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 المجلس التنفيذي
 التسعونو السادسةالدورة 

 2023 أغسطس/آب 25، زمبابوي، شالالت فيكتوريا
 من جدول األعمال المؤقت )ج( 2 البند 

 
 
 

 الشؤون اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي األمين العام حولتقرير 

 )ج( القواعد المالية المفصلة

 

 

 أوالً. مقدِّمة

لة، وهي  .1 م هذه الوثيقة إلى المجلس التنفيذي المشروع النهائي للقواعد المالية المفصَّ تأتي امتداداً للتقرير تقدِّ

CE/95/3(II)(a) Add.1  )تقرير األمين العام/الجزء الثاني: الشؤون اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي/ )أ(

القواعد  تعديالتالتقرير المرحلي حول تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام و: 1الوضع المالي للمنظمة/اإلضافة 

لة(، المرفوع إلى الدورة الخامسة والتسعين أيَّار/مايو  22-22للمجلس التنفيذي، الذي ُعقَِد في بلغراد، صربيا،  المالية المفصَّ

 ينّص على ما يلي:  الذي CE/DEC/8(XCV)، والقرار المتصل به 2112

يحيط علمًا بأنَّ المالحظات التقنية التي قدَّمها الوفد األلماني خالل الدورة الخامسة والتسعين للمجلس التنفيذي  .2
ضمن ُنسخةٍ متكاملة أكثر من القواعد المالية  ار إلى مراجعتها ودمجها بالشكل المناسب)أنظر المرفق( سيُص

لة، ُترفع إلى الدورة السادسة والتسعين للمجلس  ؛المفصَّ

لة لمنظمة تستعرض هذه الوثيقة المعلومات األساسية المرتبطة بمشاريع التعديالت الثالثة على القواعد المالية المف .2 صَّ

ةَ التي ُرفَِعت إلى الدورات الثالثة والتسعين والرابعة والتسعين والخامسة والتسعين للمجلس التنفيذي، إضافالسياحة العالمية، 

 محاسبية الدولية للقطاع العام.مع المعايير ال انسجامهامن أجل التأّكد من  التعديالت النهائي، مشروعإلى 

 

 ثانياً. الخلفية

لة الخاصة  .2 قبل تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، كان من الضروري مراجعة القواعد المالية الُمفصَّ

لقد قامت جميع المنظَّمات المنضوية تحت لواء فتعارض مع شروط هذه المعايير. لدى العند االقتضاء، وتعديلها بالمنظَّمة، 

أو قبل ذلك بمراجعة وتعديل أنظمتها وقواعدها لجعلها  2112هذه المعايير في العام منظومة األمم المتَّحدة والتي اعتمدت 

 مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.  متماشية

لة الخاصة بالمنظَّمة مراجعةً وافية .4 جعلها بغية وعدداً من التعديالت الموضوعية  اقتضت القواعد المالية الُمفصَّ

هذه المراجعة أيضاً فرصةً إلجراء تعديالت أخرى في هذه  شكلتمع متطلِّبات المعايير المحاسبية الدولية. وقد  منسجمة

النظام المالي المعدَّل والنظام اإلداري المعدَّل القواعد، لتكون متَّسقة مع األنظمة والقواعد األخرى الخاصة بالمنظَّمة )مع 

رات المجلس التنفيذي  تحديث القواعد المالية؛ وللموظفين( لة لكي تشمل مقرَّ  ،المعتمدة سابقاً  وقرارات الجمعية العامةالمفصَّ

 . تحسين صياغتهاو ،تَّحدةلمنظَّمة/األمم المالهكيلية والممارسات في امع تها ومواءم

، تعديالت كما يجبللنظر في هذه ال والمجلس التنفيذي والميزانيةلجنة البرنامج توفير الوقت الكافي ل، ومن أجل لذلك .5

  خالل الفترات الزمنية التالية: التعديالت مشاريع تمَّ إعداد ثالث مجموعات من
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م ،التعديالت األول مشروع .6 (، وإلى االجتماع الخامس والخمسين 2112إلى المدقِّقين الخارجيين )آذار/مارس  قُدِّ

( 2112حزيران/يونيو  -)أيَّار/مايو  ي، للتعليق عليهوالمالية، وإلى الدورة الثالثة والتسعين للمجلس التنفيذ الميزانيةللجنة 

(CE/93/5(b) Add.1)هقد ، و  . (CE/DEC/7(XCIII))المجلس التنفيذي  أقرَّ

م، الثانيالتعديالت  مشروع .2 ل للجنة البرنامج  قُدِّ وإلى الدورة الرابعة والتسعين للمجلس  والميزانيةإلى االجتماع األوَّ

ل/أكتوبر  التنفيذي، للتعليق عليه ه المجلس التنفيذي قد (، وCE/94/3(III)(a) Add.1( )2112)تشرين األوَّ أقرَّ

(CE/DEC/8(XCIV) . 

م، الثالثالتعديالت  مشروع .8 ماونال دعمهم، 2112رس آذار/ما في لخارجيينإلى المدقِّقين ا قُدِّ إلى  أيضاً  . وقد قُدِّ

التي دعمت إقراره  (CE/95/3(II)(a) Add.1)) 2112والميزانية في أيّار/مايو االجتماع الثاني للجنة البرنامج 

(CE/95/3(III)(a)) كذلك، ُرفَِع مشروع التعديالت الثالث للقواعد المالية المفصلة .(CE/95/3(II)(a) Add.1) إلى 

تّم إقراره بموجب المقّرر ، وقد 2112 أيَّار/مايوفي  للتعليق عليه ذيالدورة الخامسة والتسعين للمجلس التنفي

CE/DEC/8(XCV)  .  

خالل الدورة الخامسة والتسعين للمجلس التنفيذي، أثار الوفد األلماني مجموعةً من المالحظات بشأن مشاريع  .2

لة، في صيغتها األولى والثانية والثالثة . وقد عملت  ة على القواعد المالية المفصَّ األمانة على تحليل هذه التعديالت المقرَّ

لة على نحو يثير ارتياح الوفد األلماني إزاء معظم  ق وقدَّمت شروحات وافية للقواعد المالية المفصَّ المالحظات بشكٍل معمَّ

القضايا التي تبعثه على القلق. ومع ذلك، يبدو أن الوفد األلماني قد يقدم إلى الدورة التاسعة والستين للمجلس التنفيذي 

 من القاعدة السادسة، من أجل النظر فيهما. 25من القاعدة الثالثة والمادة  2ات محددة تتناول صيغة المادة اقتراح

 

لة المعدَّلة المشروع النهائيثالثاً.   من القواعد المالية المفصَّ

لة ضمن المرفق األ النهائيالمعّدل  المشروععَرض يُ  .11  في هذه الوثيقة. ولمن القواعد المالية المفصَّ

لة من صالحيات 1)12بموجب المادة  .11 ()أ( من القواعد المالية الخاصة بالمنظَّمة، يكون اعتماد القواعد المالية الُمفصَّ

لة المعّدلة من قبل األمين من القواعد  النهائيةاألمين العام بالتشاور مع المجلس. ومن المتوقَّع أن تصدر النسخة  المالية الُمفصَّ

 ، على أن تُبلَّغ األجهزة اإلدارية األساسية في المنظَّمة بذلك بحسب األصول.2112العام خالل العام 

لة  تصبح .12 لة سارية المفعول فور بدء االقواعد المالية الُمفصَّ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، أي بلعمل المعدَّ

)المبادئ التوجيهية الخاصة بالسفر( من  1 المرفقمن  24و 11 الفقرتين، باستثناء 2114كانون الثاني/يناير  1بتاريخ 

لة الُمعدَّلة  تنفيذيبعد موافقة المجلس ال 2112حزيران/يونيو  1في  أصبحتا ساريتيناللتين  ،القواعد المالية الُمفصَّ

(CE/DEC/8(XCV) . 

 

 رابعاً. اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل المجلس التنفيذي

لة النهائي المعّدل المشروعيُطلب من المجلس التنفيذي أن يقّر  .12 ، ويوافق على دخول القواعد من القواعد المالية المفصَّ

لة حيِّز التنفيذ فور بدء العمل بالمعايير المحاسبية   .2114كانون الثاني/يناير  1الدولية للقطاع العام، في المعدَّ
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ة بمنظمة السياحة العالميةل المشروع النهائي. ولالمرفق األ لة الخاصَّ  لقواعد المالية المفصَّ

 

 الفصل األّول

 

 التطبيق

 

 1القاعدة المالية المفصلة 

 

من النظام المالي، وعمال بأحكام النظام المالي  )أ((1)12بموجب المادة  توضع هذه القواعد المالية المفصلة  1011

نفسه
1
. 

 

تنطبق القواعد المالية المفصلة على كل الموظفين وعلى كل المعامالت المالية للمنظمة، بغض النظر عن  1012

 مصدر التمويل.

 

تصبح نافذة تكون هذه القواعد المالية المفصلة نافذة اعتبارا من تاريخ إصدارها. وأي تعديالت قد تطرأ عليها  1012

 بتاريخ نشرها.

 

 في حالة الشك من حيث تفسير أي من هذه القواعد المالية المفصلة، يكون لألمين العام قرار البت بهذا الشأن. 1014

 

 يكون األمين العام مسؤوال أمام الجمعية العامة والمجلس التنفيذي عن تنفيذ القواعد المالية المفصلة. 1015

 

إلذن بتفويض آخرين، بما يراه مناسبا من سلطات لكفالة اإلدارة الفعالة لهذه لألمين العام أن يفوض غيره، مع ا 1016

 القواعد المالية المفصلة.

 

لة، أو السياسات أو التعليمات اإلدارية  1012 الموظفون المعنيون بأي عمٍل مخالف للنظام المالي، أو القواعد المالية المفصَّ

 لعمل.الخاصة بالمنظمة، يكونون مسؤولين شخصيا عن هذا ا

 
  الفصل الثاني

 

  الفترة المالية

 

2القاعدة المالية المفصلة 
2

 

 

 

 الفصل الثالث

 

 الميزانية

 

 3 القاعدة المالية المفصلة

 

  الميزانية

 

 .التقديرات، للنفقات كما للعائدات، على أساس إجمالي يجري إعداد 2011

 

                                                           
-21( )مانيال، الفيليبين، CE/DEC5(LV)الخامسة والخمسين )المقرر  من قبل المجلس التنفيذي في دورته القواعد للمّرة األولىتم اعتماد هذه   2

 (.1222أيار/مايو  21
4 

 ال ضرورة ألي قاعدة مالية مفصلة في الفصل الثاني من النظام المالي. 
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وبالتقديرات الالزمة إلى األمين العام، كما يطلب يتقدم من يناسب من الموظفين ببرامج عمل وميزانية سنوية  2012

 .منهم وحين يطلب

 

 من النظام المالي. 4يندمج برنامج العمل وتقديرات الميزانية الالزمة في عرض واحد، كما تقضي المادة  2012

 

 خطة اإلنفاق

 

يقوم األمين العام بإعداد خطة اإلنفاق لكل سنة تقويمية، مع مراعاة اإليرادات حرصا على العناية باإلدارة المالية،  2014

المتوقعة والوضع المالي وتجربة الفترات المالية السابقة. وتقدم خطة اإلنفاق إلى المجلس التنفيذي في الدورة 

 سنة تقويمية. كلاألولى من 

 

 اإلعتمادات

 

ية إذنا بتعهد التزامات وتسديد مدفوعات لألغراض التي أقرت تشكل اإلعتمادات التي تقر بتصويت من الجمع 2015

اإلعتمادات من أجلها، وفي حدود المبالغ التي أقرت. لكن ال يجوز التعهد بالتزامات أو تسديد مدفوعات قبل 

إصدار المخصصات كتابة من قبل األمين العام في غضون آجال خطة اإلنفاق السنوية التي يعدها األمين 

 مينة العامة.العام/األ

 

يكون الموظفون الذين تصدر لهم المخصصات مسؤولين أمام األمين العام من حيث اإلستخدام السليم لهذه  2016

 المخصصات.

 

 تحويل األرصدة بين أقسام )برامج( نفس الباب وتحويلها بين أبواب )برامج رئيسية( مختلفة من الميزانية التي تم إقرارها

 

نفسها قبل إغالق حسابات  )البرامج الرئيسية( الباب  )برامج( يَُخَول األمين العام إجراء تحويالت بين أقسام   2012

برامج  السنة المالية، بعد الحصول على إذن من رئيس لجنة البرنامج والميزانية. وإلجراء تحويالت بين أبواب/

يس لجنة البرنامج والميزانية والحصول على إذن من مختلفة من الميزانية، ينبغي التماس توصية من رئ رئيسية

رئيس المحلس التنفيذي، بعد التشاور مع رئيس لجنة البرنامج والميزانية. ويبلغ عن أي من هذه التحويالت إلى 

 .لجنة البرنامج والميزانية وإلى المجلس التنفيذي في اإلجتماع القادم للجنة وفي الدورة القادمة للمجلس

 

مين العام، بصورة مؤقتة، استخدام أموال من الميزانية العادية للمشاركة في التمويل وللمساعدة على ويخول األ 2018

كفالة المساهمات الخارجية لمشاريع التعاون التقني، وفقا للشروط المرجعية ولألولويات المحددة في برنامج 

ألف يورو لكل مشروع، على اعتبار  21عمل المنظمة. وينبغي أن تقتصر الكميات المستخدمة على مبلغ أقصاه 

أال تزيد حصة المنظمة في أي تمويل مشترك كهذا عن المبلغ الذي تتلقاه من المصدر الخارجي. وينبغي تبليغ 

المجلس التنفيذي بأي مشروع يجري بتمويل مشترك، بواسطة لجنة البرنامج والميزانية فور توقيع المشروع
2
. 

 

 الفصل الرابع

 

االشتراكاتتحصيل   

 

 4القاعدة المالية المفصلة 

 

  اشتراكات األعضاء الجدد

 

يتوجب على أي عضو لم يدرج بعد في تحديد اإلشتراكات أن يسدد اشتراكه وفقا للجدول الذي ينطبق على  4011

ويرتكز األعضاء في السنة التي يصبح فيها عضوا. ويعتبر هذا اإلشتراك عائدات متفرقة للسنة المالية الجارية. 

اشتراك أي عضو جديد للسنة التقويمية التي يصبح فيها عضوا على عدد األشهر الكاملة الباقية من هذه السنة 

                                                           
 (1222أيلول/سبتمبر  25( )سانتياغو، تشيلي، CE/DEC/9(LXI) والمقرر  (XIII)400القواعد المالية المفصلة: القرار  2
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بعد تاريخ نفاذ اإلنضمام. وفي حالة عدم اإلشارة إلى تاريخ نفاذ اإلنضمام إلى المنظمة في تبليغ البلد، لألمين 

لذي يبدأ فيه سريان مفعول حقوق العضوية والتزاماتها. وريثما العام أن يتفق مع المتقدم بالطلب على التاريخ ا

يصبح انضمام العضو نافذا، يخول األمين العام تقديم الخدمات إلى هذا العضو، تمهيدا للخدمات التي يتلقاها 

العضو خالل أول سنة من عضويته في المنظمة. ويدفع األعضاء الفاعلون الجدد، باإلضافة، سلفة إلى صندوق 

س المال المتداول على أساس السنة الكاملة. ويترتب تسديد اشتراك العضو الجديد عن السنة الجارية ويستحق رأ

 في غضون ثالثين يوما بعد استالم التبليغ من األمين العام.

 

 تسوية أوضاع األعضاء المتأخرين عن تسديد اشتراكاتهم

 

للمنظمة على أحد األعضاء المنتسبين، ينبغي على األمين العام أن من النظام األساسّي   24حين تسري أحكام المادة  4012

يطلب من هذا العضو تسوية المتأخرات المترتبة عليه، أو تقديم خطة تسديد في غضون ستة أشهر اعتباراً من 

ة تاريخ تبليغه بذلك، أو اإلنسحاب من المنظمة. وفي حال عدم امتثال العضو لهذا الطلب، يجوز للجمعية العام

أن تقّرر، بناًء على اقتراح األمين العام، حرمان العضو المذكور من صفة العضو المنتسب اعتباراً من التاريخ 

 الذي تحّدده هي.

 

األعضاء المنتسبين السابقين من ذوي الديون المتعثرةأوضاع تسوية 
4
  

 

الذين لم يسددوا  اشتراكاتهم لخمس سنوات ينبغي التوقّف عن إدخال الديون المترتبة على األعضاء المنتسبين السابقين  4012

 أو أكثر ضمن البيانات المالية للمنظمة.

 

ينبغي تسجيل المبالغ المالية المترتبة على هؤالء األعضاء ضمن الئحة مستقلة بـ"األعضاء المنتسبين السابقين من  4014

عضوية جديدة من أعضاء سابقين تستحق ذوي الديون المتعثرة". ويتّم الرجوع إلى هذه الالئحة قبل قبول أي طلبات 

عليهم ديون للمنظمة. ويكون على المرشحين المعنيين في هذه الحالة تسديد أي ديون مستحقة قبل أن يتم النظر في 

 طلباتهم.

   

كل سنة، يُطلب من األعضاء المنتسبين السابقين المدرجين على هذه الالئحة أن يسددوا ديونهم. ويتّم التعاطي مع أي   4015

قة".ديون  لة في هذا اإلطار على أنَّها "إيرادات متفرِّ  محصَّ

 

 الفصل الخامس

 

 الصناديق

 

 5القاعدة المالية المفصلة 

  

  حساب العائدات واإليرادات

 

 اإليرادات في الحسابات بأقرب فرصة ممكنة.تدخل كل  5011

 

 تنسب اإلشتراكات إلى صندوق رأس المال المتداول بتاريخ دخول انضمام البلد حيز النفاذ. 5012

 

 تنسب عائدات اإلشتراكات المقررة ببداية السنة المخصصة لها في ميزانية السنتين ذات الصلة. 5012

 

 تاريخ استالم تأكيد أو اتفاق خطي بذلك.تسجل المساهمات الطوعية غير المشروطة كعائدات ب 5014

 

تسجل المساهمات الطوعية المشروطة بتاريخ استالم تأكيد أو اتفاق خطي بذلك، كمستحقات/مدفوعات مستحقة،  5015

 ريثما تستوفى شروط تسجيلها كعائدات.

                                                           
4
لة:     .2، الفقرة CE/DEC/8 (LXIII-LXIV)القواعد المالية المفصَّ
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 تسجل  بتاريخ استالمها  المساهمات العينية التي يمكن قياسها بشكل يعول عليه. 5016

 

 مبيعات المنشورات بتاريخ الفاتورة. تنسب عائدات 5012

 

 العائدات المتفرقة

 

 تنسب العائدات المتفرقة خالل الفترة المالية التي تنطبق عليها. وهي تشمل ما يلي: 5018

 

(i) عائدات من الفوائد 

 

(ii) اشتراكات األعضاء الجدد غير المدرجة في تحديد اشتراكات األعضاء للسنة المالية؛ 

(iii)  والخسائر نتيجة صرف العملة؛الفرق اإليجابي بين األرباح 

(iv)  المبالغ التي تستعاد ذات الصلة بمدفوعات قامت بها المنظمة، إذا تم استالم هذه المدفوعات بعد انتهاء

 السنة المالية التي جرت خاللها هذه المدفوعات؛

(v)  شهرا بعد تاريخ اإلصدار، حين يتم اإللغاء في سنة 12الشيكات التي لم تصرف نقدا في غضون فترة 

 مالية مختلفة؛

(vi) من خدمات قدمتها المنظمة؛ عائدات متأتية 

(vii) عائدات تم الحصول عليها من مبيع ممتلكات فائضة، بما في ذلك أرباح مبيع الممتلكات والمنشآت والمعدات 

 أو األصول غير الملموسة؛

 

(viii) مساهمات طوعية أو عائدات متفرقة أخرى ال هدف محدد لها. 

 

  المساهمات الطوعية

 

لألمين العام قبول المساهمات الطوعية من أجل تنويع مصادر تمويل األنشطة، السيما األنشطة التشغيلية يجوز  5012

لمنظمة السياحة العالمية، ومن أجل زيادة الموارد الالزمة عن طريق المساهمات الطوعية من الدول األعضاء 

مة وأنشطتها وأهدافها. تودع المساهمات وغيرها من المصادر العامة والخاصة، شرط أن تتماشى مع سياسات المنظ

صندوق المساهمات الطوعية، ما لم تكن المساهمة معدة لتمويل نشاط ال تنص  الصندوق العام أو في الطوعية في

عليه ميزانية المنظمة وطالما يشير اإلتفاق المبرم مع الجهة المانحة، بالتحديد، إلى أنه يجب اعتبار المساهمة من 

  ئمانية.األموال اإلست

 

 الصناديق اإلستئمانية

 

 يجب أن يحدد بوضوح الغرض من الصناديق اإلستئمانية ونطاقها. 5011

 

تكون الصناديق اإلسئمانية قابلة للتحديد بوضوح إزاء ميزانية المنظمة، ويقدم األمين العام تقارير سنوية عن  5011

 المساهمات في الصناديق اإلستئمانية.

 

 اإلستئمانية بنهاية السنة المالية أن يرحل إلى السنة التالية وأن ينفق خاللها. يجوز لما ال ينفق من الصناديق 5012

تكاليف دعم المشاريع ذات الصلة بالصناديق اإلستئمانية تنسب بمعدل يحدده األمين العام وفقا لتوجيهات استرجاع  5012

 . التكاليف الواردة في المرفق الثالث من هذه القواعد

  

  الطوعيةصندوق المساهمات 

 

دون   يجوز للمساهمات الطوعية في صندوق المساهمات الطوعية أن توجه إلى برنامج عمل المنظمة مع أو من 5014

 تحديد أي نشاط معين )مثال: األمن وحماية السياح؛ التيسير؛ التعليم والتدريب؛ اإلعالم، بما في ذلك اإلحصاء(.

 

بشكل منفصل عن ميزانية المنظمة، ويقدم األمين العام تقارير يكون صندوق المساهمات الطوعية قابال للتحديد  5015

 .المساهمات التي يتم تلقيها إلى صندوق المساهمات الطوعية  استخدام  سنوية عن



CE/96/2(c) 

 

 

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 
 

7 

 يجوز لما ال ينفق من الصناديق اإلستئمانية بنهاية السنة المالية أن يرحل إلى السنة التالية وأن يستخدم خاللها. 5016

 

 مات الطوعية وفقا للنظام المالي للمنظمة، ما لم ينص هذا النظام على ما يخالف ذلك.يدار صندوق المساه 5012

 

 آالف يورو، 11يقوم األمين العام باستشارة المجلس التنفيذي بشأن استخدام المساهمات الطوعية التي تتجاوز  5018
 عندما ال يكون محددا الغرض من هذه المساهمات الطوعية.

 

الصلة بصندوق المساهمات الطوعية تنسب بمعدل يحدده األمين العام وفقا لتوجيهات  تكاليف دعم المشاريع ذات 5012

 استرجاع التكاليف الواردة في المرفق الثالث من هذه القواعد.

 

 الفصل السادس

 

 الرقابة الداخلية

 

 6القاعدة المالية المفصلة 

 

 عام

 

يكون مدير شؤون اإلدارة مسؤوال أمام األمين العام عن وضع وتثبيت ضوابط داخلية فعالة للمعامالت المالية  6011

 بعائدات المنظمة ونفقاتها.وغيرها من العمليات ذات الصلة 

 إدارة الموارد النقدية

 

 للمنظمة. الموارد النقدية يكون مدير شؤون اإلدارة مسؤوال أمام األمين العام عن إدارة واستالم وتسديد كل  5021

 

للمنظمة فقط في المصارف التي يحددها األمين العام. والمصارف التي يقع عليها اإلختيار  الموارد النقدية تودع  5021

. ويجب إيداع والمخاطر هي تلك التي تقدم أفضل الشروط الممكنة، استنادا إلى معايير الفعالية والعوائد المالية

في حسابات باسم المنظمة. وال يجوز، في أي حالة، فتح حساب للمنظمة باسم أي من  الموارد النقدية كل 

 الموظفين.

 

بعمالت مختلفة، مع مراعاة احتياجات المنظمة واتجاهات أسعار الصرف التي يمكن  الموارد النقدية تحفظ  5022

جاري مع مراعاة توقعها بشكل منطقي، ومع مراعاة اإلدارة المالية الحذرة. ويجوز تجميد الحساب ال

اإلحتياجات المرتقبة من األصول السائلة والعوائد المالية المتوقعة، وفقا لتوجيهات اإلستثمار الواردة في المرفق 

 الرابع.

 

يقوم مدير شؤون اإلدارة بإدارة كل الحسابات المصرفية التي تستخدمها المنظمة، بما فيها الحسابات المفتوحة  5022

ولغير ذلك من األغراض الخاصة، مع الحفاظ على حساب نقدي مناسب  طوعية والمساهمات ال لإلستئمان 

تسجل فيه كل اإليرادات والمدفوعات وفق التسلسل الزمني. ويُحفظ حساب دفتر أستاذ منفصل لكل حساب 

 مصرفي.

 

بات يعين األمين العام فريقا للتوقيع، ويوقع موظفان من الفريق المناسب كل الشيكات التي تصرف من حسا 5024

 المنظمة؛

 

ال تستحق أي فائدة على المبالغ التي تودع لدى المنظمة أو التي تستبقيها المنظمة. وإذا نجمت فائدة ما عن  5025

استثمارات تتم بالنيابة عن طرف ثالث، يدفع مبلغ هذه الفائدة فقط إذا طلب ذلك سلفا، وبموجب شروط يجري 

 اإلتفاق عليها مع األمين العام؛

 

 الرابع بهذه القواعد عرض مفصل إلدارة النقود وتوجيهات لإلستثمارفي المرفق  5026
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 .في المرفق الخامس بهذه القواعد عرض لمبادئ تدبر المخاطر المالية 6012

 

 اإللتزامات

 

 فقط الموظفون الذين يعينهم األمين العام خطيا يخولون التعهد بالتزامات إزاء المخصصات. 6012

  

يجوز لإللتزامات أن تتجاوز يجوز التعهد باإللتزامات فقط للغرض الذي يشار إليه في المخصصات، وال  6014

 المخصصات.

 

اقتراحات التعهد بالتزامات يجب أن تتم خطيا وأن توثق بالكامل. ويجب أن تحدد غرض اإلنفاق المقترح  6015

 والمخصصات التي تنسب إليها.

 

 الرقابة على النفقات

 

عقد أو طلب شراء يقتضي أن  باستثناء ما تقتضيه الممارسات التجارية العادية، ال يبرم بالنيابة عن المنظمة أي 6016

 يُدفع سلفا بدل تسليم السلع أو أداء الخدمات.

 

 لألمين العام أن يأذن بتسديد دفعات مرحلية إذا اعتبر ذلك من مصلحة المنظمة. 6012

 

 ال يتم تسديد المدفوعات ما لم يتم التصديق على الوثائق الثبوتية من قبل الموظفين ذوي الصلة، مع التأكيد على: 6018

 

  القيام بالخدمات أو تم إنجاز التسليم وفقا لشروط طلب أو عقد الشراء؛تم  (أ 

  المبلغ صحيح وموافق لشروط طلب أو عقد الشراء. (ب 

 

إذا شعر مدير شؤون اإلدارة أن هناك سببا يدعو إلى وقف تسديد أي مطالبة، تحال هذه المطالبة على األمين  6012

 .العام

 

لموظفون متأخرة أكثر من سنة. وال ينطبق هذا الحكم على المطالبات ذات ال ينظر عادة بالمطالبات التي يقدمها ا 6011

، أو على ما يخالف ذلك في نص النظام اإلداري الصلة بتسوية التأمين أو على مطالبات المعاشات التقاعدية

 للموظفين.

 
 نظام السلفة النقدية

 

 تحدد مبالغها في كل حالةتقدم إلى الموظفين حين تدعو الضرورة مبالغ من سلفات نقدية    6011

 

بأسمائهم مسؤولين عن هذه السلفات، ويتوجب عليهم دائما   السلفات النقدية  مبالغ يكون الموظفون الذين تصدر  6012

 أن يكونوا في موضع شرح مصيرها.

 

 السلفات

يجوز تقديم سلفات سفر لنفقات استثنائية ال يغطيها بدل اإلقامة اليومي بناء على طلب من الموظف الذي  أ( 6012

، ويجب 22-6لتوجيهات السفر المحددة بموجب المادة  تصدر تراخيص السفر باسمه. وتستخدم هذه السلفات وفقا 

 أن يشرح مصيرها لدى انتهاء السفر.

 

 

موظفين من أجل تسديد نفقات الضيافة التي ينص عليها في الميزانية، وذلك رهنا ب( يجوز تقديم السلفات إلى ال

 بإذن من األمين العام. ويقوم مدير شؤون اإلدارة بالتحقق من الوثائق الثبوتية لإلنفاق.
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طلبوا ج( الموظفون الذي يكونون قد تكبدوا نفقات طبية قابلة لإلستعادة من التأمين الطبي للمنظمة يجوز لهم أن ي

في المئة  21في المئة من هذه النفقات، شرط أن يساوي مبلغ السلفة أو يفوق  21من األمين العام سلفات تغطي 

 من مرتبهم الشهري.

 

د( يحق ألي موظف، عند الطلب، أن يحصل على سلفة من مرتبه أو مستحقاته أو بدالته المستحقة في الفترة 

همة رسمية. ولألمين العام أيضا، بناء على طلب الموظف، أن يأذن بدفع التي يكون فيها في إلجازة سنوية أو بم

 سلفة من المرتب، إذا كان مقتنعا بأن أسباب الطلب لها مبرراتها.

 

 الممتلكات

 

وأرض، وأبنية، وتجهيزات ثابته  وأصول غير ملموسة،الممتلكات تَُعرف كممتلكات، ومنشآت، ومعدات،   أ( 6014

تنتمي إلى المنظمة، أو تكون المنظمة مسؤولة عنها، وتكون قد حصلت عليها بالشراء أو كمنحة أو بوسائل أخرى. 

 ويكون الموظفون مسؤولين عن الممتلكات التي تعهد إليهم من قبل المنظمة.

 

معينة بالموجودات وفقا لفئات عام دائم للممتلكات، وتحفظ سجالت  يعرف سجل الموجودات كسجل (ب 

 )ج(.14-6الممتلكات الواردة في المادة 

 

 فئات الممتلكات: الممتلكات الُمَعَرفة في الفقرة )أ( أعاله تقسم إلى فئتين: (ج 

 

الممتلكات غير المستهلكة هي مواد من الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير الملموسة  (1)

نة يحدِّدها األمين العام بحسب الوحدة، على أن يتجاوز عمرها تكون قيمتها عند أو فوق عتبة معيَّ 

اإلقتصادي السنة الواحدة. وهي توضع على جردة الموجودات العامة الدائمة للممتلكات. وتنسب إلى 

 هذه الفئة األعمال الفنية )أصول تراثية( التي تزين مبنى المقر.

فة شرائها أو قيمتها دون العتبة المحدَّدة في الفقرة الممتلكات المستهلكة هي ممتلكات منقولة تكون  تكل (2)

من قبل األمين العام بحسب الوحدة. وتُنسب الممتلكات المستهلكة التي تكون قيمتها عند  1)ج(6014

 أو فوق عتبة يحددها األمين العام بحسب الوحدة إلى  جردة الموجودات العامة الدائمة للممتلكات.

 

 (: وهي سلع ولوازم تستهلك في المجرى العادي لألنشطة:اللوازم )ممتلكات مستهلكة (د 

 

 تكلفة كل الممتلكات المستهلكة واللوازم تتحول على الفور إلى نفقات. 6015

 

، باستثناء األصول التراثية، تفقد من قيمتها على مر عمرها 1)ج(14-6المواد غير المستهلة الواردة في ظل المادة  6016

 .السوياإلقتصادي المتوقع وعلى أساس الخط 

 

  كانون األول/ديسمبر من كل سنة. 21يتم إجراء جرد مادي سنوي لكل األصول في  6012

 

 لألمين العام أن يعلن فائضا في الممتلكات ما لم يعد صالحا للخدمة في المنظمة. 6018

 

 يباع فائض الممتلكات للحصول على أفضل العوائد الممكنة للمنظمة، باستثناء: 6012

 

الممتلكات بدفعات جزئية بدل السلع أفضل للمنظمة من بيع فائض الممتلكات حين يكون استبدال فائض  (أ 

 وشراء سلع جديدة بشكل منفصل؛

 

 حين يكون إتالف المواد الفائضة أو غير الصالحة للخدمة أوفر أو حين تبرر ذلك الطبيعة السرية للمواد؛ (ب 

 

و بأسعار إسمية لمنظمة حين تتحقق مصلحة المنظمة على أفضل وجه بالتخلص من الفائض بمنحه أ (ج 

 غير حكومية.
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يجوز استخدام األموال المتأتية من مبيع الممتلكات لشراء مواد ممتلكات بديلة، شرط أن يجري المبيع والشراء في  6021

 السنة المالية نفسها.

 

 إحتياطي اإلستبدال

 

واألصول غير ما يحدد من استهالك لألصول الثابتة  باالستناد إلىتحدد اعتمادات الميزانية لكل سنة مالية  6021

 :التي يتم الحصول عليها في السنوات المالية السابقة، لكي يتوافر ما يكفي من األموال لما يلي الملموسة

 

 إستبدال األصول الثابتة غير المستهلكة واألصول غير الملموسة؛ (1

مستهلكة وأصول غير ملموسة بعد الحصول على إذن قيام األمين العام بشراء أصول ثابتة جديدة غير  (2

مسبق من رئيس المجلس التنفيذي، ثم اإلفادة عن ذلك إلى لجنة البرنامج والميزانية وإلى المجلس التنفيذي 

 للتأكيد؛

تحسين البنية التحتية و/أو الدعم اإلداري الذي يقترحه األمين العام  مستهلكة بعد الحصول على إذن مسبق  (2

 المجلس التنفيذي، ثم اإلفادة عن ذلك إلى لجنة البرنامج والميزانية وإلى المجلس التنفيذي للتأكيد؛ من رئيس

 

 ين في البيانات المالية للسنة السابقة.ينسب إلى أصول اإلحتياطي مبلغ يستند إلى اإلستهالك واإلهالك  المسجلَ  6022

 

 ينسب إلى خصوم اإلحتياطي: 6022

 

اعتمادات بدل تكلفة استبدال األصول الثابتة غير المستهلكة واألصول غير المبالغ التي ال تنتمي إلى  (أ 

 الملموسة  التي ال تتجاوز رصيد اإلحتياط أو بدل تكلفة شرائها؛

 

 المبالغ التي يتم إقرارها لتعزيز البنية التحتية و/أو الدعومات اإلدارية التي ال تتجاوز رصيد اإلحتياط. (ب 

 

إحتياطي الطوارئ الخاص
5

 

 

ينشأ احتياطي الطوارئ الخاص ألنشطة خاصة أو ألحداث غير قد تطرأ بعد إقرار الجمعية العامة لمشروع برنامج  6024

عمل المنظمة، ويمكن أن تتطلب تدخل المنظمة. ويمكن استخدام احتياطي الطوارئ الخاص ألنشطة أو عمليات ذات 

 طبيعة استثنائية غير ملحوظة في ميزانية المنظمة.

 

ين العام كيفية استخدام  احتياطي الطوارئ الخاص،  بعد الحصول على إذن مسبق من رئيس المجلس يحدد األم 6025

 .التنفيذي، ثم اإلفادة عن ذلك إلى لجنة البرنامج والميزانية وإلى المجلس التنفيذي للتأكيد

 

الميزانية ريثما يتم تلقي يجوز استخدام  احتياطي الطوارئ الخاص لتقديم مبالغ تقدم سلفة ألنشطة خارجة عن  6026

 المساهمات الموهوبة.  ويجب أن يقوم األمين العام بإقرار السلفات التي تقدم من  احتياطي الطوارئ الخاص.

 

يجوز أن تنسب إلى  احتياطي الطوارئ الخاص مبالغ فائضة من الصندوق العام، بتوصية من األمين العام وبإقرار  6022

 من صناديق أخرى تحددها الجمعية العامة. من المجلس التنفيذي، أو أن تنسب

 

يكون  الحتياطي الطوارئ الخاص طابع  احتياطي دائم من الصندوق العام، وتجري إدارته وفقا للنظام المالي  6028

 للمنظمة.

 

 المشتريات

 

 المبادئ العامة للمشتريات

 

                                                           
5
: A/18/15 Annex 4(، والوثيقة 2112، آستانا، كازاخستان، تشرين األول/أكتوبر، A/RES/572(XVIII)القواعد المالية المفصلة: القرار )   

 (.2112كتوبر، )تشرين األول/أ 2111-2111مشروع برنامج ميزانية المنظمة للفترة 
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يُقَصد بعملية الشراء الحصول على ممتلكات مستهلكة ولوازم، وممتلكات أخرى، ومنشآت، ومعدات، باإلضافة إلى  6022

الشراء جميع األعمال  مهامأصول غير ملموسة وغيرها من االحتياجات عن طريق الشراء أو اإليجار. تشمل 

  .الضرورية لهذا الغرض.

 

أدناه المكملة لبعضها البعض والمتساوية في األهمية أثناء ممارسة مهام ينبغي مراعاة المبادئ العامة المبينة  6021

الشراء لمنظمة السياحة العالمية. وينبغي أن يُسترَشد بها بغياب أحكام محّددة في هذه القواعد أو غيرها من 

مال شراء وثائق المشتريات الخاصة بالمنظمة، بما في ذلك الدعوات إلى تقديم العطاءات أو العروض بشأن أع

 محّددة:

 

 الحصول على أفضل ما يمكن أن يشتريه الثمن المدفوع؛ (أ )

 اإلنصاف والنزاهة والشفافية؛ (ب )

 المنافسة الدوليّة الفعلية؛ (ج )

 مصلحة منظمة السياحة العالمية.  (د )

 

، ينبغي أن تجري كل عمليات الشراء الخاضعة لهذه القواعد عن طريق 6025باستثناء ما نصت عليه القاعدة  6021

عروض، أو الطلبات غير أو ال ،العطاءات التنافسيّة التي يتّم الحصول عليها من خالل الدعوة إلى تقديم العطاءات

. وتقيَّم العطاءات التنافسيّة من قبل لجان أنشئت لهذا 6022الرسمية للتقّدم بعروض أسعار، كما نصت عليه القاعدة 

 الغرض.

 

 السلطة والمسؤولية

 

 والمسؤولية المرتبطتان بمهام الشراء في منظمة السياحة العالمية على النحو اآلتي:تحدَّد السلطة  6022

 

يضع األمين العام المسؤول عن مهام الشراء في منظمة السياحة العالمية جميع نظم الشراء للمنظمة، ويعين  (أ 

 الموظفين المسؤولين عن القيام بمهام الشراء، بناًء على توصية مدير شؤون اإلدارة.

 

طلب تقديم العطاءات   ضطلع مدير شؤون اإلدارة بمهام رئيس المشتريات، ويقوم بإصدار وثائقي (ب 

يورو، على أن يكون قد تّم  511،2والعروض، ومنح وتوقيع كافة عقود الشراء التي ال تتجاوز قيمتها 

ود الشراء تحديد األموال الكافية وحجزها لهذا الغرض. وألغراض هذا النظام وهذه القواعد، تشمل عق

اإلتفاقات وسائر الصكوك المكتوبة من قبيل أوامر الشراء أو عقود الشراء، وتعديالتها، التي تنطوي على 

 تحقيق مصلحة منظمة السياحة العالمية.

 

يشكل األمين العام، بناًء على توصية مدير شؤون اإلدارة، لجنة لمراجعة المشتريات تقوم بإسداء المشورة  (ج 

اإلدارة بشأن إجراءات الشراء التي تفضي إلى منح عقود شراء للبائع نفسه الذي تتجاوز إلى مدير شؤون 

. إن إجراء تعديالت على العقود القائمة ال يستلزم مراجعة يورو في السنة التقويمية 111،21قيمة عرضه 

 من قبل اللجنة المذكورة في الحاالت التالية:

 

(i)  ،يورو؛ 111،21بما في ذلك التعديل، حين ال تتجاوز قيمة العقد اإلجمالية 

(ii)  يورو. 111،5حين ال يتجاوز المبلغ الذي انطوى عليه التعديل 

 

يحّدد األمين العام، بناًء على توصية مدير شؤون اإلدارة، تشكيلة اللجنة المذكورة واختصاصاتها، بما في  (د 

 وصيتها إلى مدير شؤون اإلدارة.ذلك الفترة الزمنية القصوى التي يتعين على اللجنة أن تحيل في خاللها ت

 

ال يجوز في الحاالت التي تلَزم فيها مشورة لجنة مراجعة المشتريات اتخاذ أي قرار نهائي يفضي إلى  (ه 

منح عقد شراء أو تعديله قبل الحصول على تلك المشورة. وعلى مدير شؤون اإلدارة، في الحاالت التي 

 أن يسجل خطياً أسباب ذلك القرار. يقرر فيها عدم األخذ بمشورة لجنة اإلستعراض،
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 المنافسة

 

، تُمنَح عقود 6025وباستثناء ما نصت عليه خالفاً لذلك القاعدة  6021وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في القاعدة  6022

 الشراء على أساس المنافسة الدولية الفعلية. وتحقيقاً لهذه الغاية، تشمل إجراءات المنافسة حسب اإلقتضاء ما يلي:

 

 تخطيط الحيازة من أجل وضع استراتيجية شاملة ومنهجيات للشراء؛ (أ 

 إجراء بحوث للسوق لتحديد الموردين المحتملين؛ (ب 

 مراعاة الممارسات التجارية الحكيمة؛ (ج 

 :اتباع الطرق التالية في طلب تقديم العطاءات (د 

 

(i)  يورو؛ 111،5المتوقعة الطلبات غير الرسمية للتقدم بعروض أسعار للعقود التي ال تتجاوز قيمتها 

(ii)  ه إلى خمسة العطاءات التنافسية المحدودة من خالل دعوات إلى تقديم العطاءات أو العروض توجَّ

على األقل من أصحاب العطاءات المحتملين، وذلك للعقود التي ال تتجاوز قيمتها المتوقعة 

 يورو؛ 111،21

(iii) لعطاءات والعروض يتّم اإلعالن عنها العطاءات التنافسية المفتوحة من خالل دعوات إلى تقديم ا

لمدة ال تقّل عن خمسة عشر يوماً تقويمياً،  وذلك على موقع منظمة السياحة العالمية على األقل،

 يورو. 111،21وذلك للعقود التي ال تتجاوز قيمتها المتوقعة 

 

 طرق طلب تقديم العطاءات والعروض

 

 في طلب تقديم العطاءات والعروض:تستخدم منظمة السياحة العالمية الطرق التالية  6024

 

حين يمكن تحديد طبيعة السلع أو الخدمات على نحٍو كاٍف أو حين تكون الخدمات متاحة بسهولة في السوق،  (أ 

تجرى أعمال الشراء عن طريق توجيه دعوة لتقديم العطاءات، ويُمنح العقد  لصاحب العطاء المؤهل الذي 

الفنية الواردة في الدعوة لتقديم العطاءات والذي يكون قد تبيّن من يتفق عطاؤه إلى حد كبير مع المتطلبات 

 تقييمه أنه العطاء األدنى تكلفة.

 

حين يتعّذر تحديد السلع أو الخدمات بما يكفي الستخدام الدعوة لتقديم العطاءات، يجوز إجراء أعمال الشراء  (ب 

العروض قائمة بجميع العوامل التي عن طريق طلب تقديم العروض. ينبغي أن تتضّمن طلبات تقديم 

ستخضع للتقييم، بما في ذلك السعر، ومنهجية تقييم تلك العوامل. يمنَح عقد الشراء لصاحب العرض المؤهل 

 الذي يعتبَر عرضه أكثر العروض استجابةً للمتطلبات المبينة في طلب تقديم العروض.

 

ح بسهولة من سلع متوفرة في السوق، أو بضائع ذات )د(، يجوز شراء ما هو متا 6022وفقاً ألحكام القاعدة  (ج 

مواصفات قياسيّة، أو خدمات بسيطة عبر مقارنة عروض األسعار المقّدمة من قبل ثالثة على األٌقّل من 

أصحاب العروض عن طريق طلبات غير رسمية للتقّدم بعروض أسعار، شرط أن تضمن هذه العملية 

 أسعاراً تنافسية.

 

اإلدارية، حرصاً على مصلحة منظمة السياحة العالمية، أن يرفض جميع العطاءات  يجوز لمدير الشؤون (د 

والعروض المتعلقة بعملية شراء معينة، على أن يسّجل كتابة أسباب الرفض، بما في ذلك على سبيل المثال 

 ال الحصر العطاءات المنخفضة إلى حّد غير واقعّي وإلغاء عملية الشراء.

 

 فسةاإلستثناءات من المنا

 

 ال تجوز اإلستثناءات من العطاءات التنافسية إال في الحاالت التالية: 6025

 

يورو في السنة التقويمية في العقود الممنوحة  511،2يجوز إجراء عمليات الشراء التي ال تتجاوز قيمتها  (أ 

 للبائع نفسه بالتفاوض المباشر مع موّرٍد واحٍد.
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معيّنة، بناًء على توصية رئيس المشتريات، أن اتباع الطرق يجوز لألمين العام أن يقّرر في عملية شراء  (ب 

 الرسمية في طلب تقديم العطاءات والعروض ال يحقق مصلحة منظمة السياحة العالمية على الوجه األمثل:

 

(i)  في الحاالت التي ال توجد فيها سوق تنافسية لما هو مطلوب، كأن يكون هناك احتكار، أو تكون

أو لوائح حكومية، أو حين يكون المطلوب منتجاً محمياً أو خدمة محمية األسعار محددة بقوانين 

 بحق ملكية محفوظ؛

 

(ii)  في الحاالت التي يكون قد صدر فيها قرار سابق بتوحيد قياسي للمطلوب أو الحاالت التي يلَزم فيها

 هذا التوحيد؛

 

(iii)  أخرى تابعة لمنظومة في الحاالت التي يكون فيها عقد الشراء المقتَرح نتيجة تعاون مع مؤسسات

 ؛6026األمم المتحدة عمالً بالقاعدة 

 

(iv)  في الحاالت التي يكون قد تّم فيها الحصول تنافسيّاً خالل فترة معقولة على منتجات وخدمات

 مماثلة، وظلت فيها األسعار والشروط المقدمة أسعاراً وشروطاً تنافسيّة؛

 

(v) أو العروض بالطريق الرسمي قد أفضى إلى  في الحاالت التي ال يكون فيها طلب تقديم العطاءات

 نتائج مرضية خالل فترة سابقة معقولة؛

 

(vi)  )في الحاالت التي يتعلّق فيها عقد الشراء المقترح بشراء أو استئجار عقار ومنشأة )ملكية عقارية

 وال تسمح فيها ظروف السوق بالمنافسة الفعلية؛

 

(vii)  مطلوب؛في الحاالت التي توجد فيها حاجة ملحة لما هو 

 

(viii)  في الحاالت التي يقّرر فيها األمين العام أن طلب تقديم العطاءات أو العروض بالطرق الرسمية

 .لن يحقّق نتائج مرضية

 

على رئيس المشتريات، عند اتخاذ قراره بموجب الفقرة الفرعية )ب( أعاله، تسجيل أسباب هذا القرار  (ج 

ؤهل الذي يكون عرضه مطابقاً إلى حد كبير لما هو مطلوب خطياً، وله عندئٍذ أن يمنح عقد الشراء للبائع الم

ومقدماً بسعر مقبول، إما بالطريق غير الرسمي في طلب تقديم العطاءات والعروض أو على أساس عقد 

 .ُمبَرم بالتفاوض المباشر

 التعاون

 

لتلبية احتياجات منظمة يجوز لمدير شؤون اإلدارة أن يتعاون مع مؤسسات أخرى تابعة لمنظومة األمم المتحدة  6026

السياحة العالمية من المشتريات. ويجوز له، عند اإلقتضاء، أن يبرم اتفاقات لهذه األغراض. ويجوز أن يشمل هذا 

التعاون القيام بعمليات شراء مشتركة، أو ارتباط منظمة السياحة العالمية بعقٍد اعتماداً على قرار شراء تتخذه مؤسسة 

المتحدة، أو مطالبة مؤسسة أخرى في منظومة األمم المتحدة بأن تقوم بالشراء نيابة عن أخرى في منظومة األمم 

 .منظمة السياحة العالمية

 

 العقود الكتابية

 

 تستخدم منظمة السياحة العالمية عقود الشراء الكتابية على النحو اآلتي: 6022

 

 511،2تزيد قيمتها النقديّة عن  تُستخَدم عقود الشراء الكتابية إلضفاء طابع رسمي على كّل عملية شراء (أ 

 :يورو. وتحّدد هذه العقود بالتفصيل، حسب اإلقتضاء، ما يلي

 

(i) طبيعة المنتجات أو الخدمات المشتراة؛ 

(ii) الكمية المشتراة؛ 

(iii) سعر العقد أو سعر الوحدة؛ 
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(iv) الفترة المشمولة بالعقد؛ 

(v)  السياحة العالمية واآلثار التي الشروط التي يتعيّن استيفاؤها، بما فيها الشروط العامة لعقود منظمة
 تترتب على عدم التسليم؛

(vi) شروط التسليم والدفع؛ 

(vii)  سم الموّرد وعنوانها. 

 

يورو، يكفي اإلذن بالصرف المقرون بعرض  511،2بالنسبة لعمليات الشراء التي ال تزيد قيمتها عن  (ب 
  األسعار من الموّرد والفاتورة المالزمة له لتوثيق العقد.

 

ال يجوز تفسير اشتراط عقود الشراء الكتابية على أّنه تقييد الستخدام وسيلة لتبادل البيانات إلكترونيًا. وعلى مدير شؤون اإلدارة، 

قبل استخدام أي وسيلة لتبادل البيانات إلكترونيًا، التأكد من قدرة نظام التبادل اإللكتروني للبيانات على ضمان موثوقية المعلومات 

  وسريتها.

 

 العقود المبَرمة مع األفراد

 

يورو في السنة التقويمية، تجري عملية  111،51العقود المبَرمة مع األفراد التي تتجاوز قيمتها اإلجمالية   في 6028

 )ب(. 6025اختيار، ما لم يعطي األمين العام اإلذن بالقيام بغير ذلك وفقاً للمادة 

 

 السفر

 

 توجيهات السفر.المرفق األول بهذه القواعد يحدد  6022

 

 المنشورات

 

 المرفق الثاني بهذه القواعد يحدد توجيهات المبيعات والجرد وغيرها من اإلجراءات ذات الصلة بالمنشورات. 6041

 

 الفصل السابع

 

  الحسابات والبيانات المالية

 

 7القاعدة المالية المفصلة 

 

 الحسابات

 

  إقامة وحفظ كل الحسابات الرسمية للمنظمة. يكون مدير شؤون اإلدارة مسؤوال أمام األمين العام عن 2011

 

 التي يتم التعهد باإللتزامات خاللها. يجري تدوين اإللتزامات في حسابات السنة المالية 2012

 

 .5تنسب اإليرادات والعائدات إلى حسابات السنة المالية وفقا للقاعدة المالية المفصلة  2012

 

 فيها.يسجل اإلنفاق في حسابات السنة المالية التي تم  2014

 

تشمل الحسابات الحسابات العامة، وحسابات الميزانية، وحسابات الخزانة التي تعد على أساسها البيانات المالية  2015

 الدورية.

 

 تستند كل الحسابات إلى وثائق يحتفظ بها كجزء ال يتجزأ من الحسابات الرسمية للمنظمة. 2016
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الوثائق التي تستند إليها اإليرادات والنفقات إلى تحفظ سجالت الحسابات لفترة ال تقل عن عشر سنوات. وتحفظ  2012

أن تقرها الجمعية العامة للمنظمة إقرارا نهائيا ولفترة ال تقل عن خمس سنوات. وبعد انقضاء هذه اآلجال، يجوز 

 إتالف هذه السجالت والوثائق بإذن من األمين العام.

 

 الحسابات العامة

 

والنفقات، والنقود في المصارف، واإلستثمارات، والمستحقات، والممتلكات تسجل الحسابات العامة العائدات  2018

والمنشآت والمعدات، وأصول أخرى ومدفوعات، وغيرها من الخصوم، واإلحتياطيات، بما فيها صندوق رأس 

 المال المتداول، وهي تشمل الصناديق اإلستئمانية، وصناديق المساهمات الطوعية، والحسابات الخاصة، كما هو

 محدد.

 

 حسابات الخزانة

 

 تتألف حسابات الخزانة من اآلتي: 2012

 

  حسابات نقدية وغيرها من البنود النقدية التي تبين كل إيرادات المنظمة والمبالغ المدفوعة؛ (أ )

 وغيرها من الحسابات النقدية؛ المساهمات الطوعية والصناديق اإلستئمانية صندوق (ب )

 المبالغ المحددة، والتي تم استالمها، والتي لم يتم تحصيلها؛سجالت اشتراكات األعضاء التي تبين  (ج )

سلفات األعضاء إلى صندوق رأس المال المتداول، مع تبيان المبالغ المحددة، والتي تم استالمها، والتي ب (د )

 لم يتم تحصيلها؛

 ظمة.الدفتر األستاذ لإلستثمارات، مع إعطاء تفاصيل كاملة عن كل اإلستثمارات التي قامت بها المن (ه )

 

 البيانات المالية

 

 :يقوم مدير شؤون اإلدارة بتزويد األمين العام بما يأتي 2011

 

 بيانات دورية عن السيولة المتوافرة؛ (أ 

 

 بيانات دورية عن وضع الميزانية، تبين: (ب 

 

(i) المخصصات المحددة؛ 

(ii) اإللتزامات التي تم التعهد بها والتي تم صرفها؛ 

(iii) النفقات؛ 

(iv) األرصدة غير المفروضة؛ 

 

 دورية تبين:بيانات  (ج 

 

 اإلشتراكات المترتبة؛ (1)

 وضع السلفات إلى صندوق رأس المال المتداول؛ (2)

 العمليات والوضع المالي لصندوق رأس المال المتداول؛ (2)

 وضع الصناديق الخاصة األخرى، إن وجدت. (4)

 

 بيانات دورية تبين: (د 

 

(i)  صندوق المساهمات الطوعيةوضع، 

(ii) .وضع الصناديق اإلستئمانية 

 

  كانون األول/ديسمبر على النحو اآلتي: 12كل سنة، بيانات لغاية بالسرعة الممكنة  (ه 
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(i)  ( من النظام المالي، 1)14بيانات مالية ومالحظات لكل فترة مالية كما هو مطلوب بموجب المادة

 بما في ذلك معلومات مقارنة عن الفترة المالية السابقة؛

(ii)  ،والمخصصات التي أقرت، والنفقات بيان للميزانية يظهر اإلعتمادات التي تم التصويت عليها

 التي صرفت؛

(iii)  على أن كانون األول/ديسمبر تنسب إلى اعتمادات الميزانية  21بيان التزامات قانونية مستحقة لغاية

 شهرا إضافية؛ 12تبقى متوافرة لفترة 

(iv)  كانون األول/ديسمبر، وهي تنسب إلى اعتمادات 21بيان عن اإللتزامات القانونية المترتبة لغاية 

 السنة التالية؛

(v) بيان عن الصناديق اإلستئمانية واحتياطي المساهمات الطوعية 

(vi)  بيان لصندوق رأس المال المتداول يبين إنشاءها ومكوناتها، والسلفات التي تصرف منها والنقود

 المتوافرة؛

(vii) التي تم تكبدها في بحر السنة، مع اإلشارة إلى كيفية  بيان بخسائر النقود وغيرها من األصول

 معالجتها ضمن الحسابات؛

 

 الفصل الثامن

 

 المراجعة الخارجية للحسابات

 

 8القاعدة المالية المفصلة 

 

تخضع جميع الصناديق والحسابات التابعة لمنظمة السياحة العالمية، بما فيها الصندوق العام وصندوق المساهمات   8011

 مراجَعي الحسابات الخارجيَين لدى المنظمة.الطوعية والصناديق اإلستئمانية، للمراجعة كل سنة من قبل  
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  مرفقات بالنظام المالي لمنظمة السياحة العالمية

 

 توجيهات السفر –المرفق األول 

 

لة   (6336)وفقاً للقاعدة المالية المفصَّ

 

 منطقةهدف هذه التوجيهات هو وصف المعايير واإلجراءات المرعية في ما يتعلق برحالت السفر الرسمية خارج  .1

النظامان اإلداري مركز العمل وكذلك سفر الموظفين وأسرهم بموجب النظامين اإلداري واألساسي للمنظمة )

 (.21 واألساسي للموظفين

 

 فئات السفر

 

 فئات السفر الرسمي إلى: تنقسم .2

(i) ة: السفر في مهام رسمية  السفر بمهمَّ

(ii)  الخدمة، والسفر في إجازة زيارة الوطن، والسفر استحقاقات السفر: السفر عند التعيين، والسفر عند انتهاء

 لغرض التعليم.

 

 األهلية للسفر

 

ة على الموظفين والمعاونين )بما في ذلك أولئك الذين يعملون بعيداً عن المقّر العام(، وعلى  .2 تنطبق فئة السفر بمهمَّ

والهيئات الفرعية. وتنطبق فئة الخبراء الذين يشاركون في اجتماعاٍت رسمية وتقنية، وأعضاء الهيئات اإلدارية 

 استحقاقات السفر على الموظفين وأفراد أسرهم، وفقاً للنظامين اإلداري واألساسي للموظفين.

 

تقع على عاتق المسافرين مسؤولية إثبات إتمام السفر على النحو المقرر واالحتفاظ باألدلة الالزمة ألغراض مراجعة  .4

 حسابات المنظمة من قبل الجمعية العامة.الحسابات إلى حين االعتماد النهائي ل

 

 اإلذن بالسفر

 

ينبغي الحصول على إذٍن بجميع رحالت السفر الرسمية من قبل األمين العام. وال يجوز حجز تذكرة السفر أو دفع بدل  .5

 اإلقامة اليومي من دون هذا اإلذن.

 

 معايير السفر واإلقامة

 

 النقل واسطة

 

المتعلقة بواسطة السفر استناداً إلى معياري االقتصاد والكفاءة مع اللجوء إلى خيار السفر ينبغي أن تتخذ القرارات  .6

 الذي يحقِّق أعلى فعالية من حيث التكلفة.

 

 يحّق لألمين العام أن يسافر في الدرجة األولى. .2

 

فقاً لما يحدده مدير الشؤون تُعتمد في السفر الجوي الدرجة االقتصادية مع اختيار أقصر الطرق المباشرة وأقلها كلفةً و .8

اإلدارية. وانسجاماً مع معايير األمم المتحدة، يمكن منح درجة واحدة أعلى من الدرجة االقتصادية في الرحالت التي 

 تدوم تسع ساعاٍت أو أكثر.

 

الرحالت التي تدوم تُعتمد في السفر براً وبحراً وبواسطة السكك الحديدية درجة معادلة للدرجة االقتصادية باستثناء  .2

رة  تسع ساعاٍت أو أكثر، حيث يمكن عندئٍذ منح درجة واحدة أعلى من الدرجة االقتصادية. عند وجود ظروف مبرِّ
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كالبرنامج الزمني والظروف األمنية إلخ.، يجوز لألمين العام أن يرفع درجة السفر بناًء على توصية مدير الشؤون 

 اإلدارية.

 

ة سيارة خاصة بناًء على طلب الموظف إذا كانت التكلفة ال تتعدى تكلفة خيار السفر الذي يجوز أن يتم السفر بواسط .11

يحقِّق أعلى جدوى اقتصادية بحسب الترتيبات التي تتخذها المنظمة للسفر جواً أو براً أو بحراً أو بواسطة السكك 

ة، فيتم احتسابه و ا سداد تكاليف السفر بواسطة سيارة خاصَّ فقاً لمعدالت المسافة المقطوعة التي يحددها الحديدية. أمَّ

 األمين العام.

 
 الفنادق

 

دها  .11 تُسدَّد للمسافرين النفقات التي يتكبدونها في مكان اإلقامة الذي يختارونه وفقاً لمعدالت بدل اإلقامة اليومي التي تحدِّ

ز لألمين العام بصورٍة استثنائية وبناًء من هذا المرفق. ويجو 21لجنة الخدمة المدنية الدولية كما هو وارد في المادة 

رة، ويجب حجز  على توصية مدير الشؤون اإلدارية أن يمنح تعويضاً أعلى لتسديد هذه النفقات عند وجود ظروف مبرِّ

 فندق محدَّد.

 

 التغيير في درجات السفر المقررة ومعايير اإلقامة ضمن فئة السفر بمهمَّة

 

إذا رغب الموظف في السفر أو في اتخاذ إقامٍة بدرجٍة أعلى من تلك الممنوحة له، يجوز لألمين العام أن يمنحه اإلذن  .12

 بذلك شرط أن يقوم هو بتسديد فارق التكلفة. 

 

ة ت .12 ة من قبل األمين العام عند وجود ظروف خاصَّ ر يؤذن باالستثناءات من واسطة السفر بالنسبة إلى فئة السفر بمهمَّ برِّ

ذلك كوضع المسافر الطبٍي، وعدم توافر الدرجة المعتمدة، وسفر الشخصيات البارزة، وسفر األشخاص الذين يقدمون 

 خدمات مجانية، والرحالت التي تعتبر ذات طبيعة شاقة.

 

 مدَّة السفر وفترات االستراحة

 

ة السفر  مدَّ

 

كلفةً؛ وأي فترة إضافية تُقتطع من إجازة الموظف  تُحتسب مدَّة السفر على أساس أقصر الطرق المباشرة وأقلها .14

 السنوية أو من األجر في حال كان المسافر معاوناً.

 

ة، ينبغي له اإلفصاح عن تواريخ اإلجازة عند تقديم طلب  .15 إذا رغب المسافر في أخذ إجازة خالل رحلة السفر بمهمَّ

 الرسمية قبل المغادرة في الرحلة.السفر الرسمي والحصول على توقيع المعنيين على مذكرة إجازته 

 

 فترات االستراحة

 

في الغالب، يحّق للمسافر االستفادة من فترات استراحة قبل بدء مهامه أو  بالنسبة إلى السفر جواً أو عن طريق الجو .16

 بمحطة توقف ألغراض االستراحة كما يلي:

 

(i) رة تتراوح بين عشرة واثنتي عشرة سا عة، ال يكون المسافر في الظروف العادية إذا كانت مدَّة السفر المقرَّ

 ُملزماً ببدء مهامه في الساعات اإلثنتي عشرة التالية لوصوله.

(ii)  إذا كانت مدَّة الرحلة، بعد محطة توقف ال تتخطى اثنتي عشرة ساعة، تتجاوز عشرة ساعات، ال يكون على

م في رحلة الذهاب ونصف يوم المسافر تولي مهامه في الساعات االثنتي عشرة التالية لوصوله )نصف يو

 في رحلة اإلياب(. وال يكون ذلك سارياً إالَّ إذا كانت مدَّة السفر قبل محطة التوقف أكثر من عشرة ساعات.

(iii)  إذا كانت مدَّة السفر تتجاوز اثنتي عشرة ساعة، ال يكون على المسافر في الظروف العادية أن يتولى مهامه

 واحد( التالية لوصوله إلى المكان المقصود. في الساعات األربعة والعشرين )يوم

(iv) .ال يحق للمسافر االستفادة من فترة استراحة في رحالت السفر النهارية التي تدوم ألقل من عشرة ساعات 



CE/96/2(c) 

 

 

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 
 

19 

(v)  إذا وقعت فترة االستراحة في يوم عطلٍة رسمية، أو يومي السبت أو األحد، ال يُمنح المسافر يوم إجازة

 كتعويٍض عن ذلك.

(vi)  َة في يوٍم ال عمل فيه، ال يُمنح أي إجازة تعويضية عن ذلك. إذا طُلب  من الموظف السفر بمهمَّ

(vii)  بالنسبة إلى الرحالت الجوية الطويلة )عشرة إلى اثنتي عشرة ساعة(، ال يُدفع أي بدل إقامة ليوم إضافي

 عوضاً عن يوم االستراحة.

 

 التغييرات في رحالت السفر الرسمية

 

رحالت السفر الرسمية المأذون بها يجب رفعها خطياً قبل إجراء الرحلة. وال يُعَمل بهذه التغييرات إنَّ أي تغييرات في  .12

 إالّ بعد موافقة األمين العام عليها.

 

عند انتهاء رحلة السفر الرسمية، يجب اإلبالغ خطياً عن أي تغييرات طرأت على ترتيبات السفر بسبب وقوع ظروف  .18

مية، وال سيَّما أي تغيير من شأنه أن يؤثر على احتساب بدل اإلقامة اليومي كما هو ُمحدَّد مفاجئة بعد بدء الرحلة الرس

 أدناه، وذلك في غضون أسبوعين من تاريخ انتهاء الرحلة للحصول على الموافقة ذات الصلة. 21في المادة 

 

 سلفات السفر

 

 بدل اإلقامة اليومي )البدل اليومي(

 

)أو البدل اليومي( وفقاً للمعدالت الُمحدَّدة من قبل األمم المتحدة عبر لجنة الخدمة المدنية يُدفع بدل اإلقامة اليومي  .12

 الدولية.

 

يُحتَسب بدل اإلقامة اليومي على أساس كل أربعة وعشرين ساعة، بحيث يؤخذ الحساب بالليالي التي يمضيها الموظف  .21

اليوم نفسه من دون الحاجة إلى المبيت ومدَّة السفر ال تقل  بعيداً عن مركز العمل. إذا كانت رحلتا الذهاب واإلياب في

ا إذا كانت رحلتا الذهاب واإلياب في أيام مختلفة، ودعت الحاجة  عن عشرة ساعة، يُدفَع نصف بدل اإلقامة اليومي. أمَّ

شرة ساعات، إلى المبيت لليلٍة واحدة على األقل، وكان هناك فارق بين وقت المغادرة ووقت الوصول ال يقل عن ع

 يُدفع نصف بدل اإلقامة اليومي.

 

ع بدل اإلقامة اليومي على الشكل التالي: .21  يُوزَّ

 

(i) 51 نة مجاناً من قبل الحكومة أو الهيئة المضيفة، يُخفَّض بدل اإلقامة بالنسبة % لإلقامة. إذا كانت اإلقامة مؤمَّ

 نفسها؛

(ii) 21( يُخفَّض 6% عشاء؛ 12% غداء؛ 12% للوجبات .)نة %فطور البدل أيضاً إذا كانت الوجبات مؤمَّ

 ( أعاله(؛1مجاناً وفقاً للشروط نفسها المرعية في مسألة اإلقامة )أنظر الفقرة )

(iii) 21 ة: نفقات سيارة أجرة، والباص، والقطار، والمترو، والمكالمات % للنفقات المتفرقة في مكان المهمَّ

 الهاتفية )محلية( والنفقات العرضية األخرى.

 

 النثرية السفر تمصروفا

 

 تغطي المصروفات النثرية تكاليف السفر من وإلى نقطة الدخول والفندق، وتكون مضافة على بدل اإلقامة اليومي. .22

 

ن النقل للمسافر بواسطة وسائل النقل التابعة لمنظمة السياحة العالمية أو للمنظمة المضيفة، ال تكون مصروفات  .22 إذا تأمَّ

 السفر النثرية مستحقة له.

  

تُدفع مبالغ بدل اإلقامة اليومي ومصروفات السفر النثرية سلفاً من أجل تبسيط اإلجراءات وتقليل تكاليف  يجوز أن .24

 المعامالت.
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 مساعدات السفر العينية

 

يجوز لألمين العام أن يقبل مساعدات سفر عينية من الجهات المانحة لخدمة أغراٍض تنسجم مع رسالة المنظمة.  .25

 الموظفين المؤهلين لحضور اجتماعات عندما يكون األمين العام قد أذن لهم بالحضور بصفٍة رسمية.ويشمل ذلك سفر 

 

تشمل مساعدات السفر العينية األكثر شيوعاً تذاكر السفر واإلقامة ووجبات الطعام وتكاليف السفر المتفرقة األخرى  .26

 في البلد المقصود.

 

 العينية، يجب التحقّق من:قبل قبول األمين العام لمساعدات السفر  .22

(i) أنَّ رحلة السفر تتصل بمهام المسافر الرسمية؛ 

(ii) أنَّ غرض السفر هو حضور اجتماع أو فعالية مشابهة تنسجم مع رسالة المنظمة؛ 

(iii) الجهة المانحة لمساعدة السفر؛ 

(iv) طبيعة/شكل السفر؛ 

(v) ي منظمة السياحة العالمية كما هو أنَّ مساعدات السفر العينية المقدَّمة تتوافق مع معايير السفر المعتمدة ف

 محدَّد في هذه التوجيهات، وكذلك مع القواعد واألنظمة والسياسات المرعية في المنظمة.

(vi) .تكاليف الرحلة، أو أفضل تقدير ممكن لها، توازي القيمة العادلة لرحلة مماثلة 

 

 استحقاقات السفر

 

 السفر في إجازة زيارة الوطن

 

( من النظام اإلداري للموظفين، تُدفع لهم 1)18تستحق لهم إجازة زيارة الوطن وفقاً ألحكام المادة إنَّ الموظفين الذين  .28

 نفقات السفر الُمحدَّدة في المادة المذكورة.

 

إنَّ رحالت السفر المندرجة ضمن السفر في إجازة زيارة الوطن تُنفذ عادةً بصحبة أفراد األسرة التي يتقاضى  .22

((. يجوز لألمين العام بصورة استثنائية أن 2)21ت العائلية )النظام اإلداري للموظفين، المادة الموظف عنها التعويضا

 يأذن ألحد أفراد األسرة بالسفر بشكٍل منفصل.

 

إنَّ مدَّة السفر المسموح بها هي يوٌم واحُد عن كل رحلة ذهاب وإياب تقل عن عشرة ساعات، ويومان اثنان عن كل  .21

ة أو بحراً  رحلة ذهاب وإياب تزيد عن عشرة ساعات. وإذا أذن األمين العام للموظف بالسفر بواسطة سيارته الخاصَّ

 نزوالً عند طلبه، تُحتسب فترات االستراحة على أساس أقصر طريق مباشرةً جواً أو بواسطة السكك الحديدية.

 

 ة االقتصادية. في رحالت إجازة زيارة الوطن، ال يُسَمح للموظفين بالسفر بدرجة أعلى من الدرج .21

 

 السفر بغرض التعليم

 

ة  .22 ( من النظام 6)12إنَّ الموظفين الذين تستحق لهم مدفوعات السفر بغرض التعليم بموجب الفقرة )د( من المادَّ

اإلداري للموظفين، من أجل متابعة الدراسة في مؤسَّسة تربوية خارج منطقة مركز العمل، تُسدَّد لهم عن كل سنة 

( من النظام اإلداري 6)12( من المادة 1ر الولد بين المؤسَّسة التربوية ومركز العمل وفقاً للفقرة )مدرسية نفقات سف

 للموظفين، شرط أالَّ تقل الفترة الفاصلة بين رحلتين رسميتين على المنظمة تغطية تكاليفها عن ستة أشهر.

 

 السفر عند التعيين وعند انتهاء الخدمة

 

( 1)21يستحق لهم السفر عند التعيين وعند انتهاء الخدمة، تُدفع لهم نفقات السفر الُمحدَّدة في المادة إنَّ الموظَّفين الذين  .22

 من النظام اإلداري للموظفين.
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إنَّ رحالت السفر المندرجة ضمن السفر عند التعيين والسفر عند انتهاء الخدمة تُنفذ عادةً بصحبة أفراد األسرة التي  .24

((. يجوز لألمين العام بصورة 2)21التعويضات العائلية )النظام اإلداري للموظفين، المادة يتقاضى الموظف عنها 

 استثنائية أن يأذن ألحد أفراد األسرة بالسفر بشكٍل منفصل.

 

طار استحقاقات السفر )السفر عند التعيين، والسفر ال يُدفَع أي بدل إقامة يومي عن رحالت السفر التي تجري ضمن إ .25

 الخدمة، والسفر في إجازة زيارة الوطن، والسفر بغرض التعليم(. عند انتهاء

 

 خيار دفع مبلغ مقطوع لقاء السفر

 

ة، يجوز أن تُمنح للمعاونين الخارجيين الذين يعملون بعيداً عن المقر العام، والخبراء الذين يشاركون  .26 عند السفر بمهمَّ

الهيئات الفرعية، مبالغ مقطوعة لقاء السفر عوضاً عن كل في اجتماعات رسمية وتقنية، وأعضاء الهيئات اإلدارية و

 المستحقات المتصلة بالرحلة.

 

ة به. إنَّ خيار المبلغ المق .22 طوع لقاء السفر هو عبارة عن مبلغ مالي يُدفَع للمسافر لكي يقوم بنفسه بترتيبات السفر الخاصَّ

ة المستحقات ذات الصلة األخرى مثل النقل البري ويُفترض أن يغطي هذا المبلغ كامل نفقات السفر، بما في ذلك كاف

داخل المقصد، وبدل اإلقامة اليومي عند التوقف في الطريق أثناء السفر، والمصاريف النثرية في محطات السفر، 

وشحن األمتعة الزائدة المصحوبة، وشحن األمتعة غير المصحوبة، والتأمين، وتأشيرات الدخول، إلخ. ال تُدفَع أي 

 ضافية عند اعتماد هذا الخيار.مبالغ إ

 

في المئة من سعر تذكرة السفر ذات الكفاءة االقتصادية  111يجب أالَّ يتخطى المبلغ المالي المقطوع لقاء السفر  .28

في المئة من قيمة بدل اإلقامة اليومي ومصروفات السفر النثرية التي ستترتب على رحلة السفر  111األعلى زائد 

ظمة هي َمن يتولى القيام بالترتيبات. وال يُطبَّق خيار دفع المبلغ المقطوع لقاء السفر على أساس المعنية لو كانت المن

 جزئي.

 

 عند تطبيق خيار المبلغ المقطوع لقاء السفر، يحق للمنظمة أن تطالب المسافر بتقديم أدلة تثبت إتمام السفر. .22

 

 خيار المبلغ المقطوع لقاء السفر مطالبات تعويض نفقات السفر عدا

 

يجوز المطالبة بالنفقات االستثنائية غير المشمولة ضمن بدل اإلقامة اليومي مثل ضرائب المطارات ورسوم جوازات  .41

السفر وتأشيرات الدخول وتكاليف اللقاحات وسيارات األجرة المستعملة لنقل الوثائق والمواد الثقيلة الالزمة للمهمة 

ة رسمية ويُطالب بتعويض عنه الرسمية،  وتكاليف االتصاالت، إلخ. وإنَّ أي شراء يجري ألغراض العمل خالل مهمَّ

 يعتبر من ممتلكات المنظمة.

 

ينبغي أن تكون جميع طلبات سداد النفقات غير تلك المشمولة عادةً ضمن بدل اإلقامة اليومي مصحوبةً بالفواتير  .41

اكر السفر، إْن ُوجدت. ويجب أن تُقدَّم مطالبات تعويض نفقات السفر في واإليصاالت والقسائم ذات الصلة وبتذ

 غضون أسبوعين بعد إتمام الرحلة.

 

إذا تبيَّن، بعد مراجعة مطالبة التعويض، بأنَّ السلفة الممنوحة للسفر تتخطى قيمة نفقات السفر التي يستحق سدادها،  .42

سترد عبر خصمها من جدول الرواتب أو اقتطاعها من دفعات وجب إخطار المسافر بقيمة الدفعة الزائدة، على أن تُ 

 مستحقة أخرى.

 

 السفر الرسمي ضمن منطقة مركز العمل

 

ة. .42  إنَّ حضور أنشطة رسمية داخل منطقة مركز العمل ال يُعتبر سفراً بمهمَّ

 

ُمستعملة هي وسائل النقل العام عندما يكون مركز العمل آمناً وسليماً وفقاً لمعايير األمم المتحدة، تكون وسائل النقل ال .44

المناسبة )الميترو والحافالت( إذا كانت متوافرة. وفي حاالٍت استثنائية يوافق عليها األمين العام أو عندما ال يكون 
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ة أو أي واسطة  مركز العمل آمناً وسليماً بحسب معايير األمم المتحدة، يجوز استخدام سيارة األجرة أو السيارة الخاصَّ

 رى. نقل أخ

 

 توجيهات المنشورات –مرفق الثاني ال

 

لة   (6346)وفقاً للقاعدة المالية المفصَّ

 

إنَّ نشر وتشاطر المعلومات والمعارف المولَّدة ضمن المنظمة هو جزٌء من والية المنظمة ورسالتها. وتوزيع  .1

 المنشورات هو أحد الوسائل التي تساهم في تحقيق هذا الهدف.

 

 هو تحديد المعايير واإلجراءات المرعية في المسائل والمعامالت المالية المتصلة بالمنشورات.هدف هذه التوجيهات  .2

 

 تعريفات

 

 تُستخدم في هذه التوجيهات المصطلحات التالية: .2

 

(i)  :تشير إلى الكتب والمجالت الدورية والمنشورات األخرى سواء كانت مطبوعة أو إلكترونية؛المنشورات 

(ii) :يشير إلى المنشورات المطبوعة غير المباعة؛ المخزون 

(iii) :ة بمنظمة السياحة العالمية،  حقوق النشر والتأليف تشير إلى الحقوق المتصلة بالمنشورات واألعمال األدبية الخاصَّ

 بما في ذلك الحق في استعمالها أو تفويض اآلخرين باستعمالها ضمن شروط متفق عليها؛

(iv) :يفة النشر ضمن الصندوق العام.تشير إلى إدارة وظ حركة النشر 

 

 توجيهات عامَّة

 

 يجب أن يعطي األمين العام اإلذن بنشر المحتويات. .4

 

يجوز لألمين العام أن يدخل في عقوٍد مع أطراف خارجية من أجل إعادة إنتاج المنشورات وتوزيعها وبيعها بعمولة،  .5

 وعقود مشابهة أخرى. 

 

بعين االعتبار استرداد الكلفة، وتوجهات السوق، وتوسيع هامش الربح قدر يجب أن يأخذ تسعير المنشورات المختلفة  .6

 اإلمكان.

 

 إيرادات نشاط النشر

 

 يجب أن تُحتسب اإليرادات من نشاط النشر ضمن حساٍب مستقل. .7

 

ع المصادر الرئيسية لإليرادات على الشكل التالي:  .8  تتوزَّ

 

(i) ل كإيرادات : تُفوتر إيرادات الكتب المبيعات اإللكترونية اإللكترونية ورسوم الدخول إلى المكتبة اإللكترونية وتُسجَّ

 خالل الفترة المالية التي حصل فيها الدخول إلى المنشورات اإللكترونية.

(ii) ل كعائدات عند الشحن/اإلرسال باستثناء بيع بيع النُسخ المطبوعة : تُفوتر إيرادات المنشورات المطبوعة وتُسجَّ

ل إيراداته عند البيع إلى المستخدم النهائي.المنشورات بعمولة،   حيث تُسجَّ

(iii) ل عند منح اإلذن باستعمال المنشورات؛األتاوات  : تُفوتر اإليرادات من حقوق النشر والتأليف وتُسجَّ

(iv) :ل كإيرادات عند تقاضيها؛ االشتراكات  تُفوتَر المدفوعات من االشتراكات عند استالمها، وتُسجَّ

 

 ينظر في تخصيص إيرادات من مصادر أخرى لصالح نشاط النشر. يجوز لألمين العام أن .2
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 عائدات المبيعات وحسومات المبيعات

 

يجوز أن تشمل العقود الُمبرمة مع الموّزعين بنداً يتعلَّق بإعادة النَُسخ غير الُمباعة في مهلٍة زمنية محدَّدة. ويجب أن  .11

 تُحتسب عائدات المبيعات بشكٍل منفصل عن المبيعات.

 

 يجوز أن تُدَخل عائدات المبيعات ضمن البيانات المالية. .11

 

 يجوز أن تُمنَح الحسومات لمجموعة ُمختارة من العمالء، ويجب أن تُحتسب بشكٍل منفصل عن المبيعات. .12

 

 مخزون المنشورات

 

 أنواع المخزون والتقييم

 

ل المنشورات غير الُمباعة على أنَّها مخزون وتُقيَّم وفقاً  .12 لسياسات المحاسبة المعتمدة في منظمة السياحة العالمية تُسجَّ

 والمنسجمة مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.

 

ع وتنفق مباشرةً بعد  .14 د أعضاء المنظمة بنَُسٍخ مجانية من المنشورات. وبما أنَّ معظم المنشورات المجانية تُوزَّ يُزوَّ

 أساسية ألغراض تقييم المخزون. اإلنتاج، فإنَّ أي نُسخ متبقية ال تعتبر

 

 تنفق المواد األولية عند التسليم وال تعتبر مادة كافية لكي يتم إدراجها ضمن المخزون. .15

 

 جرد المخزون المادي

 

تُنفَّذ في نهاية كل سنة مالية جردة مادية لكل المنشورات الُمحتفظ بها للبيع. ويتّم التحقق من وتفسير أي اختالفات مادية  .16

لة.بين   العد الفعلي واألرصدة الُمسجَّ

 

 تكلفة المخزون

 

تُحتسب تكلفة حفظ المنشورات غير الُمباعة التي تُخزن من أجل البيع، بما في ذلك منشورات البيع بعمولة، وفقاً  .12

ل ف ل كنفقات في الفترة المالية التي تُسجَّ يها اإليرادات للسياسات المحاسبية المعتمدة في منظمة السياحة العالمية، وتُسجَّ

 ذات الصلة.

 

 يتّم االستناد إلى قائمة جرٍد مصدَّقة من قبل الموزع كأساس الحتساب تكلفة حفظ منشورات البيع بالعمولة. .18

 

 صياغة الجردات 

 

في نهاية كل سنة مالية، يجب أن يتّم تقييم مخزون المنشورات غير الُمباعة من أجل تحديد أي تراجع في رواجها و/أو  .12

تقادمها. ويجب في هذا الصدد أن تُزال المنشورات التي أصبحت قديمة و/أو لم تعد مطلوبة من دليل منشورات 

 المنظمة وشطبها.

 

 نفقات وتكاليف أنشطة النشر

 

على . وبالتالي، فإنَّ النفقات المترتبة 1يُعّد توليد المحتويات وإنتاجها جزءاً من والية المنظمة كما هو محدَّد في الفقرة  .21

 توليد المحتويات وإنتاجها ال تعتبر جزءاً من نفقات اإلنتاج.

 

 تشمل النفقات الرئيسية ما يلي: .21

 

(i) :ةالنفقات المترتبة على عملية النشر التي تشمل كل المواد المباشرة، والمهام المباشر نفقات اإلنتاج ،
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 والمصروفات العامة المخصَّصة عندما تكون قابلة للتحديد؛

(ii)  :النفقات المترتبة على تسويق المنشورات وبيعها؛نفقات البيع 

(iii) :النفقات المترتبة على نشاط النشر غير تلك المندرجة ضمن نفقات اإلنتاج ونفقات البيع. النفقات اإلدارية 

 

 اإليرادات والمدفوعات والمحاسبة

 

 المالية المتأتية عن المبيعات.يجوز للمنظمة أن تقيم حساباً مصرفياً مستقالً توَدع فيه التحويالت  .22

 

ة بنشاط النشر بما يتوافق مع النظام المالي في منظمة السياحة العالمية والقواعد  .22 تُنجز جميع المعامالت المالية الخاصَّ

لة.  المالية المفصَّ

 

 توجيهات استرجاع التكاليف االستئمانية –المرفق الثالث 

 

لتين  (5316و 5313 )وفقاً للقاعدتين الماليتين المفصَّ

 

 مقدِّمة

 

لة للتوجيهات الضرورية من أجل ضمان نَْسب كل التكاليف المترتبة  يعرض .1 هذا المرفق من القواعد المالية المفصَّ

على استعمال الصناديق االستئمانية وصندوق المساهمات الطوعية إلى التبرعات الُمستلمة، مع تحديد معدل تكاليف 

 دعم المشاريع.

 

 القانونياإلطار 

 

د استرجاع التكاليف المتصلة بالصناديق االستئمانية وصندوق المساهمات الطوعية، بما في ذلك تكاليف دعم  .2 ُحدِّ

لة.  المشاريع في النظام المالي والقواعد المالية المفصَّ

 

 )الصناديق االستئمانية( 2-11المادة  -النظام المالي  .2

 الصناديق. ... تتقاضى المنظمة بدل أتعاب إدارة هذه .4

 ُتنَسب كل التكاليف المتعلقة بأي صندوق استئماني إلى التبرعات ذات الصلة... .5

 

 )صندوق المساهمات الطوعية( 4-11المادة  -النظام المالي  .6

 …وق النفقات ذات الصلة باألنشطةُتنَسب إلى هذا الصند  .2

 

لة  .8  )الصناديق االستئمانية( 12-5المادة  -القاعدة المالية المفصَّ

كاليف دعم المشاريع ذات الصلة بالصناديق اإلستئمانية ُتنَسب بمعدل يحدده األمين العام وفقا لتوجيهات ت
 . استرجاع التكاليف الواردة في المرفق الثالث من هذه القواعد

 

لة  .2  )صندوق المساهمات الطوعية( 12-5المادة  -القاعدة المالية المفصَّ

بصندوق المساهمات الطوعية ُتنَسب بمعدل يحدده األمين العام وفقًا لتوجيهات تكاليف دعم المشاريع ذات الصلة 
 . استرجاع التكاليف الواردة في المرفق الثالث من هذه القواعد

 

مبادئ استرجاع التكاليف
6

 

 

اعتمدت منظمة السياحة العالمية مبادئ استرجاع التكاليف الموضوعة من قبل مؤسَّسات منظومة األمم المتحدة،  .11

حيث "ينبغي أن تُنَسب جميع التكاليف المباشرة المترتبة على المشاريع الخارجة عن الميزانية مباشرةً إلى 

                                                           
6  CEB/2004/HLCM/FB/4 



CE/96/2(c) 

 

 

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 
 

25 

)تكاليف دعم المشاريع(" ينبغي استرجاعها. وفي إطار  المشاريع، في حين أنَّ كل التكاليف المتغيِّرة غير المباشرة

لة من خالل المساهمات الطوعية.   منظمة السياحة العالمية، فإنَّ "المشاريع الخارجة عن الميزانية"هي تلك المموَّ

 

فئات التكاليف
7

 

 

لمتحدة لتصنيفات التكاليف، اعتمدت منظمة السياحة العالمية التعريفات المتفق عليها من قبل مؤسِّسات منظومة األمم ا .11

ع على الشكل التالي:  وهي تندرج ضمن ثالث فئات تتوزَّ

 

(i)  :هي كل التكاليف الُمتكبدة ويمكن تعقبها كاملة في األنشطة والمشاريع والبرامج التي تنفذها التكاليف المباشرة
ت والمنشآت ورحالت السفر وأي المنظمة تطبيقًا لواليتها. وتشتمل هذه الفئة على تكاليف فريق العمل والتجهيزا

مساهمة أخرى ضرورية لتحقيق النتائج واألهداف الملحوظة في البرامج والمشاريع. جميع هذه التكاليف قابلة 
 لالسترجاع وينبغي أن ُتنَسب مباشرًة إلى المشاريع.

(ii) هي كل التكاليف  اريع(:التكاليف المتغيِّرة غير المباشرة )الُمشار إليها في هذه التوجيهات بتكاليف دعم المش
التي تتكبدها المنظمة في إطار مهمتها دعمًا ألنشطتها ومشاريعها وبرامجها، والتي ال يمكن نَْسبها بشكٍل واضحٍ 
دة. وتشمل هذه التكاليف نموذجيًا وحدات الخدمة والوحدات  د إلى أنشطة أو مشاريع أو برامج محدَّ ومحدَّ

حدات وعملها. وهذه التكاليف التي يُشار إليها عادًة بـ"تكاليف دعم البرامج" اإلدارية، إضافًة إلى نظام هذه الو
ينبغي أن ُتسترجع بطريقةٍ أو بأخرى )كمعدل نسبة مئوية، أو كفرعٍ من فروع التكلفة ضمن تكاليف المشاريع  

 المباشرة(. 

 

(iii) النظر عن نطاق ومستوى  : هي كل التكاليف التي تتكبّدها المنظمة بغضالتكاليف الثابتة غير المباشرة
دة. وتشمل هذه  د إلى أنشطة أو مشاريع أو برامج محدَّ أنشطتها، والتي ال يمكن نَْسبها بشكٍل واضحٍ ومحدَّ
التكاليف نموذجيًا اإلدارة العليا في المنظمة، والتكاليف المؤسَّسية فيها واألجهزة الرئاسية غير المختصة بتوفير 

 تكاليف من موارد منتظمة/أساسية.الخدمة. وينبغي تمويل هذه ال

 

 قبول المساهمات الطوعية

 

يجب أن تستوفي المساهمات الطوعية التي تقبلها منظمة السياحة العالمية الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في  .12

لة في ما يتعلَّق باسترجاع التكاليف، وينبغي أن تغطي كل  التكاليف المباشرة النظام المالي والقواعد المالية المفصَّ

 وتكاليف دعم المشاريع كما هو محدَّد أعاله.

 

ل التكاليف الثابتة غير المباشرة من مصادر منتظمة، وتكون غير خاضعة لتوجيهات استرجاع الكلفة هذه. .12  تموَّ

 

 معدَّل تكاليف دعم المشاريع

 

المساهمات الطوعية الُمستلمة كمعدل لتكاليف % على األقل ينبغي أن تُطبق على جميع 2حدَّد األمين العام أنَّ  نسبة  .14

دعم المشاريع
8
. 

 

 التنازل عن أو تخفيض تكاليف دعم المشاريع

 

ر تخفيض أو التنازل عن تكاليف دعم المشاريع. يجب أن تُقدَّم جميع  .15 يجوز لألمين العام في حاالت استثنائية أن يقرِّ

مالئم وتُرفَع إلى مدير الشؤون اإلدارية الذي يضع توصيته بشأنها طلبات التخفيض أو التنازل خطياً مرفقةً بتبريٍر 

 ويحيلها إلى األمين العام لكي يتخذ القرار.

 

                                                           
2  CEB/2004/HLCM/FB/4 
8
يورو، وتكون المساهمة بقيمة  211يورو، تُحدَّد تكاليف دعم المشروع عند  11،111وهذا يعني أنَّه إذا ما تمَّ تحديد التكاليف المباشرة عند   

يورو، وتُحّد التكاليف  655يورو، فإنَّ تكلفة دعم المشروع تكون عند  11،111يورو. في المقابل، إذا بلغت قيمة المساهمة الطوعية  11،211

 يورو. 2،245المباشرة بـ
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 تسجيل إيرادات تكاليف دعم المشاريع

 

ل المساهمات الطوعية غير المشروطة كإيرادات في صندوق المساهمات الطوعية أو في الصندوق اإلستئماني،  .16 تُسجَّ

يف دعم المشاريع، وذلك في التاريخ الذي تتأكد فيه المساهمة الطوعية خطياً أو في تاريخ توقيع بما في ذلك تكال

ا تكاليف دعم المشاريع المترافقة مع إيرادات صندوق المساهمات الطوعية أو إيرادات الصندوق  االتفاقية. أمَّ

 إلى المبلغ المدفوع.اإلستئماني، فتُحتَسب بصورٍة منفصلة عند استالم المبلغ النقدي نسبةً 

 

ل المساهمات الطوعية المشروطة كإيرادات في صندوق المساهمات الطوعية أو في الصندوق اإلستئماني، بما  .12 تُسجَّ

ا تكاليف دعم المشاريع المترافقة مع  في ذلك تكاليف دعم المشاريع، عند استيفاء الشروط المحدَّدة في هذا الشأن. أمَّ

الطوعية أو إيرادات الصندوق اإلستئماني، فتُحتَسب بصورٍة منفصلة فور استيفاء إيرادات صندوق المساهمات 

 الشروط المحدَّدة في هذا الشأن.

 

عند إتمام المشروع )التنفيذ المادي والمالي(، يُحتسب أي فائض في تكاليف دعم المشاريع الُمستردة باالستناد إلى  .18

فاقية الُمبرمة مع الجهة المانحة أو يتم االحتفاظ بها واستعمالها ضمن التكاليف المباشرة الفعلية بما يتوافق مع االت

 صندوق المساهمات الطوعية.

 

 استعمال تكاليف دعم المشاريع

 

( أعاله، تُحتسب تكاليف دعم المشاريع من أجل تغطية النفقات المتغيِّرة غير المباشرة، 2)5كما هو ُمحدَّد في الفقرة  .12

 ية والتنظيمية، وخدمات األنظمة والخدمات المالية، بما في ذلك اإلبالغ ورفع التقارير.والمتصلة بالخدمات اإلدار

 

تُدار تكاليف دعم المشاريع وأي فائض فيها ألغراض الميزانية من خالل حساٍب خاّص بالمشروع ضمن صندوق  .21

 لصندوق العام أو الستعماالٍت أخرى.المساهمات الطوعية. ويمكن لألمين العام أن يأذن بتحويلها، جزئياً أو كلياً، إلى ا

 

 تصبح تكاليف دعم المشاريع متوفرة للصرف في الفترة المالية التالية. .21

 

يوافق األمين العام على اقتراحات الميزانية باستعمال تكاليف دعم المشاريع ضمن صندوق المساهمات الطوعية بناًء  .22

 على توصية مدير الشؤون اإلدارية.

 

تكاليف دعم المشاريع بحسب  طبيعتها كما هي الحال بالنسبة إلى كل المصروفات األخرى في تُصنَّف مصروفات  .22

 منظمة السياحة العالمية.

 

 توجيهات مفصلة إلدارة النقود واإلستثمار  -المرفق الرابع 

 

لة   5.26) )وفقاً للقاعدة المالية المفصَّ

 

 مقدمة

 

لة  .1 للتوجيهات المتعلقة بإدارة الموارد النقدية الضرورية من أجل ضمان يعرض هذا المرفق بالقواعد المالية المفصَّ

الموجودات النقدية وتؤمن عائداً معقوالً. تشمل التوجيهات كذلك  أمن وسيولة وضع السياسات واإلجراءات التي تكفل

 إدارة العمالت، وصرف العمالت، وإدارة المخاطر المالية.

 

 اإلطار القانوني

 

لة المسؤوليات والسلطة ذات الصلة بإدارة النقود واإلستثمار على يحّدد كّل من  .2 النظام المالي والقواعد الماليّة المفصَّ

 النحو اآلتي:
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 1101المادة  –النظام المالي  .1

(، يعيّن األمين العام مؤسسة/مؤسسات اإليداع التي ينبغي أن ُتحفظ فيها أموال 1)12وفقًا ألحكام المادة 

 المنظمة.

 1201المادة  –المالي النظام  .2

يجوز لألمين العام أن يوظف األموال التي ال تكون الزمة لتلبية االحتياجات الفورية في استثمارات قصيرة 

 األجل؛ ويتعيّن عليه أن يقوم باإلفادة عن تلك اإلستثمارات إلى المجلس بشكل دوري.

لة  .2  )إدارة الموارد النقدية( 5021القاعدة المالية المفصَّ

 مدير شؤون اإلدارة مسؤواًل أمام األمين العام عن إدارة، واستالم، وتسديد كل الموارد النقدية للمنظمة. يكون

 

لة  .4  )إدارة الموارد النقدية( 5021القاعدة المالية المفصَّ

اإلختيار توَدع الموارد النقدية للمنظمة فقط في المصارف التي يحّددها األمين العام. والمصارف التي يقع عليها 
هي تلك التي تقّدم أفضل الشروط الممكنة، إستنادًا إلى معايير الفعالية والعوائد المالية والمخاطر. ويجب إيداع كّل 

 الموارد المالية في حسابات باسم المنظمة. وال يجوز، في أي حالة، فتح حساب للمنظمة باسم أي من الموظفين.
 

لة  .5  ة الموارد النقدية()إدار 5022القاعدة المالية المفصَّ

يجوز حفظ الموارد النقدية بعمالت مختلفة، مع مراعاة احتياجات المنظمة واتجاهات أسعار الصرف التي يمكن 
توقعها بشكل منطقي، ومع توخي اإلدارة المالية الحذرة. ويجوز تجميد الحساب الجاري أو حفظ هذه الموارد عن 

ت المرتقبة من األصول السائلة والعوائد المالية المتوقعة، وفقًا لما طريق استثمارات أخرى مع مراعاة اإلحتياجا
 نص عليه المرفق الرابع.

 

لة  .6  )إدارة الموارد النقدية( 5022القاعدة المالية المفصَّ

يقوم مدير شؤون اإلدارة بإدارة كّل الحسابات المصرفية التي تستخدمها المنظمة، بما فيها الحسابات المفتوحة 
لإلستئمان، والمساهمات الطوعية، ولغير ذلك من األغراض الخاصة، مع الحفاظ على حساب نقدي مناسب 
ل فيه كل اإليرادات والمدفوعات وفقًا للتسلسل الزمني. ويُمَسك حساب دفتر أستاذ منفصل لكل حساب  تسجَّ

 مصرفي.

 

لة  .2  )إدارة الموارد النقدية( 5024القاعدة المالية المفصَّ

 مين العام فريقًا للتوقيع، ويوقع موظفان من الفريق كّل المدفوعات التي ُتصَرف من حسابات المنظمة. يعين األ

 

لة  .8  )إدارة الموارد النقدية( 5025القاعدة المالية المفصَّ

ال تستحق أي فائدة على المبالغ التي توَدع لدى المنظمة أو التي تستبقيها المنظمة. وإذا نجمت فائدة ما عن 
ثمارات تتّم بالنيابة عن طرف ثالث، يُدفع مبلغ هذه الفائدة فقط إذا ُطلب ذلك سلفًا، وبموجب شروط يجري است

 اإلتفاق عليها مع األمين العام.

 

لة  .2  )إدارة الموارد النقدية( 5026القاعدة المالية المفصَّ

 اإلستثمار. يتضّمن المرفق الرابع بهذه القواعد عرضًا مفّصاًل لتوجيهات إدارة النقود و

 

لة  .11  )السلفات النقدية( 6011القاعدة المالية المفصَّ

م إلى الموظفين حين تدعو الحاجة سلفات نقدية ُتحدَّد مبالغها في كل حالة.  تقدَّ
 

 عناصر إدارة النقود واإلستثمار

 

 تتمثّل العناصر الرئيسية الثالثة في ما يلي: .2

 

(i)  الموارد النقدية وصيانة ما يكفي من الموارد النقدية للوفاء باإللتزامات إدارة النقود من أجل ضمان رقابة فعالة على

 المالية القصيرة األجل والمصروفات غير المرتقبة،

(ii)  إدارة صرف العمالت من أجل ضمان خفض مخاطر العمالت إلى الحد األدنى عبر صيانة الموارد النقدية بعملة

 المتوقعة في تلك العملة، الدفعاليورو الوظيفية واقتصار األرصدة بأي عملٍة أخرى على إحتياجات 

(iii) يق نسبة عائد معقولة.إدارة اإلستثمار من أجل الحفاظ على األموال األصلية، وضمان السيولة، وتحق 
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 إدارة النقود

 

 ختيار المصارف والمؤسسات الماليةا

 

يتّم اختيار المصارف والمؤسسات المالية لفتح الحسابات النقدية وحسابات اإلستثمار بعد عملية شراء تنافسية تنطوي  .4

على األموال. ويجوز إجراء على مقارنة جودة الخدمات المقدَّمة وتكلفتها، والتصنيف العالمي للمصارف، والعائدات 

ل تراجع في ظروف التشغيل أو التصنيف  عملية اإلختيار كل سبع سنوات أو قبل انقضاء تلك الفترة في حال ُسجِّ

 العالمي للمصرف/المؤسسة المالية.

 

 دية.يخفَّض عدد الحسابات المصرفية في موقع المقر إلى أدنى حد ممكن مع ضمان المراقبة المناسبة لألرصدة النق .5

 

 السيولة النقدية ومراقبة النقود

 

يجري إعداد توقعات السيولة النقدية )باليورو والدوالر األميركي( على أساس شهري، وتوقّع هذه التوقعات من قبل  .6

 مدير شؤون اإلدارة.

 

اإلحتياجات القصيرة تخضع األرصدة النقدية لمراقبٍة يومية، ويجوز تحويل الفائض من النقود غير الالزمة لتلبية  .2

 األجل إلى حسابات أرباح أو استثمار أعلى فائدةً.

 

 اإليرادات

 

  أن يُكفَل أمن المبالغ المقبوضة وأن توَدع في الحساب المصرفي بأقرب فرصٍة ممكنة. ينبغي .8

 

 مكنة.تُظهَّر كل الشيكات "لإليداع في حساب منظمة السياحة العالمية فقط"، ويجري إيداعها بأقرب فرصٍة م .2

 

ن جميع اإليرادات، بما فيها تلك المقبوضة مباشرة في الحساب المصرفي للمنظمة، بشكٍل منتظم وعلى األٌقل مرة  .11 تدوَّ

 واحدة في األسبوع. 

 

 يجري إصدار إيصاالت مرقَّمة لكّل اإليرادات النقدية والشيكات. .11

 

 المدفوعات

 

 بمسؤولياتهم خطياً ويمَسك سجل بهؤالء الموظّفين.يُبلَّغ الموظفون المعتمدة توقيعاتهم للمدفوعات  .12

 

( وأن 2( أنه تّم التحقق ماليّاً من خضوع طلب الدفع للتصديق واإلقرار، )1يكفل الموظّف المعتمد توقيعه للمدفوعات ) .12

 ( وأن ما يتضمنه من معلومات بشأن المدفوع له والتحويل صحيح.2هذا الطلب يستند إلى إثبات مستندّي )

 

إجراء المدفوعات بواسطة شيك، أو كتاب، أو عن طريق التحويل المصرفي اإللكتروني. وفي جميع األحوال،  يجوز .14

 تستلزم هذه المدفوعات توقيعاً مشتركاً.. إن الموظفين المعتمدة توقيعاتهم مخولون أيضاً القيام بتحويالت إلكترونية.

 

 المطابقة المصرفية

 

صرفية مع سجالت المحاسبة لمنظمة السياحة العالمية في غضون خمسة أيام اعتباراً تنَجز أعمال مطابقة البيانات الم .15

 من نهاية الشهر.

 

 يقوم مدير شؤون اإلدارة بتوقيع بيان المطابقة المصرفية الكامل. .16
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تقاعس  يُحال أّي شيك لم يتّم إيراده إلى حسابات تستحّق عند اإلقتضاء. وفي حال أصبح دين ما غير قابل للسداد نتيجة .12

 الدائن، يُنَسب المبلغ إلى العائدات المتفرقة. 

 

 حسابات السلفات النقدية والمصروفات النثرية

 

 يجوز فتح حسابات السلفات النقدية خارج موقع المقر. .18

 

 يستدعي فتح حساب سلفات نقدية الحصول على إذن من مدير شؤون اإلدارة. .12

 

تدار حسابات السلفات النقدية على أنها حسابات مشتركة التوقيع، ما لم يصادق مدير شؤون اإلدارة، ألسباب عملية،  .21

 على اعتماد توقيع موظف واحد. 

 

ل حسابات السلفات النقدية بواسطة تحويالت األموال من حسابات المقر. .21  تموَّ

 

ؤون اإلدارة والُمستبقاة للمدفوعات البسيطة في بيئة مقفلة تُحفَظ المصروفات النثرية المأذون بها من قبل مدير ش .22

وآمنة، وتمَسك على النحو السليم سجالت بجميع المعامالت. ويكفل مدير شؤون اإلدارة احتساب المبالغ النقدية 

 المتوافرة في حسابات المصروفات النثرية بشكٍل دوري.

 

 من منظومة األمم المتحدةخدمات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/مؤسسات أخرى 

 

يجوز لمكاتب منظمة السياحة العالمية القائمة خارج المقر في مواقع ليس لدى المنظمة فيها حسابات مصرفية أو  .22

حسابات سلفات نقدية أن تستخدم خدمات الخزانة الخاصة ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو مؤسسات أخرى من 

حويالت من منظمة السياحة العالمية إلى مقر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/مؤسسة منظومة األمم المتحدة. وتجري الت

أخرى من منظومة األمم المتحدة أو مباشرة إلى المكتب القطري التابع لهذا البرنامج أو هذه المؤسسة. وتتّم مطابقة هذا 

 الحساب شهرياً على غرار المطابقات المصرفية األخرى.

 

 العمالت األجنبية

 

 يتّم اإلحتفاظ بعمالٍت غير عملة اليورو طالما أنه من المتوقع استخدام تلك العمالت في غضون فترة زمنية مناسبة. .24

 

 تُستبَدل العمالت غير الالزمة كما هو ملحوظ أعاله باليورو بأقرب فرصٍة ممكنة. .25

 

 تجري أي عملية بيع أو شراء للعمالت بكميات كبيرة على أساس تنافسي. .26

 

 اراتاإلستثم

 

تقتصر االستثمارات عادةً على الودائع المصرفية المقترنة بفترات استثماٍر محّددة. ويجوز أن تشمل اإلستثمارات ذات  .22

 الصلة بخصوم الموظفين أدوات مالية طويلة األجل من قبيل األوراق المالية الثابتة العائد.

 

فائدة بين مصرفين معتمدين. ويكون كل استثمار تجري اإلستثمارات القصيرة األجل على أساس مقارنة معدالت ال .28

 قصير األجل مدعوماً بوثائق تحّدد:

(i) تاريخ المعاملة 

(ii) المبلغ 

(iii) مدة اإليداع 

(iv) المقارنة بين المصرفين ومعدالت الفائدة في كّل منهما 

(v) المصرف ومعدل الفائدة الذين وقع عليهما االختيار 

(vi) توقيع مدير شؤون اإلدارة 
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 تتجاوز مدتها السنة الواحدة وفقاً لسياسات اإلستثمار التي يوافق عليها األمين العام.تجري اإلستثمارات التي  .22

 

يكون مدير شؤون اإلدارة مسؤوالً عن تنفيذ سياسات اإلستثمار، ورفع تقارير دورية إلى األمين العام بشأن المسائل  .21

 المتصلة بإدارة اإلستثمار، والنقود، والعمالت األجنبية.

 

 مبادئ تدبّر المخاطر المالية –س المرفق الخام

 

لة   (6362)وفقاً للقاعدة المالية المفصَّ

 

 مقدمة

 

لة سياسات تدبّر المخاطر المالية. .1  يحّدد هذا الملحق بالقواعد المالية المفصَّ

 

 الوالية

 

الدولية للقطاع  يشّكل اإلفصاح عن سياسات تدبّر المخاطر المالية أحد المتطلبات التي تقضي بها المعايير المحاسبية .2

 العام.

 

 المخاطر المالية

 

 تصنَّف المخاطر المالية التي تواجهها منظمة السياحة العالمية على النحو اآلتي: .2

(i) مخاطر أسعار الصرف 

(ii) مخاطر معدالت الفائدة 

(iii) المخاطر اإلئتمانية 

(iv) مخاطر الطرف اآلخر 

 

 تدبّر المخاطر المالية

 

بتقلبات أسعار الصرف ومعدالت الفائدة، والمخاطر اإلئتمانية ذات الصلة بحكم التعّرض لمخاطر مالية مرتبطة  .4

بالمصارف/المؤسسات المالية، ومخاطر المدينين والطرف اآلخر، تقوم منظمة السياحة العالمية  بمراجعة مدى 

 تعّرضها للمخاطر المالية بشكٍل مستمر.

 

 لية إلى جانب البيانات المالية للمنظمة.إلى المجلس السياسات الراهنة لتدبر المخاطر الما تُرفَع .5

 

 مخاطر أسعار الصرف

 

تقلّل منظمة السياحة العالمية من مخاطر أسعار الصرف إلى الحّد األدنى عبر الحرص على اقتصار موجوداتها  .6

السرعة بعمالت غير اليورو على مستويات الدفع المتوقعة. وتتّم تسوية المستحقات/المدفوعات بغير اليورو على وجه 

 من أجل التقليل من مخاطر أسعار الصرف إلى الحّد األدنى.

 

تعتمد منظمة السياحة العالمية سعر الصرف المعمول به في األمم المتحدة من أجل شرح مصير المعامالت بعمالت  .2

 غير اليورو والتقليل من مخاطر أسعار الصرف.

 

في نهاية السنة سعر الصرف المعمول به في األمم المتحدة في يُستخَدم في إعادة تقييم األصول والخصوم بغير اليورو  .8

 كانون األول/ديسمبر. 21
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 مخاطر معدالت الفائدة

 

يجري تدبّر مخاطر معدالت الفائدة عبر حصر اإلستثمارات في فتراٍت محّددة. ويجوز أن تستند اإلستثمارات ذات  .2

د الصلة بخصوم الموظفين الطويلة األجل إلى تحليل  األصول/الخصوم وما يستتبعه من قرارات باإلستثمار. وتحدِّ

 سياسات اإلستثمار إجراءات تدبّر المخاطر المنطبقة على اإلستثمارات الطويلة األجل.

 

 المخاطر اإلئتمانية

 

تراعي يجري تدبّر المخاطر اإلئتمانية المرتبطة بالمصارف والمؤسسات المالية من خالل اعتماد عملية شراء تنافسية  .11

 معايير تخفيف المخاطر، واستعراض مواصفات وأداء المصرف/المؤسسة المالية بشكٍل منتظم.

 

يجري تدبّر المخاطر اإلئتمانية المتعلقة بالمستحقات التي ترتبط في اإلجمال بدفع اشتراكات الدول األعضاء عبر  .11

لمتاحة، وعن طريق رفع تقارير دورية إلى استخدام صندوق رأس المال المتداول وحصر النفقات بالموارد النقدية ا

المجلس بشأن الوضع المالي للمنظمة وحالة االشتراكات غير المسّددة للدول األعضاء. ويتّم تدبّر المخاطر األخرى 

 المتعلقة بالمستحقات وفقاً لطبيعة كّل منها وأهميته النسبية.

 

 مخاطر الطرف اآلخر

 

عليها األمين العام مخاطر الطرف اآلخر ذات الصلة بأدوات اإلستثمار األطول تحّدد سياسات االستثمار التي يوافق  .12

 أجالً.

 

 


