافي األصول من االحتياطيات والفائض المتراكم. 

م المتّحدة، أصبحت االحتياطيات اآلن عبارة عن االحتياطيات النظامية الثالثة: صندوق بخالف المعايير المحاسبية لمنظومة األم

 رأس المال المتداول، واحتياطي االستبدال، واحتياطي الطوارئ الخاص. 

إّما كفائض متراكم، وإّما  7101كانون األّول/ديسمبر  10أُعيد تصنيف حسابات االحتياطيات األخرى التي كانت قائمة في 

 حساب خصوم وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. ك

 

 صندوق رأس المال المتداول  81

أفادت المنظّمة عن صندوق رأس المال المتداول في بيانَي الوضع المالي والتغيّرات في صافي األصول/قيمة رأس المال كجزء 

 . 711، الفقرة 02ابل في المالحظة من صافي األصول/قيمة رأس المال. ويُدَعم هذا التدوين بكشٍف مق

"إذا انسحب عضو من المنّظمة، يُستخَدم أّي رصيد قد يكون لديه في )و( من النظام المالي على ما يلي:  7. 01تنّص الفقرة 

صندوق رأس المال المتداول من أجل تصفية أّي التزام مالي مستحّق عليه للمنّظمة. ويُعاد إلى العضو المنسحب أّي رصيد 

 راسب". 

قد يشّكل ذلك دليالً على أّن صندوق رأس المال المتداول هو خصم، وال يمكن اعتباره كجزء من صافي األصول أو قيمة رأس 

، رأى مراجعو الحسابات 7101كانون الثاني/يناير  10المال. في مراجعة األرصدة االفتتاحية لمنظّمة السياحة العالمية في 

 مال المتداول هو بطبيعته خصم، وليس من صافي األصول/قيمة رأس المال. الخارجيون أّن صندوق رأس ال

لم توافق المنظّمة على وجهة النظر هذه، ولكنّها تعهّدت بدرس المسألة ومراجعة معاملة صندوق رأس المال المتداول في 

لة على فرقة العمل التابعة لألمم المتّحدة المنظّمات التابعة لمنظومة األمم المتّحدة. وأبلغت المنظّمة عن نيتها بطرح هذه المسأ

 والمعنية بالمعايير المحاسبية. 

أّسست معظم الوكاالت التابعة لألمم المتّحدة تقريبًا صندوقًا لرأس المال المتداول، ولديها تعريف مشترك ينّص على أنّه  82

لى حين استالم اشتراكات األعضاء، ولألغراض "صندوق مؤّسس من قبل الجهاز التشريعي المالئم لتمويل اعتمادات الميزانية إ

المأذونة". أّما الفائدة فتكمن في إمكانية استخدام جميع األصول في الصندوق عادةً لتمويل العمليات المستقبلية المحّددة، وال توجد 

هي صناديق ال تقوم على مبدأ أّي قيود مرتبطة بالسنة المالية يجب أخذها بعين االعتبار، ألّن صناديق رؤوس األموال المتداولة 

 السنوات. 

بموجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، يمكن إدراج صندوق رأس المال المتداول إّما ضمن بند "قيمة رأس المال" أو 

العام الذي  من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع 1.7"الخصوم". إذا أُدِرج الصندوق ضمن "قيمة رأس المال"، ينطبق البند 

يحّدد صافي األصول/قيمة رأس المال باعتبارها "الفائدة المتبقية في أصول الهيئة بعد حسم جميع خصومها". أّما صافي 

من المعايير المحاسبية الدولية  71األصول السائلة المحتسبة بحسم الخصوم الجارية من األصول الجارية بموجب المعيار 

 إلى "الخصوم".  للقطاع العام فينطبق بالنسبة

في العرض الذي أُجِري مؤّخًرا للمجموعة التقنية التابعة لفريق مراجعي الحسابات الخارجيين، لم تعبّر فرقة العمل التابعة لألمم 

المتّحدة والمعنية بالمعايير المحاسبية عن توجيٍه واضح لمعاملة صندوق رأس المال المتداول في إطار المعايير المحاسبية 

ة للقطاع العام. وفي تقييٍم مع عدٍد من المنظّمات التابعة لألمم المتّحدة وغيرها من المنظّمات الفوق وطنية، تبيّن أّن الغالبية الدولي

 منظّمة أّسست صندوق رأس مال متداول( تدرج الصندوق ضمن بند "صافي األصول/قيمة رأس المال".  00من أصل  2)

 

ابتة بشكٍل عام، وليس االنسحاب شائًعا. وتمثّل المبالغ المدفوعة والمحتفظة كرأس مال شّددت المنظّمة على أّن العضوية ث 86

 متداول التزاًما طويل األجل للمنظّمة، وعلى أسس استمرار العمل، ال يُتوقَّع استرداد رأس المال المتداول في المستقبل المنظور. 
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المال المتداول كجزء من صافي األصول/قيمة رأس المال هو يتفهّم مراجعو الحسابات الخارجيون أّن تدوين صندوق رأس 

 أمٌر معقول ويلبّي مقتضيات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. 

إذا ابلغ أحد األعضاء عن االنسحاب، ولم يكن هناك أّي اشتراكات أخرى قائمة، يجب نقل المبلغ المتبقّى الذي يجب رّده من 

 لمال إلى الخصوم كحساب واجب للدفع إلى حين الرّد إلى العضو المنسحب". صافي األصول/قيمة رأس ا

 الفوائض المتراكمة  82

إّن التعديالت وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام الجارية على الرصيد االفتتاحي تؤثّر تأثيًرا كبيًرا على الفوائض 

احتساب الفائض/العجز للسنة وإقفاله للفائض المتراكم في نهاية السنة، تماًما  المتراكمة لمنّظمة السياحة العالمية. كذلك، يختلف

 عن النظام السابق وفقًا للمعايير المحاسبية لمنظومة األمم المتّحدة.

كان األثر على الفائض المتراكم يُعزى بشكٍل رئيسي إلى إعادة تصنيف المخّصصات االحتياطية المذكورة سابقًا وإدراج 

 ألصول والخصوم غير المشمولة سابقًا في البيانات المالية. والتغيير األبرز يطال التزامات استحقاقات الموظّفين. وتعديل ا

 يُصنَّف الفائض المتراكم لمنظّمة السياحة العالمية ضمن "الفائض المتراكم غير المقيّد" و"الفائض المتراكم المقيّد". 

إلى نطاق خدمات برنامح العمل، إلى جزء الفائض المتراكم الذي يتوافر للعمليات يشير الفائض المتراكم غير المقيّد فقط 

 المستقبلية، وفقًا للدليل المحاسبي الخاص بمنظّمة السياحة العالمية. 

أّما الفائض المتراكم المقيّد فيشير إلى جزء الفائض المتراكم الذي ُخصِّص ألنشطٍة محّددة: الفائض المتراكم لصناديق 

اهمات الطوعية والصناديق االستئمانية، والفائض المتراكم الخاص بمشاريع الميزانية غير العادية ضمن الصندوق العام المس

 . 7102ومخّصصات الميزانية من الفائض المتراكم لتمويل ميزانية 

خدمات برنامج العمل الذي يقّدم يورو، بسبب نطاق   2,899,729-تقّدم منّظمة السياحة العالمية فائًضا متراكًما )عجًزا( بقيمة 

يورو، يُفسَّر بشكل رئيسي بالتزام استحقاقات الموظّفين في فترة ما بعد الخدمة غير الممّولة بقيمة   8,181,297 -عجًزا قدره 

ية يورو، نُقِل رصيده إلى الفائض المتراكم في علم 1,776,441يفيد هذا النطاق عن عجٍز للسنة قدره  يورو.   10,261,309

 االختتام. 

 

 بيان األداء المالي .2

تطلّب بيان األداء المالي عمالً هائالً، إذ على المنظّمة أن تدّون كافة إيراداتها ونفقاتها على أساس االستحقاق. وأساُس االستحقاق  88

وليس عندما يحصل  يعني أّن جميع المعامالت المرتبطة باإليرادات والنفقات يجب أن تظهر عندما يحصل النشاط المتعلّق لها،

ة التدفّق النقدي. هذا يعني أنّه، وبموجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، تمثّل اإليرادات والنفقات الكلفة الحقيقية ألنشط

 الفائض أو العجز(.  –المنظّمة، فتمّكن قارئ الحسابات من استعراض األداء )وصافي أثر اإليرادات والنفقات 

 لحسابات الخارجيون بيان األداء المالي، وكانت لهم المالحظات التالية: درس مراجعو ا

 األجور، والرواتب، واستحقاقات الموظّفين  82

الموظّفون غير  -الرواتب/الرسوم، تحت الرسوم والرواتب واالستحقاقات –الخدمات المؤقّتة  812101ضمن حساب 

ظّمة السياحة العالمية تدفع للمترجمين ولمستشاٍر قانوني بدون عقٍد أو المنتظمين، الحظ مراجعو الحسابات الخارجيون أّن من

فاتورة. والوثيقة الداعمة الوحيدة هي وثيقة أمر دفٍع داخلي في حالة المترجمين، ووصف لألنشطة الجارية في حالة المستشار 

 القانوني. 

قانونية المرعية اإلجراء لدى التعاقد مع مقّدمي يوصي مراجعو الحسابات الخارجيون باالمتثال للمقتضيات المحاسبية وال

الخدمات من مترجمين أو مساهمين أو مستشارين، وطلب الحصول على قسائم مالئمة )كالفواتير، أو اإليصاالت، أو العقود( 

 من المتعاقدين. 

 التغييرات في البدالت  21

األداء المالي كنفقات أو إيرادات. فهي لم تُفنَّد بشكٍل منفصل بل كان يجب أن تُبيَّن الزيادات أو التراجعات في البدالت ضمن بيان 

 ضمن البنَدين 
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 المتفّرقات األخرى  –اإليرادات المتفّرقة  –اإليرادات 

 نفقات الحسابات المشكوكة.  –النفقات األخرى  –النفقات 

جها ضمن بيان األداء المالي كإيرادات قد احتُِسبت إّن التغييرات في بدالت االشتراكات المقّررة المستحقّة القبض التي يجب إدرا

 تطبيق البدالت.  – 642606مع جميع اإليرادات األخرى بنتيجة تغيّرات البدالت إلى حساٍب واحٍد فقط 

بت والتغييرات في البدالت لالشتراكات المقّررة المستحقّة القبض التي يجب إدراجها ضمن بيان األداء المالي كنفقات، قد احتُسِ 

 األعضاء.  –االشتراكات المقّررة المشكوكة  – 881101لحساٍب واحٍد فقط 

 يورو.  42,658.97(-)تصل الزيادات في بدل الديون المشكوكة الشتراكات األعضاء المقّررة المستحقّة القبض إلى 

رجية لتحديد المسائل المختلفة لدى مراجعة الحسابات المذكورة أعاله، احتاج مراجعو الحسابات الخارجيون إلى احتسابات خا

 للسجالت والزيادة أو التراجع المتراكم للبدالت أيًضا. 

شّدد مراجعو الحسابات الخارجيون على الحاجة إلى درس تسجيل مختلف أنواع حركات البدالت للحسابات المتنّوعة. فمن شأن 

 لحقيقة. ذلك أن يساعد على تحسين دقّة بيان األداء المالي ومطابقته للصورة ا

وبغرض تحسين الشفافية، تّم عرض جدوٍل حول حركات بدل الحسابات المشكوكة وفقًا لمقتضيات المعايير المحاسبية الدولية 

  .028، الفقرة 8للقطاع العام، وذلك في المالحظة 

 تبّرعات السلع  –المساهمات العينية  20

لعينية"، البند الفرعي "تبّرعات السلع"، مع مبلٍغ مذكور قيمته تظهر اإليرادات في البند "المساهمات ا – 20في المالحظة 
 يورو، ولكن من دون أّي توضيح.  2,714.99

يورو، وبعض قطع  3.383.35وخالل استعراض األبواب المّتصلة، والوثائق والقسائم، ُوِجد مجموعة من المعّدات التقنية بقيمة 
 لمنّظمة. يورو، على شكل تبّرعات ل 331.64األثاث بقيمة 

من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، يجب أن تّدون الهيئة األصل في ما يتعلّق بالسلع العينية  97 – 23.93بحسب البنود 
 إذا كان المورد يلّبي تعريف األصل ومعايير تدوينه. 

السلع التقنية وقطع األثاث ال تلّبي معيار الحّد  قّررت المنّظمة عدم تدوي السلع العينية التي تّم التبّرع بها كأصول ألّن مختلف
د بعتبة  يورو. وفي حال عدم تدوين األصل، ال ُيحَسب سوف إيراد عيني ونفقٍة مقابلة له. وقد تّم  1,500.00األدنى للكلفة الُمحدَّ

  ذلك وفًقا لألصول.

 بيان التغيّرات في صافي األصول/قيمة رأس المال  .2

رات التي تحصل كنتيجة للتحّول من المعايير المحاسبية لمنظومة األمم المتّحدة نحو المعايير المحاسبية يصف هذا البيان التغيّ  27

ن مباشرةً لصافي  الدولية للقطاع العام في الرصيد الُمعاد، والتغيّرات في االحتياطيات خالل السنة المالية، واإلنفاق المدوَّ

 الصّحي في فترة ما بعد الخدمة، والتحويالت من الفائض للسنة المالية.  األصول للخسائر االكتوارية الخاصة بالتأمين

 بيان التدفّقات النقدية  .31

بما أّن المنظّمة قّررت استخدام الطريقة غير المباشرة التي تمتثل بالكامل للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، فليس لدى  21

 ية. مراجعي الحسابات الخارجيين أّي تعليقات إضاف

 يورو.  905,906التراجع في النقد وما يعادل النقد للفترة المحّددة يساوي 
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 بيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية  .33

رة، وفقًا للبند  21 )ه( من المعايير المحاسبية  70. 0يتعيّن على المنظّمات كمنّظمة السياحة العالمية التي تعلن عن ميزانيتها الُمقرَّ

العام أن تقّدم مقارنةً للميزانية والمبالغ الفعلية، إّما كبياٍن مالي إضافي منفصل، أو كعمود في الميزانية ضمن الدولية للقطاع 

البيانات المالية. وبالتالي، يجب على المنظّمة أيًضا، وعلى الرغم من أنّها تحتسب وتقّدم التقارير وفق مبدأ االستحقاق، أن تمسك 

قارئ من مقارنة النتائج المالية على أساس االستحقاق مع مبالغ الميزانية. يتعارض هذا األمر إلى دفتر حسابات نقدية لتمكين ال

حدٍّ ما مع تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام الذي ينطلق من أساس النقد المعّدل للمحاسبة ويرّوج للعرض على 

 أساس االستحقاق. 

 نفقات الخارجة عن الميزانية الميزانية العادية واإليرادات وال 22

ت على الميزانية العادية من قبل الجمعية العامة لألمم المتّحدة لفترة سنتَين تقويميتَين متتاليتَين، بدًءا بسنٍة رقمها زوجي . يُصوَّ

 من الفترة المالية.  وتُقدَّم ميزانية السنتَين على أساس سنوي لتغطية برنامج العمل المقترح للميزانية العادية لكّل سنٍة مالية

( من قبل الجمعية العامة A/20/5(I)(c)، أُقِّرت الميزانية العادية للمنظّمة )7102-7101بالنسبة إلى فترة ميزانية السنتَين 

(A/RES/619(XX) وفي العام .)7102-7106، سوف تُِعد األمانة مسوّدة برنامج وميزانية المنّظمة للسنتَين 7102 

 الجمعية العامة. إلقرارها من قبل 

 ، يُفسَّر ما يلي: 72في تقرير األمين العام، الفقرة 

 يؤّسس الصندوق العام للمنظّمة لغرض احتساب: 

 المعامالت المالية المرتبطة بالميزانية العادية،  ( أ)

 المعامالت المالية األخرى غير المرتبطة بالميزانية العادية )كاإليردات المتفّرقة(.  ( ب)

 

 من اشتراكات األعضاء المقّررة والمخّصصات:  7102-7101لميزانية العادية تمّولت إيرادات ا

 االشتراكات من األعضاء الفاعلين، والمشاركين، والمنتسبين - أ

 مصادر اإليرادات األخرى:  - ب

 المخّصص )بمبلغ محّدد( من المداخيل المتنّوعة  .0

 الصندوق العام(  –)حاليًا: المخّصص من الفائض المتراكم 

 )بمبلغ محّدد( من بيع المنشورات المخّصص  .7

 مخزون المنشورات(  –)حاليًا: المخّصص من الفائض المتراكم 

 

 –بنتيجة مهّماتها المنتظمة  – 7101إلى جانب مخّصصات الميزانية المقّرة إليرادات الميزانية العادية، كسبت المنظّمة في العام 

 إيرادات خارجة عن الميزانية على شكل

 يداعات واالستثمارات؛ فائدة من اإل 

 اشتراكات من األعضاء الجدد؛ 

  تحويالت األرصدة المتبقية لمشاريع صندوق المساهمات الطوعية المغلقة؛ 

  مبيعات المنشورات؛ 

  إيرادات متفّرقة أخرى؛ 

 وأنفقت النفقات المقابلة. 

 

الخارجيون بوجوب تقديم المعلومات  ، أوصى مراجعو الحسابات7101كما في تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين للعام  26

بشأن جميع اإليرادات والنفقات المقّدرة التي ترتبط باألنشطة ضمن الصندوق العام، إلى الدورة المقبلة للجمعية العامة، إلى 

 ، كأساس إلقرار المخّصصات. ويجوز للجمعية العامة أن تقّرر7102-7106جانب مسوّدة برنامج وميزانية الفترة المالية 
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إدراج إجمالي الفائض التقديري لإليرادات المتفّرقة ومبيعات المنشورات كجزء من المدخول في الميزانية العادية، أو 

 مخّصصات محدودة فقط من هذه المصادر. 

 

 صندوق المساهمات الطوعية  .34
ويقّدم األمين "...على ما يلي:  V.15باإلشارة إلى صندوق المساهمات الطوعية، تنّص القاعدة المالية المفّصلة  22

أفادت األمانة ضمن صندوق العام تقارير سنوية عن استخدام  المساهمات التي يتم تلّقيها إلى صندوق المساهمات الطوعية". 

المغطّاة من المساهمات الطوعية من مختلف الجهات المانحة،  82بجميع المشاريع الـ 7101المساهمات الطوعية في العام 

، تّم إغالق ثالثة مشاريع من صندوق 7101باليورو. باإلضافة إلى ذلك، في العام  61األميركي، ومنها بالدوالر  70و

 . (P - 001, P - 002, P - 030)المساهمات الطوعية، مع تحويل األرصدة المتبقية إلى الصندوق العام 
مشروًعا  77أّي إيرادات أو نفقات في  7101جميعها، لم ياُلحظ في العام  82من بين مشاريع صندوق المساهمات الطوعية الـ 28

 . 7101منها أّي أنشطة مالية في العام  02وكلّها بالدوالر األميركي. ومن بين هذه المشاريع "غير الناشطة"، لم تظهر 
، مع نقل 7101شعر مراجعو الحسابات الخارجيون بأّن هذه المشاريع "غير الناشطة" كان يجب أن تُغلَق ربّما في العام 

 رصدة المتبقّية المتوافرة في هذه المشايع إّما كاسترداد للجهات المانحة أو للصندوق العام. األ

، أوصى مراجعو الحسابات الخارجيون بوجوب حصول األمانة على تأكيد من 7101في تقرير مراجعي الحسابات للعام  22

يع صندوق المساهمات الطوعية من دون أنشطة مدراء البرامج في نهاية السنة حول ما إذا كانت األعمال في أّي من مشار

 مالية خالل السنة قد تّمت، أو ما إذا كانت سيتّم إجراء أنشطة مستقبلية للمشروع. 
، نظّمت األمانة هيكلية 7101كانون األّول/ديسمبر  01بتاريخ  NS/802من خالل التعميم الصادر عن األمين العام  011

لة من خالل موارد خارجة عن الميزانية، بما في ذلك استكمال هذه المشاريع )المرحلة وإجراء عمليات تطبيق المشاريع المموّ 

 ( لضمان إغالق المشاريع بالصورة المالئمة والتصّرف بأّي أموال متبقية وفقًا لالتفاق الخاص بالمشروع.1

 يد الممارسة. يدعم مراجعو الحسابات الخارجيون تطبيق هذه اإلجراءات، كما أوصوا بوضع هذه العملية ق

شعر مراجعو الحسابات الخارجيون بكّل رضا أّن األمانة تشّجع اإلدارة المسؤولة للمشاريع للتحقّق والتأّكد مّما إذا كان يجب 

 استكمال عدد من مشاريع صندوق المساهمات الطوعية، بما في ذلك القرار بشأن األرصدة المتبقية. 

ات الخارجيون التوصية القاضية بالحصول على تأكيٍد من مدراء البرامج في نهاية باإلضافة إلى ذلك، جّدد مراجعو الحساب

 السنة حول وضع وتطّور المشاريع من دون أّي أنشطة مالية في خالل السنة. 

، استعرض مراجعو الحسابات الخارجيون بعض نماذج المعامالت المالية 7101خالل مراجعة البيانات المالية لسنة  010

لسفر لمسؤولي منّظمة السياحة العالمية المخصومة لمشاريع محّددة في صندوق المساهمات طوعية. وفي بعض بشأن نفقات ا

هذه الحاالت، لم يكن من الواضح ما إذا كان خصم نفقات سفر معيّنة قد تّم بما يتوافق مع االتّفاقات في إطار مشاريع الصندوق 

 ذات الصلة. 

تدقيقًا مفّصالت للعيّنات عن مثل هذه  7101لخارجيون لدى مراجعة البيانات المالية للعام وبالتالي، أجرى مراجعو الحسابات ا

المعامالت المالية في مشاريع الصندوق. وأحيط مراجعو الحسابات الخارجيون علًما بأّن مدير اإلدارة والمالية نفسه، 

فقةً من إدارة البرنامج المسؤولة على أّن البعثات المحّددة وموظّفين آخرين من قسم الميزانية والمالية في مّراٍت عّدة، طلب موا

 ونفقات السفر مرتبطة ومشمولة ضمن أهداف وخطط عمل مشاريع الصندوق المشار إليها. 

ولكنّه قد ُوِجد ملّف واحد لنفقات السفر لمسؤولي منّظمة السياحة العالمية، حيث لم يدرك مراجعو الحسابات الخارجيون أّي 

 قولة وأّي تماثل بين غرض سفر البعثة والتدابير المتّفق عليها لمشروع الصندوق المحّدد. عالقة مع

وبالتالي، يوصى بإجراء استعراض مفّصل لهذا الحالة مع السعي إلى تبيان التوضيحات الالزمة. ويمكن للمنّظمة أن تتّصل 

 الستيضاح هذا األمر.  P-27بالجهة المانحة للمشروع 

 

 برنامج األمم المتّحدة اإلنمائي –تئماني الصندوق االس .31
 

إّن منظّمة السياحة العالمية، بصفتها الوكالة ُمنفِّذة لألموال المخّصصة لها من قبل برنامج األمم المتّحدة اإلنمائي،  017

 354,124.42تكون مسؤولة عن تنفيذ المشاريع في إطار هذا البرنامج. في خالل السنة، كانت األصول ضمن البرنامج 



UNWTO Financial Report and Audited Financial Statements for the Year Ended 31 December 2014 

 85 

 180,675.24يورو. وبلغت المساهمات األخرى المستحقّة القبض  100,152.15يورو، وكان النقد وما يعادل النقد يساوي 

يورو. ولقد الحظ مراجعو الحسابات الخارجيون أّن القيمة النقدية لألموال قد تحّولت  104,240.42يورو، واألصول الجارية 

المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وأُظِهر الفرق الناجم عن التحويل بشكٍل من الدوالر إلى اليورو وفقًا لمقتضيات 

 منفصل كفرق في صرف العمالت، وُوِجد أّن السجاّلت المرتبطة بجميع البرامج تُحفَظ بصورٍة مالئمة. 

 

 الصناديق االستئمانية  .32
 الصندوق االستئماني المتعّدد الجهات المانحة والبرامج المشتركة

في ما يتعلّق بالبيانات المالية المختّصة بتنفيذ الصندوق االستئماني المتعّدد الجهات المانحة والبرامج المشتركة،  011

مشروًعا تستخدم األموال  00الُمنفَّذ من قبل المنظّمة كوكالٍة مشاركة تابعة لألمم المتّحدة، تجدر اإلشارة إلى أنّه هناك 

متّحدة اإلنمائي العامل بصفته الوكالة اإلدارية. ولقد أخذت المنظّمة أيًضا كافة الجهود بعين المخّصصة من قبل برنامج األمم ال

 االعتبار، وأظهرت صورةً صحيحة عن البرنامَجين. 

 

 
 مراجعة األداء  .32

باإلضافة إلى درس حسابات البيانات المالية، يجيز النظام األساسي للمنظّمة بتوسيع نطاق عملية المراجعة لتشمل  011

 ( من النظام تنّص على اآلتي: 7) 76مسائل االمتثال واألداء. فأحكام المادة 

 

ام "يجوز للمراجعين، باإلضافة إلى فحص الحسابات، تقديم مالحظاٍت بحسب ما يريانه مناسبًا، بشأن كفاءة اإلجراءات واإلدارة المالية، ونظ
 الممارسات اإلدارية بشكٍل عام." المحاسبة، والضوابط المالية الداخلية، والنتائج المالية و

 

 من النظام المالي، مع المرفق األّول.  06وتوجد إشارات إلى هذه األحكام في المادة 

 

أصدرت المنظّمة الدولية للمؤّسسات العليا لمراجعة الحسابات المعايير الدولية للمؤّسسات العليا لمراجعة الحسابات.  012

توجيهات بشأن عمليات مراجعة األداء هذه )القيمة مقابل المال(. من المتعارف عليه  1111والسلسلة  111تقّدم هذه المعايير 

في وكاالٍت أخرى تابعة لألمم المتّحدة أن يُجري مراجعو الحسابات الخارجيون، إلى جانب عملية المراجعة المالية للحسابات 

ابات الخارجيون باستعراض مسائل امتثال اإلجراءات المالية، مراجعاٍت لالمتثال واألداء أيًضا. ولقد بدأ مراجعو الحس

والمعامالت للقواعد واألنظمة الخاصة بالمنظّمة، والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. ويرّحبون بكافة اقتراحات األجهزة 

 الحاكمة واألمانة بمراجعة مسائل األداء أيًضا.

 

 تكليف مراجع الحسابات الخارجي  .32
 مجدًدا بأن تتّبع المنظّمة ممارسة األمم المتّحدة:  JIU/REP/2014/5فتيش المشتركة في تقريرها أوصت وحدة الت 016

 

"يجوز للجمعية العامة لمنّظمة السياحة العالمية أن تنظر في تعديل النظام األساسي للمنّظمة من أجل السماح باختيار مراجع 
 ا بين البلدان." خارجي واحد للحسابات مع مّدة محدودة ومع التناوب أيضً 

 
فلقد أشارت الوحدة إلى أنّه في حين تعتمد كّل منّظمٍة أخرى تابعة لألمم المتّحدة مّؤسسة عليا واحدة فقط لمراجعة الحسابات من 

ك، أجل مراجعة حساباتها والبيانات المالية، يقتضي تعّدد مراجعي الحسابات الخارجيين توافقهم بشأن عناصر كثيرة من عملهم المشتر

وهذا يصّعب عملهم عليهم وعلى بعض شركائهم في األمانة. وأشارت الوحدة إلى أنّه، وكما في أّي مهّمة رقابة أخرى، ال يُعتبَر من 

ى السليم إبقاء المؤّسسة العليا لمراجعة الحسابات نفسها لفترٍة طويلٍة جديدة، إذ إّن ذلك يطرح مشاكل على مستوى االستقاللية، لذا يوص

 المؤّسسة المكلّفة.  بتناوب
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يدعم مراجعو الحسابات الخارجيون الحجج والتوصيات المقّدمة من قبل الوحدة والقاضية بحّد مهّمة المراجع الخارجي لحسابات 

لوكاالت منظّمة السياحة العالمية في مؤّسسٍة واحدة عليا فقط لهذا الغرض من أحد بلدان األعضاء الفاعلين. وكما يُتعاَرف عليه في كافة ا

األخرى التابعة لألمم المتّحدة، يجوز للجمعية العامة أن تدعو إلى تقديم مقترحات من جميع دول األعضاء الفاعلين لتعيين مؤّسسة عليا 

 . 7102-7106واحدة فقط لمراجعة الحسابات، بصفة مراِجع الحسابات الخارجي لفترة 

 

  7102آذار/مارس  72مدريد، 

 

 

 

 

 د. ثوماس كيرتيس 

 المحكمة االتّحادية لمراجعي الحسابات، ألمانيا 

 

 جيثا رام رينوا 

 مكتب المراقب ومراجع الحسابات العام في الهند 

 

 صوفيا فينايو فرنانديز 

Intervencion General de la Administracion del Estadoإسبانيا ،
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 المالحق غير الُمراَجعة

 

 : معلومات االتّصال 3الملحق 

 عنوان ال  اإلسم 

 Capitán Haya 42. Madrid, Spain منظّمة السياحة العالمية UNWTOالمنظّمة 

 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 

مراجعو الحسابات 

 الخارجيون 

المحكمة الفدرالية األلمانية لمراجعي 

 الحسابات

Bundesrechnungshof 

 

مكتب المراقب ومراجع الحسابات العام 

 في الهند 

 

Intervención General de la 

Administración del Estado 

 إسبانيا 

International Relations  

Adenaueralle 81.D-53113 Bonn, Germany 

 

International Relations 

9, Deen Dayal Upadhyay Marg. New Delhi, India 

 

Maria de Molina 50. 28006 Madrid, Spain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : المعلومات الخاصة بالميزانية العادية4الملحق 

 

 الميزانية العادية  – 7101تحويالت االعتمادات للسنة المالية 

 –تمادات تحويالت االع

 3الميزانية العادية 

 

  

كانون  13للسنة المنتهية في 

  4132األّول/ديسمبر 

باليور

 و
                          

 
  

ت  االنحرا اإلنفاق الفعلي  االعتمادات التي أُقِرَّ

ف عن 

 الميزانية

 نقل االعتمادات
االعتمادات 

 الُمنقَّحة

 

  
    

تكاليف 

الموظّ 

تكاليف 

 غير
 المجموع

تكاليف 

 الموظّفين

تكاليف 

غير 
 الرصيد إلى:  من: المجموع
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 الموظّفين  الموظّفين  فين

المجم

 وع
 

9.085

.000,

00 

4.039.0

00,00 

13.124.

000,00 

9.055.

558,91 

3.917.4

58,25 

12.973.

017,16 

150.98

2,84 

-

273.97

6,93 

273.

976,

93 

13.124.000,

00 

150.98

2,84 

 عالقات األعضاء  أ

1.691

.000,

00 

676.000

,00 

2.367.0

00,00 

1.635.

947,22 

692.915

,28 

2.328.8

62,50 

38.137

,50 

-

33.048

,79 

33.0

48,7

9 

2.367.000,0

0 

38.137,

50 

 

أ 

1

0 

البرنامج اإلقليمي، 

 أفريقيا 

310.0

00,00 

150.000

,00 

460.00

0,00 

305.11

0,53 

108.559

,00 

413.66

9,53 

46.330

,47 

-

30.400

,80 

0,00 429.599,20 
15.929,

67 

 

أ

0

2 

البرنامج اإلقليمي، 

 األمريكتان 

330.0

00,00 

150.000

,00 

480.00

0,00 

334.59

5,50 

148.052

,49 

482.64

7,99 

-

2.647,

99 

0,00 
2.64

7,99 
482.647,99 0,00 

 

أ

0

3 

البرنامج اإلقليمي، 

 آسيا والمحيط الهادئ 

371.0

00,00 

150.000

,00 

521.00

0,00 

384.40

5,51 

134.847

,46 

519.25

2,97 

1.747,

03 

0,00 0,00 521.000,00 
1.747,0

3 

 

أ

0

4 

البرنامج اإلقليمي، 

 أوروبا 

281.0

00,00 

83.000,

00 

364.00

0,00 

211.57

8,13 

182.822

,67 

394.40

0,80 

-

30.400

,80 

0,00 

30.4

00,8

0 

394.400,80 0,00 

 

أ

0

5 

البرنامج اإلقليمي، 

 الشرق األوسط 

233.0

00,00 

83.000,

00 

316.00

0,00 

236.18

9,58 

75.056,

44 

311.24

6,02 

4.753,

98 

-

2.647,

99 

0,00 313.352,01 
2.105,9

9 

 

أ

0

6 

األعضاء المنتسبون 

 )شبكة المعرفة( 

166.0

00,00 

60.000,

00 

226.00

0,00 

164.06

7,97 

43.577,

22 

207.64

5,19 

18.354

,81 
0,00 0,00 226.000,00 

18.354,

81 

B العمليات 

2.446

.000,

00 

1.211.0

00,00 

3.657.0

00,00 

2.468.

939,66 

1.008.8

43,70 

3.477.7

83,36 

179.21

6,64 

-

151.83

9,29 

25.9

99,1

4 

3.531.159,8

5 

53.376,

49 

 

ب

0

1 

التنمية المستدامة 

 للسياحة 

408.0

00,00 

130.000

,00 

538.00

0,00 

400.28

3,46 

127.345

,34 

527.62

8,80 

10.371

,20 

-

994,65 
0,00 537.005,35 

9.376,5

5 

 

ب

0

 التعاون التقني  2

582.0

00,00 

100.000

,00 

682.00

0,00 

588.95

7,00 

64.378,

27 

653.33

5,27 

28.664

,73 

-

25.004

,49 

0,00 656.995,51 
3.660,2

4 

 

ب

0

3 

اإلحصائيات 

وحساب السياحة 

 الفرعي 

392.0

00,00 

160.000

,00 

552.00

0,00 

394.73

1,66 

106.951

,95 

501.68

3,61 

50.316

,39 

-

50.316

,39 

0,00 501.683,61 0,00 

 

ب

0

4 

اتّجاهات سوق 

 السياحة 

256.0

00,00 

160.000

,00 

416.00

0,00 

254.21

6,10 

121.089

,15 

375.30

5,25 

40.694

,75 

-

40.694

,75 

0,00 375.305,25 0,00 

 

ب

0

5 

إدارة المقاصد 

 والجودة 

205.0

00,00 

50.000,

00 

255.00

0,00 

232.47

8,32 

47.526,

17 

280.00

4,49 

-

25.004

,49 

0,00 

25.0

04,4

9 

280.004,49 0,00 

 

ب

0

6 

األخالقيات 

والمسؤولية 

 االجتماعية 

203.0

00,00 

50.000,

00 

253.00

0,00 

163.43

4,29 

90.560,

36 

253.99

4,65 

-

994,65 

0,00 
994,

65 
253.994,65 0,00 

 

ب

0

 0,00 ثيميس  7

150.000

,00 

150.00

0,00 0,00 

109.367

,65 

109.36

7,65 

40.632

,35 

-

28.126

,36 

0,00 121.873,64 
12.505,

99 

 

ب

0

8 

العالقات المؤّسسية 

 وحشد الموارد

208.0

00,00 

271.000

,00 

479.00

0,00 

233.92

0,29 

222.438

,55 

456.35

8,84 

22.641

,16 

-

4.715,

46 

0,00 474.284,54 
17.925,

70 

 

ب

0

9 

المعارض 

والمشاريع الميدانية 

 الخاصة 

192.0

00,00 

140.000

,00 

332.00

0,00 

200.91

8,54 

119.186

,26 

320.10

4,80 

11.895

,20 

-

1.987,

19 

0,00 330.012,81 
9.908,0

1 

 ت

المباشر لبرامج  –الدعم 
 األعضاء 

3.350

.000,

00 

556.000

,00 

3.906.0

00,00 

3.341.

864,37 

689.975

,78 

4.031.8

40,15 

-

125.84

0,15 0,00 

125.

840,

15 

4.031.840,1

5 0,00 

 

ت

0

 ات المؤتمرات خدم 1

735.0

00,00 

120.000

,00 

855.00

0,00 

742.22

4,96 

117.490

,50 

859.71

5,46 

-

4.715,

46 

0,00 
4.71

5,46 
859.715,46 0,00 

 

ت

 اإلدارة 0

2.234

.000,

316.000

,00 

2.550.0

00,00 

2.213.

617,26 

455.520

,24 

2.669.1

37,50 

-

119.13
0,00 

119.

137,

2.669.137,5

0 
0,00 
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2 00 7,50 50 

 

ت

0

3 

االتّصاالت، 

والمنشورات، 

 واألرشيفات 

381.0

00,00 

120.000

,00 

501.00

0,00 

386.02

2,15 

116.965

,04 

502.98

7,19 

-

1.987,

19 

0,00 
1.98

7,19 
502.987,19 0,00 

 ث

غير المباشر  –الدعم 
 لبرامج األعضاء 

1.598

.000,

00 

1.596.0

00,00 

3.194.0

00,00 

1.608.

807,66 

1.525.7

23,49 

3.134.5

31,15 

59.468

,85 

-

89.088

,85 

89.0

88,8

5 

3.194.000,0

0 

59.468,

85 

 

ث

0

 الميزانية والمالية  1

518.0

00,00 

133.000

,00 

651.00

0,00 

519.91

3,24 

168.801

,20 

688.71

4,44 

-

37.714

,44 

0,00 

37.7

14,4

4 

688.714,44 0,00 

 

ث

0

 الموارد البشرية  2

355.0

00,00 

135.000

,00 

490.00

0,00 

370.17

3,68 

171.200

,73 

541.37

4,41 

-

51.374

,41 

0,00 

51.3

74,4

1 

541.374,41 0,00 

 

ث

0

3 

تكنولوجيا 

المعلومات 

 واالتّصاالت 

362.0

00,00 

418.000

,00 

780.00

0,00 

359.82

5,42 

331.051

,00 

690.87

6,42 

89.123

,58 

-

51.374

,41 

0,00 728.625,59 
37.749,

17 

 

ث

0

 الخدمات العامة  4

363.0

00,00 

610.000

,00 

973.00

0,00 

358.89

5,32 

569.670

,56 

928.56

5,88 

44.434

,12 

-

37.714

,44 

0,00 935.285,56 
6.719,6

8 

  

ث

0

5 

المخّصصات 

 0,00 االحتياطية

300.000

,00 

300.00

0,00 0,00 

285.000

,00 

285.00

0,00 

15.000

,00 

0,00 0,00 300.000,00 
15.000,

00 

وتعديالته في هيكلية واعتمادات  A/RES/619 (XX)، الُمقَّرة أوليًا بقرار الجمعية العامة العشرين 7101لميزانية البرامج للعام هذه المعلومات ُمقدَّمة وفقًا  0

َري المجلس التنفيذي 7101ميزانية البرامج الُمراَجعة لسنة   CE/DEC/5(XCIX) و CE/DEC/9(XCVIII)، الُمقَّرة بموجب ُمقرَّ

 
 

         

ت االعتمادات بين البرامج ضمن الجزء نفسه من الميزانية)أ( تحويال
12

 

أُجِريت تحويالت االعتمادات بين األقسام ضمن الجزء نفسه من الميزانية من قبل األمين العام، لتخضع لموافقة لجنة البرنامج 

 والميزانية. 

 الوصف  المبلغ  التحويل 

 البرنامج اإلقليمي، أفريقيا  – 10من: الجزء أ، البرنامج أ (30,400.80 يورو) 1

 البرنامج اإلقليمي، أوروبا  – 11إلى: الجزء أ، البرنامج أ 30,400.80 يورو  

، البرنامج اإلقليمي، أوروبا كنتيجة لتوظيف فريق عمل 11التحويل مطلوب لتغطية الفائض في اإلنفاق على األنشطة المنفّذة من قبل البرنامج أ 

 امج. خارجي لدعم أنشطة البرن

 البرنامج اإلقليمي، الشرق األوسط  – 12من: الجزء أ، البرنامج أ (2,647.99 يورو) 2

 البرنامج اإلقليمي، األمريكتان  – 17إلى: الجزء أ، البرنامج أ 2,647.99 يورو  

ريكتان بسبب الفرق القائم بين متوّسط كلفة ، البرنامج اإلقليمي، األم17التحويل مطلوب لتغطية اإلنفاق االفائض على الموظّفين في البرنامج أ 

 المنصب المستخدم في احتساب الميزانية لكّل برنامج وتكاليف الموظّفين الفعلية في البرنامج. 

 التنمية المستدامة للسياحة  – 10من: الجزء ب، البرنامج ب (994.65 يورو) 3

 والمسؤولية االجتماعية األخالقيات  – 16إلى: الجزء ب، البرنامج ب 994.65 يورو  

، األخالقيات والمسؤوبية 16التحويل مطلوب لتغطية فائض اإلنفاق الناجم عن االزدياد الطفيف في األنشطة المنفّذة من قبل البرنامج ب 

 االجتماعية 

 التعاون التقني  – 17من: الجزء ب، البرنامج ب (25,004.49 يورو) 4

 إدارة المقاصد والجودة  – 12البرنامج بإلى: الجزء ب،  25,004.49 يورو  

إدارة المقاصد والجودة، بسبب الفرق القائم بين متوّسط كلفة المنصب  12التحويل مطلوب لتغطية فائض اإلنفاق على الموظّفين في البرنامج ب 

 المستخدم في احتساب ميزانية كّل برنامج وتكاليف الموظّفين الفعلية في البرنامج. 

 تكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت  – 11من: الجزء ث، البرنامج ث (51,374.41 يورو) 5

                                            
12

 (CE/DEC/6(LIII) و (a)5.3النظام المالي   
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 الموارد البشرية  – 7-إلى: الجزء ث، البرنامج ث 51,374.41 يورو  

صب الموارد البشرية، بسبب الفرق القائم بين متوّسط كلفة المن 17التحويل مطلوب لتغطية فائض اإلنفاق على الموظّفين في البرنامج ث 

 المستخدم في احتساب ميزانية كّل برنامج وتكاليف الموظّفين الفعلية في البرنامج. 

 الخدمات العامة  – 11من: الجزء ث، البرنامج ث (37,714.44 يورو) 6

 0الميزانية والمالية  – 10إلى: الجزء ث، البرنامج ث 37,714.44 يورو  

الميزانية والمالية بسبب الفرق القائم بين متوّسط كلفة المنصب  10الموظّفين في البرنامج ث التحويل مطلوب لتغطية زيادة طفيفة في إنفاق 

عمليات المستخدم الحتساب ميزانية كّل مشروع وتكاليف الموظّفين الفعلية في البرنامج، فضالً عن الزيادة في كلفة عملية المراجعة الناتجة عن 

 مة خالل السنة المالية. المراجعة الثالث التي مّرت فيها المنظّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)ب( تحويالت االعتمادات من جزٍء في الميزانية إلى جزء آخر
16

 

 

أُجِريت تحويالت االعتمادات بين أجزاء مختلفة من الميزانية من قبل األمين العام، لتخضع لموافقة لجنة البرنامج والميزانية 

 والمجلس التنفيذي. 

 الوصف  المبلغ  التحويل 

 العالقات المؤّسسية وحشد الموارد  – 18من: الجزء ب، البرنامج ب (4,715.46 يورو) 1

 خدمات المؤتمرت  – 10إلى: الجزء ت، البرنامج ت 4,715.46 يورو  

                                            
16

 CE/DEC/6(LIII)والمقّرر  (b)5.3النظام المالي   
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فة المنصب خدمات المؤتمرات، بسبب الفرق القائم بين متوّسط كل 10التحويل مطلوب لتغطية فائض اإلنفاق على الموظّفين في البرنامج ت 

 المستخدم في احتساب ميزانية كّل برنامج وتكاليف الموظّفين الفعلية في البرنامج.

 المعارض والمشاريع الميدانية الخاصة  – 12من: الجزء ب، البرنامج ب (1,987.19 يورو) 2

 االتّصاالت والمنشورات واألرشيفات  – 11إلى: الجزء ت، البرنامج ت 1,987.19 يورو  

االتّصاالت والمنشورات واألرشيفات، بسبب الفرق القائم بين متوّسط  11ويل مطلوب لتغطية فائض اإلنفاق على الموظّفين في البرنامج تالتح 

 كلفة المنصب المستخدم في احتساب ميزانية كّل برنامج وتكاليف الموظّفين الفعلية في البرنامج.

 اإلحصائيات وحساب السياحة الفرعي  – 11من: الجزء ب، البرنامج ب (50,316.39 يورو) 3

 اتّجاهات سوف السياحة  – 11من: الجزء ب، البرنامج ب (40,694.75 يورو) 

 ثيميس  – 12من: الجزء ب، البرنامج ب (28,126.36 يورو) 

 اإلدارة  – 17إلى: الجزء ت، البرنامج ت 119,137.50 يورو  

 ، اإلدارة، بسبب الزيادة في األنشطة المنفّذة من قبل البرنامج. 17البرنامج تالتحويل مطلوب لتغطية الفائض في إنفاق  
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  7101كانون األّول/ديسمبر  10الرصيد النقدي للميزانية مقابل سلفة صندوق رأس المال المتداول في 

 

         الرصيد النقدي للميزانية العادية مقابل رصيد صندوق رأس المال المتداول 

      4132انون األّول/ديسمبر ك 13في 

      باليورو 

        2014 % 2013 % 

 100,00 12.767.000,00 100,00 13.124.000,00 الميزانية الُمقّرة 

 85,67 10.936.929,70 86,13 11.303.175,41 إيرادات الميزانية 

 82,00 10.469.085,64 81,22 10.659.175,41 االشتراكات المقّررة  

 3,66 467.844,06 4,91 644.000,00 لمبلغ المصروف من المخّصصات المقّرة من قبل الجمعية العامة ا 

 1,77 226.419,33 3,00 394.000,00 الميزانية العادية  –المخّصص من الفائض المتراكم   

 1,89 241.424,73 1,90 250.000,00 مخزون المنشورات  –المخّصص من الفائض المتراكم   

- نفاق الميزانية إ

12.973.017,16 

-98,85 -

12.923.775,17 

-101,23 

 15,56- 1.986.845,47- 12,72- 1.669.841,75- )ب(( 7. 01العجز النقدي/السلفة من صندوق رأس المال المتداول )النظام المالي 

 15,56 1.986.845,47 5,82 763.242,59 مستلمات االشتراكات المتأّخرة في السنة المالية 

نتيجة/رصيد االشتراكات المتأّخرة بعد اإلعادة إلى صندوق رأس المال المتداول )النظام 

 )ب(( 4. 31المالي 

-906.599,16 -6,91 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4132كانون األّول/ديسمبر  13: الرصيد المتوافر لصندوق رأس المال المتداول للسنة في 1الملحق 

 

   أس المال المتداول الرصيد المتوافر لصندوق ر

 4132كانون األّول/ديسمبر  13في 

   باليورو 

 2.814.015,92 13/13/4132الرصيد في 
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 الحركات خالل السنة

 0,00 اإلضافات: 

 0,00 االشتراكات المتأّخرة المطبّقة إلعادة رّد السلفة بالكامل التي جرت خالل السنة السابقة 

 906.599,16- ناقص: 

المقّدمة إلى الصندوق العام لتغطية إنفاق الميزانية في انتظار استالم االشتراكات غير المسّددةالسلفة 
0 

-906.599,16 

 1.907.416,76 13/34/4132الرصيد في 
 جزء من المعامالت بين النطاقات  0

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ول : االشتراكات المستحقّة للصندوق العام وصندوق رأس المال المتدا2الملحق 

 7101كانون األّول/ديسمبر  10بيان االشتراكات المستحقّة للصندوق العام في 

         بيان االشتراكات المستحقّة للصندوق العام 

 4132كانون األّول/ديسمبر  13في 

         باليورو     

 المجموع االشتراكات المستحقّة  االشتراكات المتأّخرة  السنوات      

 تراكات المستحقّة مجموع االش

 

14.562.869,62 2.005.837,44 

16.568.707

,06 

 االشتراكات في الميزانية 

 

14.352.041,50 1.833.896,21 

16.185.937

,71 

 

 األعضاء الفاعلون 

 

12.898.551,67 1.572.729,72 

14.471.281

,39 

  

 أفغانستان

81-87,89-08,10,12 677.938,77 26.050,00 703.988,77 

  

 ألبانيا

- 0,00 0,00 0,00 
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 الجزائر

- 0,00 0,00 0,00 

  

 أندورا

- 0,00 0,00 0,00 

  

 أنغوال

- 0,00 0,00 0,00 

  

 األرجنتين

- 0,00 0,00 0,00 

  

 أرمينيا

- 0,00 0,00 0,00 

  

 أستراليا

- 0,00 0,00 0,00 

  

 النمسا

- 0,00 0,00 0,00 

  

 أذربيجان

- 0,00 0,00 0,00 

  

 البهاما جزر

- 0,00 0,00 0,00 

  

 0,00 0,00 0,00 - (5)  بنغالدش 

  

 البحرين

78-84,02,10 331.715,05 0,00 331.715,05 

  

 بيالروسيا 

- 0,00 0,00 0,00 

  

 بنين

12 24.843,00 26.050,00 50.893,00 

  

 بوتان

13 4.107,05 0,00 4.107,05 

  

 بوليفيا

81-87, 89-98 425.180,57 0,00 425.180,57 

  

 البوسنة والهرسك

- 0,00 0,00 0,00 

  

 0,00 0,00 0,00 - (2)بوتسوانا 

  

 البرازيل

- 0,00 6.467,08 6.467,08 

  

 بروناي 
- 0,00 0,00 0,00 

  

 بلغاريا

- 0,00 0,00 0,00 

  

 بوركينا فاسو

02-04,11-13 102.615,27 26.050,00 128.665,27 

  

 بوروندي

77-07,11-13 715.252,80 9.591,87 724.844,67 

  

 كمبوديا

 80-92 315.263,10 0,00 315.263,10 

  

 الكاميرون

09-10, 13 25.916,88 27.241,00 53.157,88 

  

 الرأس األخضر

11-13 56.279,85 20.839,00 77.118,85 

  

 جمهورية افريقيا الوسطى

06-13 177.788,00 26.050,00 203.838,00 

  

 تشاد

12.13 50.176,56 26.050,00 76.226,56 

  

 تشيلي

- 0,00 0,00 0,00 

  

 الصين

- 0,00 0,00 0,00 

  

 178,10 178,10 0,00 - (3)كولومبيا 



UNWTO Financial Report and Audited Financial Statements for the Year Ended 31 December 2014 

 95 

  

 الكونغو

- 0,00 0,00 0,00 

  

 كوستا ريكا

- 0,00 0,00 0,00 

  

 كوت ديفوار

05-07,11,12 105.854,00 26.050,00 131.904,00 

  

 كرواتيا

- 0,00 0,00 0,00 

  

 كوبا

- 0,00 0,00 0,00 

  

 قبرص

- 0,00 0,00 0,00 

  

 الجمهورية التشيكية

 

0,00 0,00 0,00 

  

 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

 

0,00 5.717,86 5.717,86 

  

 جمهورية الكونغو الديمقراطية 
95-96,98-00,02-

06,08-12 288.218,26 26.050,00 314.268,26 

  

 وتيجيب

03-13 235.306,00 23.445,00 258.751,00 

  

 جمهورية الدومينيكان

- 0,00 0,00 0,00 

  

 االكوادور

- 0,00 831,09 831,09 

  

 (2)مصر

- 0,00 0,00 0,00 

  

 السلفادور

 96 23.102,46 0,00 23.102,46 

  

 إريتريا

- 0,00 0,00 0,00 

  

 أثيوبيا

- 0,00 0,00 0,00 

  

 فيجي

- 0,00 0,00 0,00 

    

 فرنسا

- 0,00 0,00 0,00 

 المجموع االشتراكات المستحقّة  االشتراكات المتأّخرة  السنوات      

  

 52.099,00 52.099,00 0,00 - (4) الغابون 

  

 319.714,15 0,00 319.714,15 10,13-05,08-93 ( 2غامبيا )

  

 جورجيا

- 0,00 0,00 0,00 

  

 ألمانيا

- 0,00 0,00 0,00 

  

 غانا

13 30.407,00 31.258,00 61.665,00 

  

 اليونان

- 0,00 0,00 0,00 

  

 غواتيماال

- 0,00 0,00 0,00 

  

 غينيا

96,98-00,07 153.171,75 26.050,00 179.221,75 

  

 بيساو-غينيا

92-96,99-13 423.976,55 26.050,00 450.026,55 

  

 غينيا االستوائية

13 25.002,00 27.092,00 52.094,00 
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 هايتي

- 0,00 0,00 0,00 

  

 هندوراس

- 0,00 799,24 799,24 

  

 هنغاريا

- 0,00 0,00 0,00 

  

 الهند

- 0,00 0,00 0,00 

  

 0,00 0,00 0,00 - (2) اندونيسيا 

  

 185.814,00 65.376,00 120.438,00 13-12 ( 0جمهورية إيران اإلسالمية )

  

 العراق

85-87, 91-06,12 1.886.609,34 32.688,00 

1.919.297,

34 

  

 إسرائيل

- 0,00 0,00 0,00 

  

 إيطاليا

- 0,00 0,00 0,00 

  

 جامايكا

- 0,00 0,00 0,00 

  

 0,00 0,00 0,00 - (2)اليابان 

  

 األردن

- 0,00 0,00 0,00 

  

 كازاخستان

- 0,00 0,00 0,00 

  

 كينيا

- 0,00 1.534,09 1.534,09 

  

 قيرغيزستان

95-10,12.13 419.802,89 26.050,00 445.852,89 

  

 الكويت

98 34.309,21 0,00 34.309,21 

  

 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

89-95,04 175.020,94 0,00 175.020,94 

  

 لبنان

- 0,00 90.722,00 90.722,00 

  

 15.907,97 15.907,97 0,00 - (2) ليوسوتو 

  

 ليبيريا

12-13 50.183,00 26.050,00 76.233,00 

  

 ليبيا

- 0,00 34.518,00 34.518,00 

  

 ليتوانيا

- 0,00 0,00 0,00 

  

 مقدونيا، الجمهورية اليوغوسالفية السابقة

12-13 60.218,00 32.688,00 92.906,00 

  

 مدغشقر

11,12-13 50.250,30 26.050,00 76.300,30 

  

 ماليزيا

- 0,00 0,00 0,00 

  

 99.007,99 26.050,00 72.957,99 13-11 (4)  مالوي 

  

 جزر المالديف

- 0,00 0,00 0,00 

  

 مالي

13 25.340,00 26.050,00 51.390,00 

  

 مالطا

- 0,00 0,00 0,00 

  

 موريتانيا

77-05,13 659.263,10 26.050,00 685.313,10 
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 0,00 0,00 0,00 - (5)موريشيوس 

  

 المكسيك

- 0,00 0,00 0,00 

  

 موناكو

- 0,00 0,00 0,00 

  

 منغوليا

13 25.340,00 0,00 25.340,00 

  

 الجبل األسود

- 0,00 0,00 0,00 

  

 المغرب

- 0,00 88.759,33 88.759,33 

  

 موزمبيق

- 0,00 0,00 0,00 

  

 ميانمار

- 0,00 0,00 0,00 

  

 ناميبيا

08 44.358,00 0,00 44.358,00 

  

 نيبال

13 25.340,00 172,01 25.512,01 

  

 هولندا

- 0,00 0,00 0,00 

  

 نيكاراغوا

98-02,08 119.721,04 0,00 119.721,04 

  

 النيجر

83-87, 90-07,10-11 573.745,81 26.050,00 599.795,81 

  

 نيجيريا

13 1.581,88 0,00 1.581,88 

  

 النرويج

- 0,00 0,00 0,00 

  

 عمان 

- 0,00 0,00 0,00 

  

 69.825,75 32.688,00 37.137,75 13-10,12 (5) باكستان 

  

 بناما

- 0,00 0,00 0,00 

  

 بابوا غينيا الجديدة

08-13 143.788,00 26.050,00 169.838,00 

  

 باراغواي

- 0,00 0,00 0,00 

  

 بيرو

- 0,00 2.530,51 2.530,51 

  

 الفلبين

- 0,00 0,00 0,00 

    

 بولندا

- 0,00 0,00 0,00 

 المجموع االشتراكات المستحقّة  االشتراكات المتأّخرة  واتالسن      

  

 البرتغال

- 0,00 0,00 0,00 

  

 قطر 

- 0,00 0,00 0,00 

  

 جمهورية كوريا

- 0,00 14.227,63 14.227,63 

  

 جمهورية مولدوفا

- 0,00 0,00 0,00 

  

 رومانيا

- 0,00 0,00 0,00 

  

 االتّحاد الروسي

- 0,00 0,00 0,00 
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 رواندا

12 2.523,04 0,00 2.523,04 

  

 سان مارينو

- 0,00 0,00 0,00 

  

 ساو تومي وبرينسيب

86-13 580.562,65 18.751,00 599.313,65 

  

 المملكة العربية السعودية
03 101.628,00 0,00 101.628,00 

  

 السنغال

12-13 50.183,00 27.241,00 77.424,00 

  

 صربيا

- 0,00 0,00 0,00 

  

 سيشيل

- 0,00 0,00 0,00 

  

 سيرا ليون

80-00,03-13 718.540,12 26.050,00 744.590,12 

  

 سلوفاكيا

- 0,00 0,00 0,00 

  

 سلوفينيا

- 0,00 0,00 0,00 

  

 ( 7جنوب أفريقيا )

- 0,00 0,00 0,00 

  

 إسبانيا

- 0,00 0,00 0,00 

  

 سيريالنكا

- 0,00 0,00 0,00 

  

-03,06-86,89-84 السودان

08,13 470.846,92 27.241,00 498.087,92 

  

 سوازيالند

- 0,00 0,00 0,00 

  

 سويسرا

- 0,00 0,00 0,00 

  

 الجمهورية العربية السورية

12-13 120.438,00 62.518,00 182.956,00 

  

 طاجيكستان

13 450,00 0,00 450,00 

  

 تايالند

- 0,00 0,00 0,00 

  

 تيمور ليشتي

- 0,00 133,49 133,49 

  

 توغو

03-06 72.289,23 26.050,00 98.339,23 

  

 تونس

13 327,00 5.406,48 5.733,48 

  

 (0تركيا )

- 0,00 0,00 0,00 

  

 تركمانستان

95-98,00-12 504.066,40 32.688,00 536.754,40 

  

 أوكرانيا

- 0,00 70.854,00 70.854,00 

  

 (2أوغندا )

95-00,02-04,10-12 221.402,31 10.044,97 231.447,28 

  

 اإلمارات العربية المتحدة

1981-1987 518.247,76 0,00 518.247,76 

  

 (2جمهورية تنزانيا المتحدة )

13 27.278,31 31.258,00 58.536,31 
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 أوروغواي

02-03,11 130.577,22 0,00 130.577,22 

  

 أوزبكستان

- 0,00 0,00 0,00 

  

 فانواتو

10-13 79.893,00 20.839,00 100.732,00 

  

 فنزويال

13 28.058,84 74.093,00 102.151,84 

  

 فيتنام

- 0,00 0,00 0,00 

  

 اليمن

79-89,95 233.603,44 27.241,00 260.844,44 

  

 زامبيا

13 402,11 26.050,00 26.452,11 

  

 زيمبابوي

0 0,00 26.050,00 26.050,00 

 

 األعضاء المشاركون 

 

67.524,00 23.445,00 90.969,00 

 

 أروبا

11-13 67.524,00 23.445,00 90.969,00 

 

 ماكاو

- 0,00 0,00 0,00 

 

 ماديرا

- 0,00 0,00 0,00 

 

 بلجيكا -اإلقليم الفلمنكي 

  0,00 0,00 0,00 

 

 كونغ الصين  –هونغ 

- 0,00 0,00 0,00 

 

 بويرتو ريكو

- 0,00 0,00 0,00 

 

 األعضاء المنتسبون 

  01-12 239.565,37 229.788,45 469.353,82 

 

 0,00 1.095.836,54 99-79 األعضاء الفاعلون السابقون 

1.095.836,

54 

 

 1.947,90 0,00 1.947,90 86 األعضاء المشاركون السابقون 

 56.549,06 7.933,04 48.616,02 12-09 األعضاء المنتسبون السابقون   

 المجموع  االشتراكات المستحقّة ّخرة االشتراكات المتأ السنوات      

 المساهمات الخارجة عن الميزانية 

 
210.828,12 171.941,23 382.769,35 

 

 األعضاء الفاعلون 

 

- 0,00 0,00 0,00 

 

 األعضاء المشاركون 

 

- 0,00 0,00 0,00 

 

 األعضاء المنتسبون 

 

09-13 175.244,14 166.274,27 341.518,41 

 

 0,00 0,00 0,00 - لون السابقون األعضاء الفاع

 

 0,00 0,00 0,00 - األعضاء المشاركون السابقون 

 41.250,94 5.666,96 35.583,98 07-05 األعضاء المنتسبون السابقون   
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 السنة المالية تبدأ        

 آذار/مارس           (1)    

 نيسان/أبريل           (2)    

 /مايو أيّار          (3)    

 حزيران/يونيو           (4)    

 تّموز/يوليو           (5)    
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 7101كانون األّول/ديسمبر  10بيان االشتراكات المسبقة المدينة لصندوق رأس المال المتداول في 

   بيان االشتراكات المسبقة المدينة لصندوق رأس المال المتداول 

 4132كانون األّول/ديسمبر  13في 

   باليورو  

    31/12/2014 

 2.235,85 المجموع 

 

 1.242,15 ليبيريا 

 993,70 فانواتو   

 



 
 الرجاء إعادة استعمال الورق

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 
 

 : تقارير الصناديق الفرعية 2الملحق 

 7101كانون األّول/ديسمبر  10بيان الوضع المالي بحسب الصناديق الفرعية في 

               بيان الوضع المالي بحسب الصناديق الفرعية 

        4132كانون األّول/ديسمبر  13في 

               باليورو 

  

خدمات برنامج 

 العمل

المساهميات 

 الطوعية 

برنامج األمم 

المتّحدة 

 اإلنمائي 

الصناديق 

 االستئمانية 

الصندوق 

االستئماني 

المتعّدد 

الجهات 

 المانحة 

الحذف بين 

 النطاقات*

مجموع منّظمة 

 السياحة العالمية 

 صول األ
21.028.880,60 6.049.207,82 354.124,42 126.363,57 13.851,00 -

5.123.794,55 

22.448.632,86 

 األصول الجارية 

18.442.718,26 5.803.207,82 354.124,42 126.363,57 13.851,00 -

5.123.794,55 

19.616.470,52 

 14.730.414,89 0,00 13.714,16 126.363,57 100.152,15 3.435.128,23 11.055.056,78 النقد وما يعادل النقد 

 69.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.770,00 الموجودات المادية 

اشتراكات األعضاء المقّررة المستحقّة 

 القبض، الصافي 

3.110.725,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.110.725,61 

االشتراكات األخرى المستحقّة القبض، 

 الصافي 

201.700,84 1.000.746,19 180.675,24 0,00 0,00 0,00 1.383.122,27 

 235.596,96 0,00 15,73 0,00 41,99 2.620,68 232.918,56 الحسابات األخرى المستحقّة القبض 

- 121,11 0,00 73.255,04 1.364.712,72 3.772.546,47 األصول الجارية األخرى 

5.123.794,55 

86.840,79 

        

 2.832.162,34 0,00 0,00 0,00 0,00 246.000,00 2.586.162,34 ألصول غير الجارية ا

 204.540,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.540,43 االستثمارات 

اشتراكات األعضاء المقّررة المستحقّة 

 القبض، الصافي 

2.099.054,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.099.054,97 

رى المستحقّة القبض، االشتراكات األخ

 الصافي 

0,00 246.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.000,00 

 204.328,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.328,50 الممتلكات والمباني والمعّدات 

 75.069,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.069,90 األصول غير المادية، الصافي 

 3.168,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.168,54 األصول غير الجارية األخرى 

        

 الخصوم وصافي األصول/قيمة رأس المال 
21.028.880,60 6.049.207,82 354.124,42 126.363,57 13.851,00 -

5.123.794,55 

22.448.632,86 

- 13.896,23 3.493,86 104.240,42 1.140.348,52 24.612.237,64 الخصوم 

5.123.794,55 

20.750.422,12 

- 13.896,23 3.493,86 104.240,42 1.140.348,52 7.337.936,11 الخصوم الجارية 

5.123.794,55 

3.476.120,59 

 684.030,00 0,00 0,00 0,00 3.389,02 66.194,37 614.446,61 الحسابات الواجبة الدفع والمستحقّات 

 415.702,83 0,00 13.214,29 1.980,00 1.476,00 398.212,54 820,00 التحويالت الواجبة الدفع 

 144.605,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.605,78 استحقاقات الموظّفين

ًما   2.027.349,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.027.349,27 األموال المستملة ُمقدَّ

 45.516,91 0,00 0,00 0,00 0,00 18.395,11 27.121,80 المخّصصات االحتياطية 

- 681,94 1.513,86 99.375,40 657.546,50 4.523.592,65 الخصوم الجارية األخرى 

5.123.794,55 

158.915,80 

        

 17.274.301,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.274.301,53 الخصوم غير الجارية 

 17.246.581,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.246.581,96 استحقاقات الموظّفين 

ًما   1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 األموال المستلمة مقدَّ

 26.119,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.119,57 الخصوم األخرى غير الجارية 

        

 1.698.210,74 0,00 45,23- 122.869,71 249.884,00 4.908.859,30 3.583.357,04- صافي األصول/قيمة رأس المال 

 2.899.729,23- 0,00 45,23- 122.869,71 249.884,00 4.908.859,30 8.181.297,01- الفائض المتراكم / )العجز( 

mailto:omt@unwto.org
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 4.597.939,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.597.939,97 االحتياطيات 

 المالي بدقّة.  * تؤّدي األنشطة الداخلية إلى معامالت بين النطاقات. وهي مبيّنة هنا لتقديم هذا البيان

 

 

 7101كانون األّول/ديسمبر  10بيان األداء المالي بحسب الصناديق الفرعية للسنة المنتهية في 

       بيان األداء المالي بحسب الصناديق الفرعية 

كانون األّول/ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

4132 

               باليورو        

  

خدمات برنامج 

 العمل

مساهميات ال

 الطوعية 

برنامج 

األمم 

المتّحدة 

 اإلنمائي 

الصناديق 

االستئمان

 ية 

الصندوق 

االستئماني 

المتعّدد 

الجهات 

 المانحة 

الحذف بين 

 النطاقات*

مجموعة منظّمة 

السياحة 

 العالمية

 اإليرادات 

15.788.435,

24 

2.265.799,

37 

501.597,3

8 

92.521,4

3 

-

127.659,5

7 

-

197.044,7

7 

18.323.649,

08 

 اشتراكات األعضاء المقّررة 

12.928.222,

00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12.928.222,

00 

المساهمات األخرى)المساهمات الطوعية 

 223.448,71 والصناديق االستئمانية(، الصافي من التخفيض 

1.417.295,

40 

421.892,0

7 

92.000,0

0 

-

131.287,0

2 0,00 

2.023.349,1

6 

نشورات، الصافي من الحسومات إيرادات الم

 345.174,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.174,69 والعائدات 

 522.676,14 0,00 3.627,45 0,00 46.477,86 460.097,59 12.473,24 فروقات صرف العمالت 

 اإليرادات األخرى 

2.279.116,6

0 388.406,38 33.227,45 521,43 0,00 

-

197.044,7

7 

2.504.227,0

9 

        

 النفقات

17.564.876,

27 

2.209.904,

88 

593.063,0

2 

78.942,6

8 57.148,12 

-

197.044,7

7 

20.306.890,

20 

 األجور والرواتب واستحقاقات الموظّفين 

12.444.781,

04 793.549,52 

477.430,4

2 

75.457,6

8 10.182,16 0,00 

13.801.400,

82 

 0,00 17.507,63 1.980,00 23.211,79 806.875,11 233.865,07 المنح والتحويالت األخرى 

1.083.439,6

0 

 السفر 

1.481.319,3

1 214.314,13 37.950,14 0,00 3.879,13 0,00 

1.737.462,7

1 

 اللوازم، والمواد االستهالكية، وتكاليف التشغيل 

2.384.384,5

1 169.713,25 53.861,79 1.500,00 16.872,03 0,00 

2.626.331,5

8 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 رف العمالت فروق ص

 105.143,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.143,70 االستهالك واإلهالك وانخفاض القيمة 

 8.707,17 5,00 608,88 225.452,87 915.382,64 النفقات األخرى 

-

197.044,7

7 953.111,79 

        

 الفائض/)العجز( للسنة 

-

1.776.441,0

3 55.894,49 

-

91.465,64 

13.578,7

5 

-

184.807,6

9 0,00 

-

1.983.241,1

2 

 

 

 


