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 ملخص تنفيذي 

 .2020 يونيو/حزيران 30التقرير المالي لمنظمة السياحة العالمية للفترة المنتهية في     -أوال

( في العالم  19-فيروس كورونا )كوفيد وباء عن  2020مارس آذار/ 11إعالن منظمة الصحة العالمية في  على أثر

، أبلغ 2020 يونيو/حزيران 30 وبتاريخ. مستقرةالتوقعات المالية لمنظمة السياحة العالمية غير  صارت، أجمع

مع االلتزام بقصر النفقات على الموارد النقدية  ،2020األمين العام عن خطة إيرادات ونفقات الميزانية العادية لعام 

 .يورو 12,600,000بمبلغ  2020المتاحة والمتوقعة. وقدرت إيرادات ونفقات الميزانية لعام 

 

  ، بما في يورو 10,690,924، بلغ إجمالي إيرادات الميزانية المستلمة )النقدية( 2020 يونيو/حزيران 30 بتاريخ

متأخرات يورو( و 8,912,705اشتراكات األعضاء الفاعلين والمشاركين والمنتسبين التي تم استالمها ) ذلك

 .يورو 11,616,042، بلغت نفقات الميزانية نفس التاريخوب؛ يورو( 1,041,201األعضاء المستلمة )

 

 30المالي واألداء المالي للمنظمة للفترة المنتهية في  للوضع المرحليةالمؤقتة  البياناتيقدم األمين العام 

إلى المجلس التنفيذي  يقدمفي الفترة نفسها. كما  وأضواء على الوضع، فضال عن األداء المالي 2020 يونيو/حزيران

من قواعد  13أو الفقرة من النظام األساسي و/ 34المادة معلومات محدثة عن األعضاء الذين يندرجون تحت أحكام 

 .2020 يونيو/حزيران 30في  بالنظام األساسيالتمويل المرفقة  

 

 المالية المفصلة.)ج( من القواعد  32-اقتراح لتعديل المادة سادسايرد أيضا في الوثيقة 

 

 2019ديسمبر  31التقرير المالي لمنظمة السياحة العالمية والبيانات المالية المراجعة للسنة المنتهية في    -ثانيا
 

 للنظاموفقًا  2019ديسمبر كانون األول/ 31تم إعداد البيانات المالية لمنظمة السياحة العالمية للسنة المنتهية في 

ً معا، والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وتملمنظمةالمفصلة  لوالقواعد المالية  المالي األمم   سياسة شيا

 .ستخدام المعايير المحاسبية الدولية كمعايير محاسبية من قبل مؤسسات منظومة األمم المتحدةالالمتحدة 

 

ً للنظام الما ةالخارجي للمراجعةخضعت البيانات المالية   الذي ال تحفظ فيهالخارجي  المراجعرأي  ويقدملي. وفقا

 .المالية إلى المجلس التنفيذي حول البيانات هإيجابي( وتقرير)

 

  تقرير 2019ديسمبر كانون األول/ 31منظمة والبيانات المالية المراجعة للسنة المنتهية في ليتضمن التقرير المالي ل

، بما في ذلك رأي مراجع 2019للسنة المنتهية في والبيانات المالية  2019 لسنةلمنظمة لالمالي  األمين العام

 .الحسابات الخارجي والمالحظات على البيانات المالية

 

أسفر عن فائض نقدي قدره قد  2019 لسنةأن الرصيد النقدي للميزانية العادية  2019 لسنةالتقرير المالي  ويظهر

 رأس المال، بلغ صافي 2019ديسمبر كانون األول/ 31في وواقتراح األمين العام الستخدامه.  ،يورو 1,932,645

كانون  31يورو في  468,839، وهو انخفاض مقارنة بالعام السابق )يورو - 4,306,221في المنظمة 

في    ولقد أدرج . الخدمة نهايةقات الموظفين بعد استحقا خصومأساًسا إلى زيادة  ما يعزى ،(2018ديسمبر األول/

 .دمة الخ نهايةاستحقاقات الموظفين بعد  خصومفصل عن  2019 لسنةالتقرير المالي 
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 1مشروع مقرر 

 ( د) 3البند 

منظمة لتقرير عن الوضع المالي ل  
(CE/112/3(d) rev.1 الوثيقة) 

 

 إن المجلس التنفيذي

 ،2020 يونيو/حزيران 30الذي يتضمن آخر المعلومات لغاية مختلف أجزاء التقرير في  وقد نظر

 بالمعلومات الوافية الواردة في الوثائق ومرفقاتها؛  ا مع التقديريحيط علم .1

 .2020 يونيو/حزيران 30التقرير المالي لمنظمة السياحة العالمية للفترة المنتهية في     -أوال

، ويقر  2020 يونيو/حزيران 30بالتقرير المالي الذي قدمه األمين العام حول الفترة المنتهية في  يحيط علما .2

التي عرضها  2020خطة اإليرادات والنفقات للميزانية العادية، كما وردت في الوثيقة، للسنة المالية 

العادية، وبغير ذلك من انية ، وباإلعتمادات المنقحة للميز2020 يونيو/حزيران 30األمين العام بتاريخ 

 المعلومات التي وردت في الوثيقة والمرفقات؛ 

 

  30بتقديم البيان المرحلي المؤقت غير المراجع للوضع المالي للمنظمة بتاريخ  ويحيط علما مع التقدير .3

 ؛2020آذار/مارس  31، وببيان األداء المالي للمنظمة للفترة المنتهية في 2020 يونيو/حزيران

 

األعضاء الذين لم يفوا بعد بالتزاماتهم المالية على اتخاذ الخطوات الالزمة لتسديد اشتراكاتهم عن  ويحث .4

( من 2) 7 ، ويذكر األعضاء بدفع اشتراكاتهم في غضون الفترة الزمنية التي تنص عليها المادة2019سنة 

 النظام المالي؛
 

المتأخرة المستلمة من  االشتراكات( )3جيم )  -األعضاء المذكورين في جدول المرفق أوال ويشكر .5

( الذين بذلوا الجهود الالزمة من أجل الوفاء 2020 يونيو/حزيران 30األعضاء للفترة المنتهية في 

 بالتزاماتهم المالية؛

 

باتخاذ وجمهورية تنزانيا اإلتحادية بمبادرة إثيوبيا ونيجيريا ورواندا وتيمور ليشتي  ويرحب مع الشكر .6

من النظام  34اإلجراءات الالزمة للوفاء بالتزاماتها المالية، جزئيا أو كليا، لكي ال تخضع ألحكام المادة 

 المرفقة بالنظام األساسي؛ التمويلمن قواعد  13األساسي والفقرة 

 

، في غضون فترة 2020كليا بخطة السداد المتفق عليها لغاية  انيكاراغوا قد تقيدتو كمبوديا أن ويلحظ .7

 تقرير هذه الوثيقة؛

  

 
 على المقرر النهائي الذي يعتمده المجلس، يرجى مراجعة وثيقة المقررات التي تصدر بنهاية دورة المجلس. لإلطالع  .مقرر مشروع  هذا  1
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لتسوية اشتراكات السنة الجارية واإلشتراكات المتأخرة، من أجل المساهمة  نهج األمين العام النشطويدعم  .8

، في إطار ات المتزايدة التي تتلقها المنظمةفي تنفيذ برنامج عمل المنظمة، السيما بالنظر إلى الطلب

  19-، لمساعدة قطاع السياحة على النهوض بمواجهة التحديات الناجمة عن وطأة كوفيد مواردها المحدودة

 على القطاع؛

 

إلى األمين العام إعالم الجمعية العامة في دورتها القادمة حول تقيد األعضاء باإلتفاقات المبرمة  ويطلب .9

الذي كانت الجمعية العامة قد  13للقيام، وفقا لكل حالة، باإلبقاء على اإلعفاء المؤقت من أحكام الفقرة 

 اتهم؛ منحتهم إياه، أو إعادة تطبيق هذه األحكام عليهم إذا لم يفوا بالتزام

 

 )ج( من القواعد المالية المفصلة؛ 32-على المادة سادسا التعديالتويقر  .10

 

 2019ديسمبر  31التقرير المالي لمنظمة السياحة العالمية والبيانات المالية المراجعة للسنة المنتهية في    -ثانيا

بالرأي غير المتحفظ الذي صدر عن المراجع الخارجي للبيانات المالية للمنظمة  يحيط علما مع اإلرتياح  .11

الحقيقية للوضع المالي للمنظمة  ، والذي يعكس الصورة2019كانون األول/ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  31، وألدائها المالي، وتدفقاتها النقدية، وحركة رأس المال لغاية 2019كانون األول/ديسمبر  31بتاريخ 

النظام المالي للمنظمة والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع  ، وذلك بموجب2019 كانون األول/ديسمبر

 العام، ويشكر األمين العام على هذا اإلنجاز الكبير الذي حققته منظمة بحجم منظمة السياحة العالمية؛

 

 إلى الجمعية العامة بإقرارها؛  ويوصي  2019البيانات المالية للمنظمة للسنة المنتهية في ويقر .12

 

،  2019كانون األول/ديسمبر  31تقرير المالي الذي قدمه األمين العام عن السنة المنتهية في بالويحيط علما .13

بما في ذلك تحليل صافي األصول/راس المال، وقائمة اإلتفاقات التي أبرمت مع المنظمة والتي تتجاوز  

قدمت في   المساهمات بموجبها العتبة المحددة، أو تبرعات الجهات المانحة، وغير ذلك من معلومات

 الوثيقة ومرفقاتها؛

 

 التقرير المالي اآلنف الذكر كما عرض:  ويقر .14

  

، وقدره 2019اقتراح األمين العام الستخدام الفائض النقدي من الميزانية العادية لسنة  (أ

 يورو، 1,932,645

 

تحويالت اعتمادات الميزانية العادية كما أوصى أعضاء لجنة البرنامج والميزانية عن طريق  ( ب

 )ب( من النظام المالي؛3-5)أ( و3-5مشاورات خطية، ووفقا للفقرتين 

 

،  لرسوم المطلوب اقتطاعها من جدول المرتباتالمئوية لنسبة الإلى األمين العام تقديم تفاصيل عن  ويطلب .15

محترفين، إلى المجلس التنفيذي في دورته القادمة بغية إقرارها، ويحيط  التي تحددها شركة اكتواريين

علما بمواصلة المخصصات السنوية المنفصلة من الميزانية العادية لكي تغطى، على األقل، استحقاقات  

 الموظفين بعد نهاية الخدمة، على اساس الدفع أوال بأول، ريثما يتم اعتماد الرسوم على جدول المرتبات؛ 

 

إلى األمين العام بمواصلة اتصاالته مع األعضاء الذين يدينون باشتراكات إلى المنظمة من أجل  يوصيو .16

 ضمان السداد؛

 

لرئيس لجنة البرنامج والميزانية ولنائب الرئيس )بيرو وسويسرا، تعاطفا(، وللمراجع  ويعرب عن شكره .17

 الخارجي )إسبانيا( على العمل الذي قاموا به. 
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 20202حزيران/يونيو  30للفترة المنتهية في  التقرير المالي لمنظمة السياحة العالمية -أوال 

 

 2020 حزيران/يونيو 30ونتيجة الميزانية لغاية  2020لسنة  واإلنفاق خطة الميزانية العادية لإليرادات  -ألف 

 

 مقدمة 

ل الميزانية العادية .1 واعتمادات الميزانية. ولقد  3من االشتراكات المقّررة لألعضاء لمنظمة السياحة العالمية تُموَّ

 2021-2020الميزانية العادية للمنّظمة التي تغّطي فترة السنتَين  ((A/RES/715(XXIII)أقّرت الجمعية العامة 

(A/23/5(b) rev.1)  بواقع  2021 2020 لسنتييورو موّزعةً على الميزانيتَين السنويتَين  30,096,000بقيمة

 .2021لسنة  15,197,000و  2020سنة يورو ل 14,899,000

 

 13لغاية  2019التي أقرتها الجمعية العامة منذ تاريخ إقراراها عام  2021-2020ولقد تطور هيكل ميزانية  .2

وبين القسم الخاص  ،بين األبواب واألقساموتتمثل أهم التغيرات في حركات الوظائف  .2020آذار/مارس 

بالموظفين واستحقاقات خدمات الموظفين بعد نهاية الخدمة. ولقد أسفرت هذه التغيرات عن إعادة توزيع 

 اإلعتمادات على أبواب الميزانية وأقسامها في إطار الموارد التي أقرت. 

 

ظهر اإلعتمادات الميزانية العادية" ي – 2020"اإلعتمادات المنقحة التي أقرت في  (1) ألف - المرفق األول .3

، تماشيا مع اقتراح األمين 2020واإلعتمادات المنقحة لسنة  2020التي أقرت أصال في الميزانية العادية لسنة 

. وبغض النظر عن هذه التغييرات الهيكلية، تبقى حافظة  2020آذار/مارس  31لتعديل الهيكل بتاريخ  العام

 يورو. 14,899,000دون تغيير وبمقدار  2020ة في الميزانية العادية للمنظم

 

 2020لسنة  التي أقرتيحدد المقارنة بين )أ( اإليرادات واإلعتمادات ( ف2ألف ) -أما المرفق األول   .4

عامود الميزانية األصلية(، )ب( تقديرات اإليرادات المستحقة وحدود النفقات الثابتة  التي أقرت/)اإليرادات 

)عامود خطة اإليرادات والنفقات(، )ج( الرصيد النقدي في  2020 يونيو/حزيران 30بتاريخ  2020لسنة 

استنادا إلى النقد المستلم لتاريخه والنفقات الفعلية لتاريخه  2020 يونيو/حزيران 30الميزانية بتاريخ 

 )عامود الرصيد النقدي في الميزانية(. 2020كانون األول/ديسمبر  31واإللتزامات لغاية 

  2020خطة اإليرادات واإلنفاق للميزانية العادية لسنة 

  يعد  وعمال بالممارسة المعهودة في السنوات السابقة، ( من القواعد المالية المفصلة،4بموجب القاعدة ثالثا ) .5

واإليرادات المتوقعة، )ب(   )أ( الميزانية التي أقرتفي ضوء ما يلي: األمين العام خطة اإليرادات والنفقات 

 الحذرة والعشرين بوجوب لجمعية العامة في دورتها الثالثتجربة السنوات المالية الماضية، )ج( توصية ا

السادس  البيان(، )د( A/RES/715(XXIII))حرصا على تنفيذ برنامج العمل والميزانية وفقا للمبالغ المحصلة 

)وقائع بعد تاريخ التقرير( في التقرير المالي لمنظمة السياحة العالمية والبيانات المالية المراجعة للسنة المنتهية 

، الذي يشير إلى عدم استقرار التوقعات المالية للمنظمة في أعقاب إعالن 2019كانون األول/ديسمبر  31في 

في العالم أجمع، والتزام األمين العام   19-عن وباء كوفيد  2020آذار/مارس  11منظمة السياحة العالمية في 

وتبين خطة اإليرادات والنفقات إيرادات الميزانية  بقصر النفقات على الموارد النقدية المتاحة والمتوقعة.

 .2020المستحقة، والمستوى المقترح لنفقات الميزانية، وتوقعات نتيجة الميزانية للسنة المالية 

 

 .2020 يونيو/حزيران  30القسم خطة اإليرادات والنفقات التي أعدها األمين العام لتاريخ ويظهر هذه  .6

 إيرادات الميزانية

المقررة من األعضاء الفاعلين والمشاركين والمنتسبين المتوقع استالمها في   إيرادات الميزانية من اإلشتراكات .7

ة.  رفي المئة من إجمالي اإلشتراكات المقر 74يورو، أي  10,520,000السنة المالية الجارية تم تقديرها بمبلغ 

في  %81)الماضية  في السنوات استيفاؤهاويستند هذا التقدير إلى متوسط النسبة المئوية  لألشتراكات التي تم 

استيفاء اإلشتراكات في السنوات نسبة  (، وإلى2016% في 85، 2017% في 84، 2018% في 80، 2019

في فترة    %، تعاطفا(، وإلى تباين تحصيل اإلشتراكات المقررة85% و83الخمس والعشر الماضية )

ا يستند إلى كم ،%( -2.3) 2017/2016( وفترة -% 1.8) 2018/2017 %( وفترة  5.4)  2019/2018

 
مذكورة أيضا حيث ينطبق ذلك، تسهيال  CE/112/3(b)آذار/مارس في الوثيقة السابقة  31األرقام التي قدمت أيضا حتى تاريخ   2

 للمقارنة. 
السياحة العالمية. الكيان، األساس، وفوارق العرض بين الميزانية العادية وقواعد المحاسبة كما تبين   من النظام المالي لمنظمة  6المادة   3

 (. CE/112/3(c)) 2019كانون األول/ديسمبر    31في التقرير المالي للمنظمة للفترة المنهية في 
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وقد تم تحديث هذه األرقام باستخدام المعلومات  ، 19-بسبب كوفيد  2020عدم استقرار التوقعات المالية لسنة 

 .2020 يونيو/حزيران  30المتوافرة حول اإليرادات التي تم استالمها فعال حتى تاريخ 

 

ما  2020 يونيو/حزيران 30اإلشتراكات من األعضاء الفاعلين والمشاركين والمنتسبين لتاريخ مستوى بلغ   .8

آذار/مارس،  31) في  في المئة مما هو مقدر في خطة اإليرادات 85يورو،أي ما يمثل  8,912,705قدره 

%، تعاطفا(، 88% و92) 2016و 2018وهذه النسبة هي أقل من نسبة  .%(55يورو و 5,968,259كانت 

في   ، وهي دون متوسط مستوى التحصيل %، تعاطفا(85% و86 ) 2017و 2019وهي مماثلة لنسبة 

 يورو(. 9,636,642)أي  يونيو/حزيران 30السنوات الخمس الماضية حتى 

 

أّما اعتمادات الميزانية من الفائض المتراكم لبيع المنشورات فبقيت عند المستوى الذي أقّرته الجمعية العامة   .9

(A/RES/715(XXIII)) (537.018  وبالتالي فإّن إيرادات الميزانية المقدّرة ، تعاطفايورو 200,000يورو ،)

 .%100 استقرت عند للسنة المالية وتنفيذها قد 

 

بحوالى  2020في المبلغ المرتقب تحصيله  فلقد قدرزانية من االشتراكات المتأّخرة، بالنسبة إليرادات المي .10

)أي   2019-2010الفترة تحصيل المتأّخرات خالل  استنادا إلى متوسط مستوىيورو،  1,343,000

 يورو 2,770,676) 2019و 2018يورو(، علما أن المتأخرات التي تم تحصيلها في  1,519,022

زادت بكثير عن متوسط السنوات  ، تعاطفا،2019و 2018كانون األول ديسمبر  31، لغاية (2,260,676

 ، وقد تم تحديث هذا الرقم2020إدارة األمين العام والتوقعات المالية غير المستقرة لسنة الماضية بفضل 

 .2020 يونيو/حزيران 30باستخدام المعلومات المتوافرة حول اإليرادات التي تم استالمها فعال حتى تاريخ  

 

يورو، أي  1,041,201ما قدره  2020 يونيو/حزيران 30بلغت اإلشتراكات المتأخرة التي تم تحصيلها لغاية  .11

. وتقل هذه %(47يورو و 773,854، كانت 2020آذار/مارس  31)في  ة% من اإليردات المقدر78ما يمثل 

وعلى الرغم  يورو( بنفس التاريخ. 1,089,800( ) 2019-2015) الماضية الخمس النسبة عن نسبة السنوات

من كل الجهود التي تبذلها األمانة ومما لدى األعضاء ذوي اإلشتراكات المتأخرة من نوايا طيبة، فإن بعض  

سوا بعد في وضع يسمح لهم باإللتزام جديا  بسداد اشتراكاتهم المتأخرة أو باعتماد خطة مناسبة  األعضاء لي

يتقدموا  للسداد. وستثابر األمانة في سياستها على تشجيع أولئك األعضاء المتخلفين في اشتراكاتهم لكي

 باقتراحات لسداد متأخراتهم، بالتقسيط على األقل.

 

)تم تحديثها   يورو 12,600,000 حوالي 2020يرادات الميزانية لسنة إل آخر التقديراتتبلغ وبصورةٍ إجمالية،  .12

 في المئة 85. وتمثّل اإليرادات المستلمة حتّى تاريخه (2020ار/مارس 1آ 31يورو بتاريخ  13,200,000من 

%(،  80) 2017%(، وأعلى من 92) 2018 عّما كانت عليه في تقلمن خّطة اإليرادات المقدّرة، وهي نسبة 

 .(في كل من السنتين %86) 2016و 2019 ومماثلة لسنة

 

وتنفيذا لخطة اإليرادات المتوقعة، سيواصل األمين العام نهجه النشط مع األعضاء من أجل تشجيعهم على  .13

تسديد اشتراكات السنة الجارية واشتراكاتهم المتأخرة، لتجنب عرقلة تنفيذ برنامج عمل المنظمة والتأثير على 

-لتي لم يسبق لها مثيل بسبب وطأة كوفيد التزامها بمساعدة قطاع السياحة على اإلنتعاش ومواجهة التحديات ا

 على القطاع. 19

 اإلنفاق في الميزانية وفروقات الميزانية

رت نفقات الميزانية لهذه السنة المالية بـ .14 آذار/ارس  30يورو في  13,200,000) يورو 12,600,000 قُدِّّ

 . (2019 يونيو/حزيران 30 % في89) من اإلعتمادات التي تم إقرارها %85 يبلغو ما ،(2020

 

 نفسهانسبة ال ، وهيالجاريةمن خّطة اإلنفاق المقدّرة للسنة  في المئة 92مثّل نفقات الميزانية حتّى تاريخه وت .15

في   %95)، وأقل مما كانت في السنوات السابقة في نفس التاريخ 2019عام  يونيو/حزيران 30في كانت  التي

بالنسبة إلى التكاليف غير المتعلّقة بالموّظفين، فإّن مستوى و. (2016 في في المئة %96، 2017و 2018

 2018و 2019 في أدنى مما كانت عليه، وهي نسبة 2020 يونيو/حزيران 30في  %74التنفيذ قد بقَي عند 

أما  .( بنفس التاريخ 2016و 2017 % في84 ، و2018في  %82، 2019% في 67 ) 2016و 2017و

، وهي نسبة موازية  2020يونيو /حزيران 30في  % 100فإن نسبة التنفيذ قد بلغت بالنسبة لتكاليف الموظفين، 

وتجدر  (.(2016-2018% في الفترة 100، و2019% في 99و) 2016-2019 الفترة  لما كانت عليه في

 اإلشارة إلى أن إيرادات الميزانية لتاريخه تشمل التزامات الميزانية واإللتزامات القانونية حتى نهاية السنة.

بين األمم   من "اإلتفاق 16( معلومات عن تكاليف الموظفين بموجب المادة 3) ألف -ويظهر المرفق األول

 .2003كانون األول/ديسمبر  23المتحدة ومنظمة السياحة العالمية" الذي اعتمد في 
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 ومن أجل تنفيذ خطة النفقات المقترحة، اتخذ األمين العام تدابير مؤقتة للحفاظ على مستوى تكاليف الموظفين .16

 . ، تعاطفا% من الميزانية التي أقرت 84و %85 عند نسبة وغير الموظفين

 

وبالتالي، يتم  ويتوقع من خالل هذه التصحيحات أن تتوازن ايرادات الميزانية مع نفقاتها خالل السنة المالية. .17

، التي وضعها األمين العام 2 -ألف -اإلجمالية، كما هي واردة في المرفق أوال والنفقاتتحديث خطة اإليرادات 

للميزانية العادية بتاريخ  والنفقاتيرادات ، مقارنة بخطة اإل2020يونيو /حزيران 30للميزانية العادية بتاريخ 

 ، فتقدم إلى األعضاء كي ينظروا فيها.2020آذار/مارس  31

 

. وسيستمر إطالع األعضاء على 2020لسنة  طة اإليرادات والنفقات عن كثب وسيواصل األمين العام رصد خ  .18

 الخطط التي تؤثر على عمليات الميزانية العادية وعلى التدابير المتخذة.

 2020 يونيو/حزيران 30نتيجة الميزانية العادية بتاريخ 

 

  30للميزانية العادية حتّى تاريخ  (النقديالرصيد ) لنتيجة الميزانية الوضع الراهن في هذا القسم تحليل يجري .19
  31أساس النقد المستلم حتّى تاريخه والنفقات الفعلية حتّى تاريخه وااللتزامات لغاية  2020 يونيو/حزيران

 . 2020كانون األّول/ديسمبر 

 إيرادات الميزانية )الدخل النقدي(

 31في  يورو 7,479,131) يورو  10,690,624 بلغ إجمالي إيرادات الميزانية الُمستلمة )الدخل النقدي( .20

لة خالل الفترة المنتهية في آذار/مارس( ، 2020 يونيو/ حزيران 30، بما في ذلك متأّخرات األعضاء المحصَّ

وتمثل اإليرادات  يورو(. 737,018ومخصصات الميزانية من الفائض المتراكم الذي أقرته الجمعية العامة )

،  2018% في 84و 2019% في 79 % من اإليرادات التي أقرت للميزانية )72المستلمة حتى تاريخه 

 (.2016% في  82ز 2017% في 80و

 

يورو، أي  8,912,705من األعضاء الفاعلين والمشاركين والمنتسبين للسنة الجارية اإليرادات المستلمة بلغت .21

المقررة المستحقة لهذه السنة  من اإلشتراكات آذار/مارس(  31في  %42و يورو 5,968,259)  %63ما يمثل 

،  % 76، %72%،67يورو(، وهي أدنى نسبة مئوية خالل السنوات الخمس األخيرة ) 14,049,542)أي 

، ما يبرر جزئيا  تعاطفا( ،2015و ،2016 ،2017 ،2018 ،2019 يونيو/حزيران 30 بتاريخ %76% و77

تم  يورو(،  889,000بواقع أنه من أصل المبلغ الصعب المحدد في الميزانية الشتراكات األعضاء المنتسبين )

 .يورو  776,916تسجيل مبلغ 

 

بتاريخ  مّما كانت عليه في هي أقل، يورو( 1,041,201)الشتراكات المتأّخرة التي تّم استالُمها حتّى تاريخه ا .22

(، لكنها  2018في  يورو 1,615,038، و2019يورو في  1,891,846)2018و 2019 يونيو/حزيران 30

 (. 2016يورو في  810,325، 2017يورو في  622,561) 2016و 2017أكثر مما كانت عليه في 

 

% من 5يورو(  737,018)وتمثل مخصصات الميزانية من الفائض المتراكم الذي أقرته الجمعية العامة  .23

 إجمالي الميزانية.

 

 اإلنفاق في الميزانية

 

، وهو يشمل المصروفات /آذار(30في  يورو 10,792,776)  يورو 11,616,042 بلغ اإلنفاق في الميزانية .24

بالنسبة للتكاليف غير ويورو(.  6,149,811) 2020 يونيو/حزيران 30المستحقّة وبنود التسوية حتّى تاريخ 

كانون  31لغاية  واإللتزامات القانونية المتّصلة بالموّظفين، تصُل االلتزامات الملحوظة في الميزانية

وتصل التكاليف المستحقة وبنود  (.2018% في 46و 2019في % 52) %52 إلى 2020األّول/ديسمبر 

وفي ما يخّص  (. 2018% في 23و 2019في  %24) %33 إلى 2020 يونيو/حزيران 30التسوية لغاية 

خالل األشهر ومستحقات للموظفين تكاليف على شكل  المتراكمالتكاليف المتّصلة بالموّظفين، فقد وصَل المبلغ 

 أي) السنوات الماضيةمما كان عليه في  أعلىوهو مبلغ ، يورو 4,180,776 األولى من السنة إلى الستة

 4,480,590) 2016و 2017( وأدنى من 2018في  يورو 4,006,373 ،2019في  يورو 3,988,966

 31االلتزامات الملحوظة في الميزانية لغاية  وتمثل %. 48يمثل ما (، أي تعاطفا، يورو  4,386,045، ويورو

(، وذلك في أعقاب التدابير 2018% في 47و 2019في %  46% ) 52ما نسبته  2020كانون األّول/ديسمبر 

 العام.التي اتخذها األمين 
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 30يورو في  590,616يورو ) 127,600، بلغ مجموع نفقات السفر 2020 يونيو/حزيران 30بتاريخ  .25

، وهو يقسم إلى % مقارنة بنفس التاريخ من السنة السابقة363نخفاضا نسبته (، ما يمثل ا2019 يونيو/حزيران

 (.2019% مقارنة بـ   - 648( والسفر الممنوح )2019% مقارنة بـ  - 215السفر غير الممنوح )

 نتيجة الميزانية )الرصيد النقدي(

 ينتُج عن الرصيد النقدي للميزانية )إجمالي إيرادات الميزانية قد  ، 2020 يونيو/حزيران 30حتّى تاريخ  .26

يورو في  380,448-يورو ) 925,117- قدره نقدي عجزنفقات الميزانية( المستلمة )الدخل النقدي( ناقص 

 .2016يورو في  1,228,807-، 2017يورو في  2,014,754-، 2018يورو في  105,695، 2019

 

الرصيد النقدي للميزانية على توقيت سداد األعضاء لالشتراكات المقّررة. وقد تتأثر قدرة المنّظمة على  ويتوقف .27

يّد ببرنامج العمل إذا ما واجهت حاالت تأخير في تحصيل اشتراكات بالتزاماتها على المدى القصير والتق الوفاء

من قواعد التمويل المرفقة بالنظام األساسي على أنّه "يتعيّن على أعضاء المنظمة  12تنّص الفقرة واألعضاء. 

 .تسديد اشتراكهم في الشهر األول من السنة المالية التي يستحّق فيها..."

 

  2019كانون الثاني/يناير  31بموجب القاعدة المذكورة أعاله، بلغت اإلشتراكات المستلمة من األعضاء لغاية  .28

بنفس  2018يورو في  3,278,564و، 2019يورو في  2,928,229) يورو 3,280,290 ما مجموعه

)أي  2020من المبلغ اإلجمالي المستحق بدل اشتراكات األعضاء عن سنة % 23ما يمثل  ،(التاريخ

،  2016% في 32و، 2017% في 29، 2018% في 25 ،2019% في 21 يورو(، مقارنة بـ  14,049,542

% في 25 يورو(، مقارنة بـ 14,162,000)أي  2020من اإلشتراكات التي أقرت في الميزانية لسنة % 23و

 . 2016% في 31و، 2017% في 28 ،2019

 2020 حزيران/يونيو 30ترة المنتهية في البيانات المالية المرحلية المؤقتة للف -باء

( من النظام المالي، يقدم األمين العام بيانا ماليا مرحليا إلى المجلس التنفيذي. ويتضمن 7)14بموجب المادة  .29

، 2020حزيران/يونيو  30( بهذه الوثيقة بيان الوضع المالي غير المراجع للمنظمة حتى 1) باء -األولالمرفق 

 .2020حزيران/يونيو  30وبيان األداء المالي للمنظمة للفترة المنتهية في 

 2020 حزيران/يونيو 30أضواء على األداء والوضع المالي للفترة المنتهية في  -جيم

 .2020 حزيران/يونيو 30عن الفترة المنتهية في  هامة أخرى معلومات مالية يتضمن هذا القسم  .30

 اإلشتراكات المقررة 

. 2020حزيران/يونيو  30يورو حتى  22,150,744اإلشتراكات المقررة المترتبة إلى الصندوق العام بلغت  .31

"، 2020حزيران/يونيو  30المترتبة على األعضاء حتى  "بيان اإلشتراكات (1) جيم -ويتضمن المرفق الثالث

 ". 2020حزيران/يونيو  30إضافة إلى "اإلشتراكات المتأخرة المستلمة من األعضاء للفترة المنتهية في 

 المستلمة المساهمات الطوعية والهبات العينية

  2020حزيران/يونيو  30بلغ مجموع المساهمات الطوعية التي تّم استالمها )دخل نقدي( للفترة الممتّدة حتّى  .32
  2019في لمساهمات الطوعية التي تم استالمها في نفس الفترة ل مماثل، وهو مبلغ يورو 838,278قدره ما 

 2017أدنى مما كان عليه في و، يورو( 750,687) 2018وأعلى مما كان عليه في  (،يورو 875,691)

  30( "المساهمات الطوعية للفترة المنتهية في 3) جيم -األولويظهر المرفق  .يورو( 901,220)

 " قائمة بالمساهمات الطوعية المستلمة )دخل نقدي( لكل مشروع.2020حزيران/يونيو 

وتتلقّى المنّظمة أيًضا هبات عينية على شكل تسهيالت في السفر واستخدام مرافق المؤتمرات. خالل الفترة  .33

،  2019يورو في  1,166,454) يورو 793,299، بلغت هذه الهبات 2020حزيران/يونيو  30الممتدّة لغاية 

  العينية الهبات( "4يم )ج -المرفق األول وترد (. 2017يورو في  764,964، و2018يورو في  1,036,285

 من حيث نوعها والجهة المانحة. العينية بالهبات" قائمة 2020حزيران/يونيو  30للفترة المنتهية في 

 أرصدة مشروع المبادرات وتكاليف دعم المشاريع
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( تكاليف دعم المشاريع وأموال المشاريع اإلحتياطية أو مشاريع المبادرات 5جيم ) -ظهر المرفق األولي .34

. وتجتمع في ظل تكاليف دعم المشاريع 2020 حزيران/يونيو 30وحركة المشاريع للفترة المنتهية في 

األرصدة غير المستخدمة لدى إنجاز المشاريع ذات المساهمات الطوعية التي تبقى في منظمة السياحة العالمية 

لتحقيق أهداف للمنظمة بناء على ما تنص عليه اإلتفاقات المبرمة أو اتفاقات الحقة مع الجهات المانحة 

(CE/DEC/8(CIV) من الوثيقة )CE/104/(a) rev.1.  وتجمع التكاليف غير المباشرة المتقلبة المستعادة من

المساهمات الطوعية تحت تكاليف دعم المشاريع لدعم الخدمات التي ال يمكن إرجاعها دون لبس إلى 

 ، كما تكون عادة خدمات الوحدات اإلدارية.المساهمات الطوعية

 2020حزيران/يونيو  30بتاريخ  من قواعد التمويل 13قرة  من النظام األساسي والف 34تطبيق المادة  -دال

 مقدمة 

، يحيل األمين العام إلى المجلس التنفيذي معلومات محدثة عن األعضاء من النظام المالي 3-8لمادة ا بموجب .35

من قواعد التمويل المرفقة بالنظام األساسي  13أو الفقرة من النظام األساسي و/ 34المادة الخاضعين ألحكام 

ولئك الذين أل مع الشكر، 1 -دال  –الواردة في المرفق أوال  مع النصوص،  2020يونيو حزيران/ 30 بتاريخ

في غضون الفترة  اشتراكاتهمبذلوا الجهود الالزمة للوفاء بالتزاماتهم المالية وتذكير األعضاء بأهمية تسوية 

 ت التي قد تعوق تنفيذ برنامج عمل المنظمة. عليها وبالتالي تجنب التأخيرا ،نية المنصوصالزم

  من القواعد المالية المرفقة بالنظام 13من النظام األساسي و/أو الفقرة  34األعضاء المعرضون ألحكام المادة 
 األساسي

من قواعد التمويل  13من النظام األساسي و/أو الفقرة  34، تُطبَّق أحكام المادة 2020 حزيران/يونيو 30في  .36

وتنطبق  (.2) دال -أوالالمرفق الجدول ألف الوارد في  الواردة أسماؤهم في 26الـ المرفقة به على األعضاء 

كانون  1اعتبارا من  من قواعد التمويل المرفقة به 13من النظام األساسي و/أو الفقرة  34المادة أحكام 

، صومالعلى من يلي من األعضاء الفاعلين: كاميرون، جزر القمر، غانا، مدغشقر، ال 2020الثاني/يناير 

 فنزويال، وزامبيا.

تطبق  ،4 –دال  –، الذي ترد مقتطفات منه في المرفق األول A/RES/715(XXIII)من القرار  6للفقرة  وفقا .37

 1بتاريخ  من النظام المالي المرفق بالنظام األساسي 13اسي و/أو الفقرة من النظام األس 34أحكام المادة 

  -من يلي من األعضاء الفاعلين: بوليفيا، جيبوتي، غينيا اإلستوائية، غينيا، غينيا على 2020 نيسان/أبريل

، السودان، الجمهورية العربية السورية، اليمن، وكلهم اآلن بيساو، موريتانيا، نيجر، ساو تومي وبرينسبي 

 .2 –دال  –واردون في المرفق األوال 

 34أو المادة /من قواعد التمويل و 13ألحكام الفقرة  ولقد وجه األمين العام رسائل إلى كل األعضاء المعرضين .38

د بالتقسيط على فترة سنوات وفقا  من النظام األساسي يحثهم فيها على سداد ديونهم أو اقتراح خطط للسدا

 لظروفهم.

(  CE/112/3(c))  2020 آذار/مارس 31تحديثا  بتاريخ أيضا ( 2) دال -أوالفي المرفق  باءيتضمن الجدول و .39

من النظام األساسي و/أو الفقرة  34المادة  المبلغ المترتب على األعضاء الخاضعين ألحكام بشأنللبيان السابق 

إضافة إلى األعضاء الذين لم يعودوا ، 2020 حزيران/يونيو 30اعتباراً من  ،من قواعد التمويل المرفقة به 13

 . من قواعد التمويل المرفقة به13من النظام األساسي و/أو الفقرة  34المادة خاضعين ألحكام 

 من قواعد التمويل 13من تطبيق الفقرة  األعضاء الذين منحوا إعفاء مؤقتا

للشروط التي وضعتها الجمعية لألعضاء الذين  ( درجة اإلمتثال3) دال -أواليبيّن الجدول الوارد في المرفق  .40

من تطبيق أحكام الفقرة   ا، والذين قد ُمنحوا إعفاء مؤقتيةكانت اتفقت معهم على خطط لتسديد مستحقاتهم المتبق

والعشرين. ولقد وافقت الجمعية العامة، في قرارها   الثالثةمن قبل الجمعية العامة في دورتها  13

A/RES/715(XXIII)) ، على منح األعضاء المذكورين في (، 4) دال -تطفات منه في المرفق أوال ي ترد مقالذ

شروط التالية: الب رهنامن تطبيق األحكام السالفة الذكر،  االجدول الذي سبق ذكره، بناًء على طلبهم، إعفاء مؤقت

)ب( التقيد  امة التي يتم فيها مراجعة قضيتهم؛ لسنة التي تسبق دورة الجمعية العاالشتراكات )أ( الدفع الفوري 

 الصارم بخطة السداد المتفق عليها لتسوية المتأخرات.

 ( )ج 32 -التعديالت المقترحة على القاعدة المالية المفصلة سادساً   -هاء 
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، السياحة العالميةرد موظفي منظمة ، الذي يعني ضمان االستخدام الفعال لموامن أجل االمتثال لمبدأ الكفاءة .41
 . 1 –هاء -ا هو مبين في الملحق األولكم، القواعد المالية المفصلة)ج( من  32 –المادة سادسا يُطلب تعديل 

المشتريات بشأنها مشورة خطية إلى مدير  النظر فيالهدف من التعديل هو زيادة القيمة التي يجب أن تقدم لجنة  .42

تركيز موارد موظفي منظمة   حرصا على  ،ى منح عقود الشراءاإلدارة بشأن إجراءات الشراء المؤدية إل

إجراء مراجعة   ال بد من وحيثالسياحة العالمية بكفاءة في إجراءات الشراء تلك التي تنطوي على نفقات أكبر 

 .لعملية الشراء وتقديم توصية بذلك إلى األمين العام

 :على النحو التالي تكون الصيغة الجديدة للقاعدة المذكورةوف ، سوبناء على ذلك .43

المشتريات إلسداء مشورة  للنظر في، لجنة بناء على توصية من مدير اإلدارة ،ينشئ األمين العام")ج( 

خطية إلى مدير اإلدارة بشأن إجراءات الشراء التي تؤدي إلى منح عقود شراء للبائع نفسه الذي تتجاوز  

ال تتطلب التعديالت على العقود الحالية مراجعة من قبل لجنة  ولكل سنة تقويمية.  ألف يورو 50قيمته 

 :مراجعة المشتريات في الحاالت التالية

i. في ذلك ، بما لنظر عن القيمة لكل سنة تقويمية(عندما ال تتجاوز القيمة اإلجمالية للعقد )بغض ا

 ؛يورو ألف 50، التعديل

ii.  من القيمة األولية للعقد %40عندما ال يتجاوز مبلغ التعديل." 
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كانون  31المراجعة للفترة المنتهية في التقرير المالي لمنظمة السياحة العالمية والبيانات المالية  -ثانيا

 2019األول/ديسمبر 

 مقدمة   -ألف

كانون   31المالي، أعدت البيانات المالية لمنظمة السياحة العالمية للسنة المنتهية في النظام من  7-14وفقا للمادة  .44

والقواعد والية السيد زراب بولوليكاشفيلي بصفته أمينا عاما وفقا للنظام المالي  خالل 2019األول/ديسمبر 

 باستخدامع سياسة األمم المتحدة شيا مالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وتمول، المالية المفصلة للمنظمة

 المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام من قبل مؤسسات منظومة األمم المتحدة.

 

المعايير المحاسبية  وتقومللمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.  وفقاالمالية السنوية  البياناتأعدت المنظمة  .45

حيث يتم تسجيل المعامالت واإلبالغ عنها  ،على أساس االستحقاق مفهوم المحاسبة علىالدولية للقطاع العام 

توفر البيانات المالية القائمة على المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام رؤى وعند حدوثها وليس عند دفعها. 

إلدارة أكبر حول إيرادات المنظمة، ونفقاتها، وأصولها، ومطلوباتها، واحتياطياتها، وتحسن صنع القرار، وا

 المالية والتخطيط على مستويات اإلدارة والحوكمة.

 

يقدم رأي وتقرير المراجع الخارجي وللنظام المالي.  1 للمرفقالمالية لمراجعة خارجية وفقا  البيانات خضعت  .46

 من النظام المالي. 2-17المالية إلى المجلس التنفيذي وفقا للمادة  البيانات بشأن

 

  2019ديسمبر كانون األول/ 31لمنظمة والبيانات المالية المراجعة للسنة المنتهية في ليتضمن التقرير المالي و .47

( 2، 2019 عن سنةألمين العام الذي يقدمه المنظمة لالتقرير المالي  (1: الثاني( المرفقالمرفقة بهذه الوثيقة )

( البيانات  4، اجع الخارجي( رأي المر3، 2019ديسمبر كانون األول/ 31منظمة في لتقديم البيانات المالية ل

( المرفقات غير  5)المالحظات على البيانات المالية،  بما في ذلك 2019لمنظمة للسنة المنتهية في لالمالية 

 المراجعة.

 2019 لسنةالتقرير المالي   -باء

مناقشة وتحليال للوضع المالي للمنظمة  2019 سنةألمين العام عن ا الذي يقدمهمنظمة ليشمل التقرير المالي ل .48

 .2019ديسمبر كانون األول/ 31ية المنتهية في وأداءها المالي وأداء الميزانية للسنة المال

 

كانون  31للسنة المنتهية في  نية العاديةفصالً عن أداء الميزانية في الميزا 2019 لسنةيتضمن التقرير المالي  .49

على توقيت دفع االشتراكات المقدرة من قبل   للميزانية العاديةالرصيد النقدي  . ويعتمد 2019ديسمبر األول/

من خالل التحويالت التي أوصى بها أعضاء لجنة  2019تم تعديل الميزانية العادية لعام وقد األعضاء. 

 التي أقرت. دون تغيير إجمالي االعتمادات  خطيةالبرنامج والميزانية من خالل مشاورة 

 

يقترح األمين العام استخدام ويورو.  1,932,645عن فائض نقدي قدره  للميزانية العاديةد النقدي أسفر الرصي .50

، رهنا بموافقة المجلس على النحو المفصل في التقرير  2019 لسنة الميزانية العاديةالفائض النقدي في 

 التنفيذي.

 

الخدمة،  نهايةأيضا تحليال مفصال لخصوم استحقاقات الموظفين بعد  2019ويتضمن التقرير المالي لعام  .51

 ألف 20التي تزيد عن  حيث المساهمات إلى المنظمة، فضال عن قائمة االتفاقات راس المالوصافي األصول/

 .2019-2014يورو أو مساهمة الجهات المانحة للفترات 

 الخدمة نهايةظفين بعد استحقاقات المو -جيم 

والتأثير الكبير  ،الخدمة نهايةيبين التقرير العالقة بين صافي أصول المنظمة وخصوم استحقاقات الموظفين بعد  .52

،  2019ديسمبر كانون األول/ 31في فالخدمة على صافي األصول.  نهايةاللتزامات استحقاقات الموظفين بعد 

 يورو. 27,257,349 الخدمة نهايةبلغت االلتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفين بعد 

 

 

إلى المجلس التنفيذي استحقاقات الموظفين بعد نهاية قدمت منظمة السياحة العالمية إستراتيجية لتمويل التزامات  .53

لسياحة العالمية والبيانات المالية )التقرير المالي لمنظمة ا CE/110/4(d)الوثيقة  ، في الوثيقة110في دورته 
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 CE/DEC/4(CX)بموجب المقرر    التي تم إقرارها  2018ديسمبر  كانون األول/  31المراجعة للسنة المنتهية في  

4 (c)  . 

 

محترفة  قيام شركة اكتوارية  الخدمة نهايةاستحقاقات الموظفين بعد خصوم  تمويلل المنظمة تتطلب استراتيجية .54

المجلس التنفيذي  إلى الالزمة على الرواتبرسوم لستقدم األمانة تفاصيل النسبة المئوية لو. رواتبالباحتساب 

سنوية  مبالغ تخصيص، ستواصل يثما يتم تطبيق رسوم على الرواتبرو. بغية إقرارهاالمقبلة  هدورات في

، على أساس الدفع أوال لى األقلالخدمة، ع نهايةاستحقاقات الموظفين بعد  صلة في الميزانية العادية لتغطيةمنف

خبير  التي يحتسبهالمعظم تكاليف الخدمة المحدثة  يتم ذلك، بأفضل األحوال، على نحو مماثل أن وينبغي .بأول

 إعداد الميزانية.  لدى محترفكتواري ا

ورأي  2019ديسمبر كانون األول/ 31البيانات المالية لمنظمة السياحة العالمية للسنة المنتهية في   -دال

 المراجعة

من ووفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.  2019أعدت منظمة السياحة العالمية البيانات المالية لعام  .55

عزيز تطبيقها في السنوات وت 2014ع العام في عام خالل اعتماد وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطا

شفافيتها وإبرازها باستخدام  كما عززت ، ومفيدة هامةية منظمة قدرتها على إنتاج معلومات مالال، عززت التالية

تؤدي هذه الزيادة في جودة واتساق ومصداقية التقارير المالية إلى والمعايير المحاسبية المعترف بها دوليًا. 

، وهو إنجاز كبير لمنظمة بحجم منظمة  انحة فيما يتعلق بمساءلة المنظمةثقة الدول األعضاء والجهات المزيادة 

 السياحة العالمية.

 

عن وباء  2020آذار/مارس  11إعالن منظمة الصحة العالمية في و 2019كانون األول/ديسمبر  31بعد  .56

من البيانات المالية  26تتناول المالحظة و. مستقرةمنظمة غير لالتوقعات المالية ل أصبعت، عالميا 19-كوفيد 

 نها. وتقترح تدابير للتخفيف م المنتشر حاليا،تصف المخاطر المالية والبرنامجية للوباء  إذ هذه المسألة الهامة، 

 

لمنظمة للسنة المنتهية في ل)إيجابيا( على البيانات المالية  ال تحفظ فيه أصدر المراجع الخارجي )إسبانيا( رأيا .57

من جميع النواحي ، تعطي"منظمة ل، فإن البيانات المالية لوكما ورد في رأي المراجع الخارجي. 2019

ديسمبر كانون األول/ 31 بتاريخمنظمة لالمالي ل، صورة حقيقية عن صافي األصول والوضع الجوهرية

وفقًا لإلطار ذلك و، المالية المنتهية في هذا التاريخ، باإلضافة إلى أدائها وتدفقاتها النقدية المقابلة للسنة 2019

 يه. ".المبادئ والمعايير المحاسبية الواردة فوفقا  والسيما)...( ، التنظيمي المعمول به إلعداد التقارير المالية 
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 2020المنقحة التي أقرت لسنة المقرة واإلعتمادات  1 –ألف  –المرفق أوال 
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 الميزانية العادية –مقارنة الميزانية وخطة اإليرادات والنفقات والرصيد النقدي للميزانية  2 –ألف  –المرفق أوال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparison of budget, plan of income and expenditure and budgetary cash balance - Regular Budget

at 30 June 2020

Euros

Approved income / 

Original budget
1

Plan of income and 

expenditure

Budgetary

cash balance

(cash-in less

expenditure)

Budgetary difference 0.00 0.00 -925,117.49

Budgetary income 14,899,000.00 12,600,000.00 10,690,924.26

Contributions from Full and Associate Members 13,273,000.00 10,110,000.00 8,523,922.85

Full Members 13,040,000.00 9,900,000.00 8,341,342.85

Associate Members 233,000.00 210,000.00 182,580.00

Other income sources 1,626,000.00 1,147,000.00 1,125,800.49

Allocation from Accumulated Surplus - PY RB cash balance 537,000.00 537,000.00 537,017.85

Allocation from Publication store accumulated surplus 200,000.00 200,000.00 200,000.00

Affiliate Members 889,000.00 410,000.00 388,782.64

Arrear contributions 1,343,000.00 1,041,200.92

Budgetary expenditure 14,899,000.00 12,600,000.00 11,616,041.75

Remarks:

1  Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document  A/23/5(b) rev.1 and the Secretary-

General proposal of structure modification included in EC/112/3(c).
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بين األمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية"  من "اإلتفاق  16بموجب المادة تكاليف الموظفين ( 3) ألف –المرفق أوال 

 2003كانون األول/ديسمبر  23الذي إعتُِمد في 

 

د في  16بموجب المادة  .1 كانون األول/ديسمبر  23من "اإلتفاق بين األمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية" الذي إعتُمِّ

الخدمة المدنية الدولية التابعة لألمم المتّحدة، سي للجنة ، وافقت منظمة السياحة العالمية على القبول بالنظام األسا2003

 .وعلى أن تضع مع األمم المتحدة مقاييس موّحدة للعمالة الدولية

 

تتألّف أجور الموظفين من الفئة الفنية والفئات األعلى من راتٍب أساسي وتسوية مقر العمل. تقوم لجنة الخدمة المدنية  .2

يُشار إلى أّن تسوية مقر العمل هو مبلغ يُسدَّد باإلضافة  والدولية بنشر وتحديث جدول الرواتب األساسية بشكٍل دوري. 

لة لما هي عليه في مقّر  إلى الراتب األساسي لضمان أن تكون الق ّوة الشرائية لرواتب موّظفي منظومة األمم المتّحدة ُمعادِّ

يُنَشر مؤّشر تسوية مقّر العمل شهريًا من قبل لجنة  والمنّظمة، أي في نيويورك، بغّض النظر عن مركز عملهم الفعلي. 

 كّل خمس سنوات تبعًا لمنهجية اللجنة، باالستناد الخدمة المدنية الدولية، فيعكُس تطّور تكاليف المعيشة، ويتّم تحديثه عادةً 

جدوال للرواتب يظهر الرواتب  لجنة الخدمة المدنية الدوليةولقد أصدرت  إلى الدراسات االستقصائية الُمقارنة للرواتب.

الفئة الفنية  السنوية اإلجمالية وما يعادلها كرواتب صافية بعد اقتطاع مساهمات الموظفين التي تنظبق على  الموظفين من

 .2020كانون الثاني/يناير  1وما فوق، مع بدء المفعول اعتبارا من 

 

تنشره لجنة الخدمة المدنية الدولية ويتّم تحديثه على  رواتبتستند أجور الموّظفين في فئة الخدمات العامة إلى جدول  .3

زيادة إذا كانت هذه الحركة إيجابية، تبعًا  % لحركة مؤّشر أسعار االستهالك في مدريد، مقارنةً مع آخر 90أساس نسبة الـ

الموّظفين في فئة الخدمات العامة  رواتبجدول للجنة الخدمة المدنية الدولية مراجعة ولقد أصدرت لمنهجية اللجنة. 

ل/أكتوبر  1اعتباًرا من   .2019تشرين األوَّ
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 2020 /حزيران يونيو30(: البيانات المالية المرحلية المؤقتة للفترة المنتهية في 1) باء –المرفق أوال 

 

 

Statement of financial position

at 30 June 2020

Euros

30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019

Assets 36,782,812 31,605,499 29,114,908

Current Assets 35,972,373 30,696,611 28,241,480

Cash and cash equivalents 24,516,143 21,062,964 21,789,454

Inventories 33,337 20,896 33,337

Members assessed contributions receivable, net 8,754,037 7,749,872 4,228,521

Other contributions receivables, net 2,263,302 1,395,928 1,835,414

Other receivables, net 272,503 289,228 258,931

Other current assets 133,051 177,723 95,823

Non-current assets 810,439 908,888 873,428

Investments 196,580 128,410 196,580

Members assessed contributions receivable, net 0 169,745 0

Property, plant and equipment 218,387 216,021 239,558

Intangible assets, net 392,303 388,023 434,121

Other non-current assets 3,169 6,689 3,169

Liabilities and Net Assets/Equity 36,782,812 31,605,499 29,114,908

Liabilities 32,059,010 21,778,408 33,421,129

Current Liabilities 4,145,296 1,516,556 6,557,991

Payables and accruals 892,628 580,468 1,039,594

Transfers payable 144,458 319,079 379,033

Employee benefits 88,357 81,053 542,998

Advance receipts and deferred liabilities 2,472,784 151,472 3,882,584

Provisions 502,772 381,206 504,826

Other current liabilities 44,297 3,278 208,956

Non-current Liabilities 27,913,714 20,261,852 26,863,138

Employee benefits 27,908,216 20,247,377 26,842,998

Advance receipts and deferred liabilities 0 4,918 14,740

Other non-current liabilities 5,498 9,557 5,400

Net Assets/Equity 4,723,802 9,827,091 -4,306,221

Accumulated surplus/(deficit) 233,898 5,384,507 -8,795,289

Reserves 4,489,904 4,442,584 4,489,068
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 2020 حزيران/يونيو 30بتاريخ األعضاء  المترتبة علىاإلشتراكات بيان  (: 1جيم ) -المرفق أوال

 

 

Statement of contributions due to the General Fund 

at 30 June 2020

Euros

Years

Arrear

Contributions

Contributions due

2020 Total

16,718,282.95 5,432,461.11 22,150,744.06

14,792,411.36 4,715,283.15 19,507,694.51

14,705,005.36 4,698,573.15 19,403,578.51

Afghanistan 81-87,89-08,10 12 14, 19-20 731,645.66 333.25 731,978.91

Albania 20 0.00 53,889.00 53,889.00

Algeria 0.00 0.00 0.00

Andorra 0.00 0.00 0.00

Angola 20 0.00 50,448.00 50,448.00

Argentina 20 0.00 93,661.00 93,661.00

Armenia 0.00 0.00 0.00

Austria 0.00 0.00 0.00

Azerbaijan 0.00 0.00 0.00

Bahamas 19 50,129.00 0.00 50,129.00

Bahrain 20 0.00 75,752.00 75,752.00

Bangladesh 0.00 0.00 0.00

Barbados 20 0.00 33,419.00 33,419.00

Belarus 0.00 0.00 0.00

Benin 20 0.00 27,850.00 27,850.00

Bhutan 0.00 0.00 0.00

Bolivia 81-87, 89-98, 19-20 446,599.57 35,925.00 482,524.57

Bosnia and Herzegovina 0.00 0.00 0.00

Botswana 20 0.00 55,700.00 55,700.00

Brazil 18-20 341,625.96 274,921.00 616,546.96

Brunei Darussalam 0.00 0.00 0.00

Bulgaria 0.00 0.00 0.00

Burkina Faso 20 0.00 27,850.00 27,850.00

Burundi 77-07, 11-13, 15-20 836,331.78 27,850.00 864,181.78

Cabo Verde 20 0.00 373.81 373.81

Cambodia 84-92 225,187.68 0.00 225,187.68

Cameroon 17-20 89,311.33 33,419.00 122,730.33

Central African Republic 07-20 308,314.20 27,850.00 336,164.20

Chad 12-20 211,192.56 27,850.00 239,042.56

Chile 20 0.00 111,399.00 111,399.00

China 20 0.00 356,477.00 356,477.00

Colombia 19-20 8,614.63 90,487.00 99,101.63

Comoros 20 0.00 25,850.00 25,850.00

Congo 19-20 33,419.00 33,419.00 66,838.00

Costa Rica 0.00 0.00 0.00

Croatia 0.00 0.00 0.00

Cuba 0.00 0.00 0.00

Cyprus 0.00 0.00 0.00

Czech Republic 0.00 0.00 0.00

Côte d'Ivoire 20 0.00 11,047.85 11,047.85

Democratic People's Republic of Korea 19-20 27,850.00 27,850.00 55,700.00

Democratic Republic of the Congo 19-20 27,845.00 27,850.00 55,695.00

Djibouti 03-20 380,220.00 25,065.00 405,285.00

Dominican Republic 20 0.00 71,853.00 71,853.00

Ecuador 16, 19-20 1,885.52 59,878.00 61,763.52

Egypt 20 0.00 103,044.00 103,044.00

El Salvador 20 0.00 47,082.42 47,082.42

Equatorial Guinea 13-15, 17-20 189,948.00 41,811.00 231,759.00

Eritrea 0.00 0.00 0.00

Ethiopia 17-18, 20 55,566.00 33,267.00 88,833.00

Members

Budgetary contributions

Full Member

Total
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Years

Arrear

Contributions

Contributions due

2020 Total

Fiji 0.00 0.00 0.00

France 0.00 0.00 0.00

Gabon 15-20 269,569.56 55,700.00 325,269.56

Gambia 99-05, 08-10, 13, 20 222,292.51 27,850.00 250,142.51

Georgia 0.00 0.00 0.00

Germany 0.00 0.00 0.00

Ghana 17-20 97,455.00 33,419.00 130,874.00

Greece 0.00 0.00 0.00

Guatemala 20 0.00 53,889.00 53,889.00

Guinea 96, 98-00, 07-09, 14-20 293,915.01 27,850.00 321,765.01

Guinea-Bissau 92-96, 99-20 584,992.55 27,850.00 612,842.55

Haiti 18, 20 596.67 27,850.00 28,446.67

Honduras 20 0.00 33,419.00 33,419.00

Hungary 0.00 0.00 0.00

India 0.00 0.00 0.00

Indonesia 20 0.00 159,682.00 159,682.00

Iran, Islamic Republic of 19-20 20,466.00 100,895.00 121,361.00

Iraq 92-06, 12, 20 1,682,696.88 50,448.00 1,733,144.88

Israel 0.00 0.00 0.00

Italy 0.00 0.00 0.00

Jamaica 0.00 0.00 0.00

Japan 0.00 0.00 0.00

Jordan 20 0.00 859.77 859.77

Kazakhstan 0.00 0.00 0.00

Kenya 0.00 0.00 0.00

Kingdom of Eswatini 0.00 0.00 0.00

Kuwait 98, 20 34,309.21 154,566.00 188,875.21

Kyrgyzstan 97-10, 12-15, 20 401,737.12 27,850.00 429,587.12

Lao People's Democratic Republic 91-95, 04, 20 117,073.59 29,939.00 147,012.59

Lebanon 20 0.00 84,775.00 84,775.00

Lesotho 0.00 0.00 0.00

Liberia 12-20 211,199.00 27,850.00 239,049.00

Libya 14-20 358,431.00 61,827.00 420,258.00

Lithuania 0.00 0.00 0.00

Madagascar 17-20 80,804.44 27,850.00 108,654.44

Malawi 11-20 233,973.99 27,850.00 261,823.99

Malaysia 20 0.00 199,601.00 199,601.00

Maldives 0.00 0.00 0.00

Mali 20 0.00 27,850.00 27,850.00

Malta 0.00 0.00 0.00

Mauritania 79-05, 16-20 709,496.46 27,850.00 737,346.46

Mauritius 0.00 0.00 0.00

Mexico 20 0.00 150,945.00 150,945.00

Monaco 0.00 0.00 0.00

Mongolia 19 2,139.00 0.00 2,139.00

Montenegro 20 0.00 33,419.00 33,419.00

Morocco 0.00 0.00 0.00

Mozambique 20 0.00 27,850.00 27,850.00

Myanmar 0.00 0.00 0.00

Namibia 20 0.00 51,523.00 51,523.00

Nepal 19-20 27,850.00 27,850.00 55,700.00

Netherlands 0.00 0.00 0.00

Nicaragua 09 17,103.04 0.00 17,103.04

Niger 84-87, 90-07, 10-11, 14-17, 20 680,132.81 27,850.00 707,982.81

Nigeria 15-17, 20 80,907.74 11,547.57 92,455.31

Oman 0.00 0.00 0.00

Pakistan 18-20 68,637.56 50,129.00 118,766.56

Palau 0.00 0.00 0.00

Panama 19-20 1,095.09 63,535.00 64,630.09

Papua New Guinea 0.00 0.00 0.00

Paraguay 0.00 0.00 0.00

Peru 18-20 43,504.54 39,246.16 82,750.70

Members
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 2020 حزيران/يونيو 30 اإلشتراكات المتأخرة المستلمة من األعضاء لغاية (: 2جيم ) -المرفق أوال
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 2020حزيران/يونيو  30المساهمات الطوعية للفترة المنتهية في  (: 3جيم ) -المرفق أوال
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 2020 حزيران/يونيو 30الهبات العينية للفترة المنتهية في  : (4جيم ) -المرفق أوال
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 30تكاليف دعم المشاريع وحركة صندوق احتياطي المشاريع للفترة المنتهية في  : (5جيم ) -المرفق أوال

 2020 حزيران/يوينو
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من قواعد التمويل المرفقة بالنظام  13من النظام األساسي والفقرة  34نصوص المادة  : (1دال ) -المرفق أوال

 األساسي 

 من النظام األساسي 34المادة 

 
 من النظام األساسي على ما يلي بالنسبة لتعليق العضوية: 34تنص المادة  .1

المنظمة األساسي، كما يرد في المادة  إذا تبين للجمعية أن أحد األعضاء مستمر في اتباع سياسة مخالفة لهدف    . 1" 

الثالثة من هذا النظام األساسي، لها أن تعلق لهذا العضو ما يمارسه من حقوق ويتمتع به من امتيازات وحصانات، وذلك  

 بموجب قراٍر يُعتمد بغالبية الثلثين من األعضاء الفاعلين الحاضرين والمصّوتين. 
 

 إلى أن يتضح للجمعية أن تغييراً قد طرأ على هذه السياسة." يبقى تعليق العضوية سارياً    . 2" 

 
 اآلتي في ما يتعلق بتطبيق هذه األحكام:   A/RES/217(VII)اعتمدت الجمعية العامة في دورتها السابعة القرار .2

 A/RES/217(VII)القرار 

 
 األساسي:تعليق عضوية األعضاء المتأخرين في تسديد اشتراكاتهم وفق النظام 

 من النظام األساسي 34المادة 
 

 "إن الجمعية العامة، 
 

من النظام    34الذي أوصى بموجبه المجلس التنفيذي إلى الجمعية العامة أن تطبق المادة   CE/DEC/2(XXX)للمقرر  نظراً 

وق اإلشتراكات  األساسي، وأن تعلق بالتالي العضوية في المنظمة لألعضاء الذين تساوي اشتراكاتهم المتأخرة أو تف 

المترتبة عليهم ألربع سنوات مالية، والذين لم يقوموا في غضون ستة أشهر باإلتفاق مع األمين العام على خطة لتسديد  

 هذه المتأخرات، 
 

 التي أعدها األمين العام بناًء على مقرر المجلس التنفيذي آنف الذكر،   A/7/10(j)للوثيقة    ونظراً 
 

من النظام األساسي، وهي تنص على جزاء تعليق العضوية لألعضاء الذين يستمرون في اتباع    34بأن المادة    وإذ تعترف 

سياسة مخالفة لهدف المنظمة األساسي، كما يرد في المادة الثالثة من النظام األساسي، تصبح قابلة للتطبيق في الحاالت  

يزانية المنظمة، وهو سلوك من الواضح أنه يمثل سياسة تتنافى  التي يطول فيها عدم سداد اإلشتراكات اإللزامية إلى م 

 واألهداف األساسية للمنظمة، 

 من النظام األساسي:   34من اآلن فصاعداً تطبيق تدبير تعليق العضوية الذي تنص عليه المادة    تقرر   . 1" 

بالضرورة  عندما تتراكم على عضو من أعضاء المنظمة متأخرات تعود إلى أربع سنوات مالية، ليست (أ)

 متعاقبة، علماً أن التسديد الجزئي لإلشتراكات ال يحول دون تطبيق تدبير تعليق العضوية،

 

عندما يتخلف العضو سابق الذكر عن االتفاق مع األمين العام على خطة لتسديد اشتراكاته المتأخرة في  ( ب)

بموجبه أن تدبير تعليق العضوية ينطبق غضون فترة سنة واحدة ابتداًء من تاريخ القرار الذي الحظت الجمعية 

 من النظام األساسي؛ 34على العضو بناًء على المادة 

 ....................  
 
تطلب إلى األمين العام أن يطبّق هذا القرار وأن يعلم المجلس التنفيذي في كل دورة من دوراته بما يتعلق بهذا   . 3

   التطبيق." 

 
 التمويل المرفقة بالنظام األساسيمن قواعد  13الفقرة 

 
 من قواعد التمويل المرفقة بالنظام األساسي على ما يأتي:  13تنص أحكام الفقرة  .4
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الذي يتمتع به األعضاء على   يُحرم العضو المتأخر في تسديد مساهماته المالية في نفقات المنظمة من اإلمتياز  . 13" 

شكل الخدمات وحق التصويت في الجمعية والمجلس، إذا كانت قيمة متأخراته تعادل أو تفوق اإلشتراك المستوجب عليه  

للسنتين الماليتين المنصرمتين. لكن للجمعية، بناًء على طلب المجلس، أن تسمح لهذا العضو بالتصويت واإلفادة من  

 بين لها أن التأخير ناتج عن ظروف خارجة عن إرادته." خدمات المنظمة، إذا ت 
    

 وفي هذا الصدد، اعتمدت الجمعية العامة في دورتها السادسة القرار اآلتي:  .5

A/RES/162(VI) 
 

 "إن الجمعية العامة، 
 

.................... 
 
 األحكام اآلتية:   تؤكد " 
 

( من اللوائح المالية، للجمعية أن تعيد  7) 8من قواعد التمويل والمادة  13"عندما يصبح عضٌو فاعل خاضعاً ألحكام الفقرة 

 لهذا العضو حقه في التصويت والتمتع بخدمات المنظمة، وذلك بصورٍة إستثنائية فقط حين: 
 
 عادة حقوقه كتابةً؛يكون العضو قد شرح أسباب تخلّفه عن التسديد كتابةً، وطلب است .1"

 يجد المجلس أن الظروف خارجة عن إرادة العضو؛ .2"

 يكون المجلس والبلد المعني قد اتفقا على التدابير التي ينبغي إتخاذها من أجل تسوية المتأخرات". .3"
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من قواعد التمويل المرفقة بالنظام األساسي  13من النظام األساسي والفقرة  34المادة  تطبيق  : (2دال ) -المرفق أوال

 2020 حزيران/يونيو 30بتاريخ 

من قواعد التمويل المرفقة بالنظام  13من النظام األساسي والفقرة  34المادة األعضاء المعرضون ألحكام  –ألف  

 األساسي

 
 

من قواعد  13من النظام األساسي والفقرة  34المادة حركة المبلغ المترتب على األعضاء المعرضين ألحكام  –باء  

 التمويل المرفقة بالنظام األساسي
 

 
 

من النظام األساسي والفقرة   34المادة الحركة، مقارنة بالبيانات السابقة، المبلغ المترتب على األعضاء المعرضين ألحكام 

 2020حزيران/يونيو  30في  قواعد التمويل المرفقة بالنظام األساسيمن  13

 

 

 

at 31 March 2020

Euros

31/08/2019 Increase Decrease 31/03/2020

Amount due                       4,538,830                       914,668.40                   1,075,815                 4,377,683   

Movements from previous statement of the amount due by Members subject to provisions of Article 34 of the Statutes and/or 

Paragraph 13 of the Financing Rules attached to the Statutes
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المرفقة  لمن قواعد التموي 13الفقرة أو/من النظام األساسي و 34المادة  األعضاء الذين لم يعودوا عرضة لتطبيق  -جيم

 بالنظام األساسي

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Update from previous statement

Para. 13 Art. 34 Arrears settled

Afghanistan - - (*)

Ethiopia No No Partially

Nigeria No No Partially

Rwanda No No Partially

Timor Leste No No Full

Members no longer subject to provisions of Article 34 of the Statutes and/or paragraph 13 of the Financing 

Rules attached to the Statutes

at 31 March 2020

Euros

(*)  Temporary exemption granted in view of special circumstances to be reviewed by the 24th session of the General 

Assembly A/RES/715(XXIII)
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من قواعد التمويل )القرار  13األعضاء الذين منحوا إعفاء مؤقتا من تطبيق الفقرة  : (3دال ) -المرفق أوال

A/RES/715(XXIII))  

 

 
 

 * التحديثات تقدم في إضافة إلى هذه الوثيقة
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 (A/RES/715(XXIII)) مقتطفات من القرار : (4دال ) -المرفق أوال

 "إن الجمعية العامة،

 

التي  A/23/5(b) Add.1واإلضافة  A/23/5(b) rev.1األجزاء المختلفة من التقرير الوارد في الوثيقة وقد تدارست 

 آب/أغسطس، 31تتضمن آخر المعلومات لغاية 

 )...( 

 

 

من قواعد التمويل المرفقة بالنظام األساسي لألعضاء الفاعلين،  13أن يجدد اإلعفاء المؤقت من أحكام الفقرة  تقرر .5

غامبيا والعراق وقيرغيزستان ونيكاراغوا وأوروغواي، نظًرا المتثالهم لخطط الدفع المتفق عليها خالل الفترة المرجعية 

من قواعد التمويل المرفقة بالنظام األساسي للعضوين الفاعلين تشاد  13ة لهذه الوثيقة، ومنح إعفاء مؤقت من أحكام الفقر

 باتوا وجامعة أذربيجان للسياحة واإلدارة؛ وفانواتو، وكذلك للعضوين المنتسبين،

 

و  اإلبقاء على اإلعفاء المؤقت لبوليفيا وكمبوديا وجيبوتي وغينيا االستوائية وغينيا وغينيا بيساو وجمهورية ال تقرر أيًضا .6

الديمقراطية الشعبية وموريتانيا والنيجر وباكستان وساو تومي وبرينسيبي والسودان والجمهورية العربية السورية 

واليمن، مع التوضيح أنه سيتم تطبيق هذه األحكام على هؤالء األعضاء إذا لم يستلحقوا اإلمتثال بخطط السداد الخاصة 

 ؛2020نيسان/أبريل  1بهم بحلول 

 

من قواعد التمويل المرفقة بالنظام   13الشروط التالية لألعضاء الذين يطلبون إعفاًء مؤقتًا من أحكام الفقرة  وتحدد  .7

( تسديد اإلشتراك عن السنة الجارية قبل دورة 1األساسي والتي تقترح خطط سداد لتسوية متأخراتها على أقساط: )

 التقيد الصارم بالخطة المتفق عليها لتسوية المتأخرات؛ (2الجمعية العامة التي يتم فيها النظر في قضيتهم، و )

 

 الظروف الخاصة ألفغانستان وليبيا، وإذ تراعي

 

من القواعد المالية المرفقة بالنظام األساسي إلى أن يتم تنقيحه مرة أخرى في   13تمنحهما إعفاء مؤقتا من أحكام الفقرة  .8

تان وليبيا الموافقة على خطة تسوية متأخراتهما التي سوف تقدم إلى الدورة الرابعة والعشرين القادمة، وتناشد أفغانس

 الجمعية العامة في دورتها الرابعة والعشرين؛

 

إلى األمين العام أن يقدم تقريرا إلى الهيئات الحاكمة عن تطبيق هذا القرار وامتثال األعضاء إلى االتفاقات المبرمة  تطلب .9

من قواعد التمويل المرفقة بالنظام األساسي أو  13إلعفاء المؤقت من أحكام الفقرة بغية اإلبقاء، وفقا لكل حالة، على ا

 إعادة تطبيق هذه األحكام عليها إذا لم تف بالتزاماتها؛ 
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 من القواعد المالية المفصلة 32 –التعديل المقترح على المادة سادسا  -1 –هاء  –المرفق أوال 

 

من القواعد المالية المفصل 32  –المادة سادسا   
 النص الحالي  النص الجديد 

ج( ينشئ األمين العام، بناء على توصية من مدير )

اإلدارة، لجنة للنظر في المشتريات إلسداء مشورة 

خطية إلى مدير اإلدارة بشأن إجراءات الشراء التي 

عقود شراء للبائع نفسه الذي تتجاوز تؤدي إلى منح 

ألف يورو لكل سنة تقويمية. وال تتطلب  50قيمته 

التعديالت على العقود الحالية مراجعة من قبل لجنة 

 :مراجعة المشتريات في الحاالت التالية

i.  بما   ،عندما ال تتجاوز القيمة اإلجمالية للعقد

 ألف يورو؛ 50في ذلك التعديل، 

ii . آالف  5اوز مبلغ التعديل عندما ال يتج

 يورو.

ج( ينشئ األمين العام، بناء على توصية من مدير )

اإلدارة، لجنة للنظر في المشتريات إلسداء مشورة 

خطية إلى مدير اإلدارة بشأن إجراءات الشراء التي  

تؤدي إلى منح عقود شراء للبائع نفسه الذي تتجاوز 

تطلب ألف يورو لكل سنة تقويمية. وال ت 30قيمته 

التعديالت على العقود الحالية مراجعة من قبل لجنة 

 :مراجعة المشتريات في الحاالت التالية

i.  عندما ال تتجاوز القيمة اإلجمالية للعقد

)بغض النظر عن القيمة لكل سنة تقويمية(، بما في  

 ألف يورو؛ 50ذلك التعديل، 

ii .  من  %40عندما ال يتجاوز مبلغ التعديل

 األولية للعقد.القيمة 
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 2019لسنة  ألمين العام المالي لتقرير ل

 مقّدمة 

ة بمنظمة السياحة إلى المجلس التنفيذي البيانات المالية الخاصّ  أقدممن النظام المالي، يشّرفني أن  7 -14بموجب المادة  .1

 . 2019ل/ديسمبر األوكانون  31العالمية للسنة المنتهية في 

قدَّم رأي المراجعة لنظام المالي. ويُ ل لاألوّ  المرفق بموجبخضعت البيانات المالية لمراجعٍة خارجية للحسابات  .2

 . من النظام المالي 2 -17المادة بشأن البيانات المالية إلى المجلس التنفيذي بموجب  وتقرير مراجع الحسابات الخارجي

ويعرض هذا القسم، أي التقرير المالي، مناقشة األمين العام وتحليله للوضع المالي لمنظمة السياحة العالمية وأدائها  .3

 .2019كانون األول/ديسمبر  31المالي وأداء الميزانية للسنة المالية المنتهية في 

تفشي وباء   2020آذار/مارس  11ي إعالن منظمة السياحة العالمية ف وعلى أثر  2019كانون األول/ديسمبر  31بعد  .4

في البيانات المالية تتناول هذه المسألة الهامة،   26عالميا، يكتنف الغموض األفق المالي للمنظمة. المالحظة  19-كوفيد 

 وتصف المخاطر المالية والبرنامجية الناجمة عن الوباء الساري، وتقترح تدابير للتخفيف منها. 

 ة لمحة عامة عن البيانات المالي

، والمعايير  مةالية الُمفّصلة للمنظمة السياحة العالمية، والقواعد المللنظام المالي لمنظ البيانات المالية وفق اتُعَدّ  .5

هذه المعايير كمعايير  األمم المتّحدة التي تقضي بأن تُستخدَم ، وبما يتماشى مع سياسة 1المحاسبية الدولية للقطاع العام

 المنّظمات التابعة لألمم المتّحدة.   محاسبية من قبل 

ن  .6 ل المعامالت وتُدوَّ تستند المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام إلى أساس مفهوم االستحقاق المحاسبي، حيث تُسجَّ

وليس عند دفعها. وتوفّر البيانات المالية القائمة على المعايير المحاسبية الدولية للقطاع  ،في التقارير عند حصولها

أفضل عن إيرادات المنظمة ونفقاتها، وأصولها وخصومها واحتياطياتها، كما أنها تحّسن عملية صنع  صورةالعام 

 . القرار واإلدارة المالية والتخطيط على مستوى اإلدارة والحوكمة

  

 
 1 -14النظام المالي  1
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 تتألّف البيانات المالية من:   .7

 بيان عن الوضع المالي  (أ)

ات في نهاية  يحتياطمها، والفائض/العجز المتراكم واإلمة السياحة العالمية، وخصويقدّم معلومات عن أصول منظ

 عن مدى توافر الموارد لدعم العمليات المستقبلية.  معلوماتيعطي كما  السنة،

 بيان عن األداء المالي  ( ب)

ات  حول طبيعة النفق والنفقات. ويوفّر معلومات اإليراداتأي الفرق بين  ،الفائض أو العجز الصافي للسنة يبيّن

 ومصادرها.  اإليراداتمة ومبالغ المرتبطة بتنفيذ برنامج المنظ

 في األصول/رأس المالبيان عن التغيّرات في صا  ( ج)

 يسلّط الضوء على مصادر التغيّرات في الوضع المالي العام. 

 بيان التدفّقات النقدية (د )

خالل الفترة واستخدامه ومالءتها، بما في ذلك مصادر النقد مة السياحة العالمية يوفّر معلومات حول سيولة منظ

 يوضح الفرق بين النقد الوارد والنقد الخارج. وهو المالية. 

 الميزانية العادية  –مقارنة للميزانية والمبالغ الفعلية  (ه)

عرض الفرق بين إنفاق الميزانية الفعلي ة الُمعتَمدة، وتتسلّط الضوء على مدى استخدام موارد الميزانية العادي

  واعتماد الميزانية الُمقّر.

 يةمالحظات على البيانات المال (و)

عن السياسات المحاسبية الرئيسية وغير ذلك من  المالية. وتتضّمن المالحظات ملّخصا  تساعد على فهم البيانات 

قة بالبيانات معلومات وكشوفات إضافية متعل لتوضيحية. وتقدّم المالحظات أيضا  الجداول التفصيلية والمعلومات ا

  ية الدولية للقطاع العام.المالية، على النحو المطلوب بموجب المعايير المحاسب

 العمل الُمحدَّدة بشكٍل منفصل، وهي:   فئاتمعلومات حول  ا  البيانات المالية أيضتقدّم  .8

 خدمات برنامج العمل  (أ)

رة لألعضاء،  ل بشكٍل رئيسي من االشتراكات الُمقرَّ تغّطي فئة خدمات برنامج العمل، وهي الصندوق العام الُمموَّ

(i العمليات ) ت على اعتمادات البرامج المخّصصة لها للفترة المالية من قبل الجمعية الرئيسية للمنّظمة التي يُصوَّ

( األنشطة األخرى الخارجة عن نطاق الميزانية العادية ضمن iiالعامة )برنامج عمل الميزانية العادية(، و)

اء المنتسبين، واإلحتياطات وغيرها )مثل أنشطة مخزن المنشورات وأنشطة برنامج عمل األعض الصندوق العام

، وإيرادات ، ومستحقات الموظفين بعد نهاية الخدمةمن أنشطة مشاريع الميزانية العادية في إطار الصندوق العام

 .  (، ومواءمات محاسبية2014متنوعة خارج الميزانية، ومشاريع سابقة لعام 

 الخدمات األخرى (ب )

ت الطوعية والصناديق اإلستئمانية، وترتبط بشكٍل أساسي تشمل فئة الخدمات األخرى صندوق المساهما

لة بتمويٍل طوعي من الجهات المانحة عن . قانونيٍة أخرى سلطةٍ  اإلتفاقات أو طريق بالمشاريع واألنشطة الُمموَّ

 وتشمل أيضا أنشطة ممولة من استرداد تكاليف دعم المشاريع ومن أرصدة المشاريع المغلقة.

 : لمحاسبية الدولية للقطاع العام هي التاليةالرئيسية للتقارير المالية والكشوفات في إطار المعايير االجوانب  .9
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مة السياحة العالمية في مجموعٍة واحدة من البيانات المالية، مع المالية الخاصة بمنظ المعامالتيُبلَّغ عن جميع  (أ)

لة، ومعلومات خاصة  في المالحظات. تُعَرض بالفئات معلوماٍت مفصَّ

ن اإليرادات  ( ب) رة عندما تمتلك منظمة السياحة العالمية الحق في استالم لإلتُدوَّ أي في  -شتراك اإلشتراكات الُمقرَّ

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

ن المساهمات العينية، مثل المباني الُمعفاة من  كماقبل التدوين.  يفاؤهاتاسب على شروٍط مرتبطة باألداء يج تُدوَّ

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

 .االستحقاق في الفترة التي تحصل فيها المعاملة

   ر استالم الحسابات المستحقة القبض مشكوكا  فيه.تُقام المخّصصات عندما يُعتبَ  ( ج)

نتُعَرض النفقات في البيان (د )    .عندما تُستلَم السلع والخدمات ات المالية بحسب طبيعتها، وتُدوَّ

  ع.عند المبيع أو التوزيالموجودات ذات الطبيعة المادية، كالمنشورات، تُصَرف  (ه)

الخاصة بالموّظفين المزمع تسديدها في الفترات المستقبلية على أساس اإلستحقاق،  يُحدَّد تدوين كافة اإللتزامات (و)

بما في ذلك اإلجازة السنوية المتراكمة، واستحقاقات نهاية الخدمة، واإللتزامات الطبية بعد انتهاء الخدمة، من 

 قبل خبراء اكتواريين مستقلّين. 

للسياسات المحاسبية التي تفرضها المعايير المحاسبية الدولية للقطاع تُعرض األصول الثابتة وغير المادية وفقا   ( ز)

  العام.

ن ( ح) حكومة البدون كلفة من قبل المساهمة العينية لإليجار السنوي لمبنى المقّر الرئيسي في مدريد الُمقدَّم  تُدوَّ

  .اإلسبانية

الُمعَدّ على أساس االستحقاق وبيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية الذي يُعَدّ  تُوفَّر التسوية بين بيان األداء المالي (ط)

  .ويُستخدَم على أساس االستحقاق الُمعدَّل

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

  .استخدامها

  الهيئات الرئاسية في منّظمة السياحة العالمية. على وجه التحديد من قبل قرّ تي تُ ات هي تلك اليحتياطاإل ( ك)

الميزانية كخصوم إاّل إذا كانت مستحقة الدفع وناتجة عن سلعٍ أو خدماٍت ُمقدَّمة في خالل  ال تُعتبَر إلتزامات ( ل)

  .السنة المالية

ين اإلداري الموّظفينمة وفي ما يتعلّق بأتعاب نظيُقدَّم كشٌف إضافي في ما يتعلّق بإدارة المخاطر المالية للم ( م)

 وما فوق. D2مستوى فين بن يضّمون الموظالذي الرئيسين

تعريفات مالية أساسية عدّة ضمن المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام بهدف تسهيل استخدام  ما يلي تُعَرض في .10

  وفهم هذه البيانات المالية: 

هي الموارد التي تتحّكم بها منظمة السياحة العالمية نتيجة  ألحداث سابقة ومنها يُتوقّع أن تتدفّق للمنظمة األصول  (أ)

 منافع إقتصادية أو إمكانات خدماتية مستقبلية. 

هي الموجبات الحالية الناشئة من أحداث سابقة والتي يُتوقَّع أن تؤدّي تسويتها إلى تدفّق خارجي للموارد الخصوم  ( ب)

 تمثّل فوائد إقتصادية أو إمكانات خدماتية.  التي

  خصومها.الفائدة المتبقّية في أصول منظمة السياحة العالمية بعد حسم جميع  وهصافي األصول  ( ج)

ات الخدماتية في خالل الفترة المشمولة بالتقرير إذا مكانقتصادية أو اإلاإلهي التدفّق اإلجمالي للفوائد اإليرادات  (د )
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 األصول.كانت هذه التدفّقات تؤدّي إلى زيادةٍ في صافي 

هي اإلنخفاض في الفوائد اإلقتصادية أو اإلمكانات الخدماتية في خالل الفترة المشمولة بالتقرير على  النفقات  (ه)

 .تؤدّي إلى تراجعٍ في صافي األصولشكل تدفّقات خارجية أو استهالٍك لألصول أو تكبّد خصوم 

هي المعامالت التي تتلقى منظمة السياحة العالمية مقابلها أو تعطي قيمة  لكياٍن آخر من المعامالت غير التبادلية  (و)

  .دون أن تعطي أو تتلقى مباشرة  قيمة  مساوية تقريبا  في التبادل

مبالغ ثابتة أو بأو دفعها  واألصول والخصوم التي سوف يتم استالمهاكة هي وحدات العملة الُممتلَ البنود النقدية  ( ز)

  حديد.قابلة للت

نةزيادة جميع بنو هوالفائض للفترة  ( ح)  في فترةٍ معيّنة.  د اإليرادات على النفقات الُمدوَّ

ن اإليرادات والنفقات في البيانات المالية في الفترة التي تعود إليها. وينتج  .11 بموجب أساس االستحقاق المحاسبي، تُدوَّ

ل إلى الفائض المتراكم. وتمثل هذه الفوائض المتراكمة الجزء غير   عن زيادة اإليرادات بالنسبة إلى النفقات فائٌض يُرحَّ

 . دامها، على النحو المأذون به، في إطار متطلّبات المنظمةالمصروف من اإلشتراكات الواجب استخ

عني أن اإليرادات التي تستوفى ال تعطي قيمة  يالمعامالت في القطاع العام هي معامالت غير تبادلية، ما  معظم .12

ية للقطاع تركيز المعايير المحاسبية الدولو مساوية كعائد، كما أن أن الخدمات المقدمة ال تتلقى قيمة مساوية كعائد.

األصول، عند وجود تحّكم كاٍف، والخصوم،  تدوينحول الوضع المالي الذي يُستدَّل عليه من خالل  يتمحورالعام 

 الخصوم متوافرة.    تدوينعندما تكون معايير 

  ستراتيجيةة العالمية وعضويتها وأهدافها اإلمة السياحايات منظغ

من نظامها األساسي، في "تنشيط السياحة  1 -3تكمن غايات منّظمة السياحة العالمية، على النحو الُملخَّص في المادة  .13

وإنمائها بغية المساهمة في التنمية االقتصادية، والتفاهم الدولي، والسالم، واإلزدهار، واإلحترام العالمي لحقوق 

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

عضوا  منتسبا  يمثّلون  525 وحواليأعضاء مشاركين،  6، وبلدا 158العالمية في عداد أعضائها تضم منظمة السياحة  .14

 . القطاع الخاص، والمؤّسسات التربوية، والرابطات السياحية، والسلطات السياحية المحلية

 . 2مة السياحة العالميةالنظام األساسي لمنظ مة، من خالل الجمعية العامة والمجلس التنفيذي، فيظتُحدَّد حوكمة المن .15

  :9201-8201األهداف اإلستراتيجية لمنظمة السياحة العالمية للفترة  I(10/22A/ )3(Iويفنّد برنامج العمل الحالي ) .16

يرمي الهدف اإلستراتيجي األول إلى تحسين القدرة التنافسية للقطاع السياحي لدى الدول األعضاء عبر اإلرتقاء   (أ)

السياحية، وإدارة المقاصد، وتطوير المنتجات والتسويق  السياسات في واستخدام التكنولوجيابالجودة واإلبتكار 

التقلّب الموسمي، وتوفير معلومات مفيدة ومحدّثة عن  لها، وتعزيز تيسير السفر والربط والموصولية، والحدّ من

  إسهام السياحة في اإلقتصاد وفرص العمل. )ج( ،التوقعات، )ب( اإلتجاهات)أ( األسواق وبيانات عن 

والمسؤولية في كافة الجوانب المتصلة بالتنمية السياحية   يرمي الهدف اإلستراتيجي الثاني إلى تعزيز اإلستدامة (ب )

لدى القطاعين العام والخاص على حدٍّ سواء. وهذا يشمل اإلرتقاء بالسياسات والسلوكيات والممارسات المراعية 

آلداب السياحة، وتحسين إدارة الموارد، وتعزيز إمكانية الوصول للجميع، والنهوض بإسهام السياحة في السالم 

مع الحرص  مكافحة التغيّر المناخي، والتنمية والحدّ من الفقر، والحفاظ على التراث الثقافي والبيئات الطبيعية، و

التوزيع العادل لمنافع القطاع بين  ضمان )ب(اإلدماج التام للسياحة في اإلقتصادات المحلية،  على )أ(

 
 من النظام األساسي   20إلى  9المواد   2
 A/RES/688 (XXII(أقر في القرار   3
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إحترام القيم اإلجتماعية والثقافية لهذه )د( ة، إشراكها الكامل في التنمية السياحي)ج( المجتمعات المضيفة، 

 . اإلسهام بشكٍل عام في تعزيز قدرة القطاع على الصمود )ه(  المجتمعات، 

ضمان تنفيذ  وذلك بغية طوال الفترة المالية الحالية، واصلت المنظمة بذل جهود كبيرة في بيئٍة مالية صعبة للغاية،   .17

 ستراتيجية.اإلالبرامج من أجل تحقيق األهداف 

ل منظمة السياحة العالمية بشكٍل أساسي من خالل األنصبة المقّررة لألعضاء في الميزانية العادية ومن خال  .18 ل تُموَّ

 .4االستراتيجيةالمساهمات الطوعية، ومساهمات الصناديق االستئمانية، دعما  لألهداف 

  

 
 4  -10، و3  -10، و6النظام المالي، المواد   4
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 أبرز بنود البيانات المالية 

  الميزانية العادية الميزانية في أداء

  الميزانية العاديةالميزانية في نتيجة 

 

الجمعية العامة. وتصّوت الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية على  كما أقرتهايحلّل هذا القسم الميزانية العادية  .19

. وتُقدَّم ميزانية السنتَين على أساٍس سنوي 5زوجي الميزانية العادية لفترة سنتين تقويميتَين متتاليتْين بدءا  بسنٍة ذات رقٍم 

 . 6الماليةفترة لتغطية برنامج العمل المقترح للميزانية العادية لكّل سنٍة مالية من ال

رة من األعضاء .20 ل الميزانية العادية من االشتراكات الُمقرَّ تُموَّ
ومخّصصات الميزانية. وتتوافر اإلعتمادات إللتزامات  7

 . 8الميزانية خالل الفترة المالية التي تعود إليها والثَني عشر شهرا  إضافيا  

 2019-2018الميزانية العادية للمنظمة التي تغطي فترة السنتين  (A/RES/688(XXII))أقّرت الجمعية العامة  .21

(A/22/10(II)) بواقع  2019و 2018يورو موّزعة على الميزانيتين السنويتين لعامي  27,603,000 بقيمة

لت الميزانية السنوية لعام  يورو لكّلٍ منهما. ,00060913, يورو، على  195,846 قدرها 9بتحويالت 2019وُعدِّّ

   . الميزانية العادية –النحو المشروح في المرفق الثاني بشأن تحويالت االعتمادات 

، ما أفضى إلى تعاطفا ،يورو 11,808,123يورو  14,041,160 ، بلغ إجمالي إيرادات ونفقات الميزانية2019في  .22

ر نتيجة الميزانية )إجمالي إيرادات الميزانية 84معدّل تنفيذ بنسبة  % من إجمالي إيرادات الميزانية. وبالتالي، تُظهِّ

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

 )ب( 3 -5النظام المالي، المادة  9

Table 1 - Comparison of budget and actual amounts and budgetary cash balance - Regular Budget

for the year ended 31 December 2019

Euros

Approved 

income / Original 

budget 1 Final budget 2

Actual amounts 

on comparable 

basis

Differences 

budget and 

actual 3

Budgetary cash 

balance (cash-in 

less expenditure)

Budgetary difference 0.00 0.00 2,233,036.68 -2,233,036.68 1,932,644.73

Budgetary income 13,994,000.00 13,994,000.00 14,041,160.00 -47,160.00 13,740,768.05

Contributions from Full and Associate Members 13,166,000.00 13,166,000.00 13,165,610.00 390.00 10,850,269.86

        Full Members 12,944,000.00 12,944,000.00 12,943,889.00 111.00 10,653,613.86

        Associate Members 222,000.00 222,000.00 221,721.00 279.00 196,656.00

Other income sources 828,000.00 828,000.00 875,550.00 -47,550.00 630,267.50

        Allocation from accumulated surplus - Publications store 144,000.00 144,000.00 144,000.00 0.00 144,000.00

        Affiliate Members 684,000.00 684,000.00 731,550.00 -47,550.00 486,267.50

Arrear contributions 0.00 0.00 0.00 0.00 2,260,230.69

Budgetary expenditure 13,994,000.00 13,994,000.00 11,808,123.32 2,185,876.68 11,808,123.32

A Member Relations 2,279,000.00 2,217,000.00 2,100,522.47 116,477.53 2,100,522.47

B Operational 3,154,000.00 3,120,739.86 3,063,051.40 57,688.46 3,063,051.40

C Support, Direct to Members 3,738,000.00 3,972,690.77 3,972,690.77 0.00 3,972,690.77

D Support, Indirect to Members 4,823,000.00 4,683,569.37 2,671,858.68 2,011,710.69 2,671,858.68
1 
Before transfers.In accordance to parts/sections structure and appropriations approv ed originally  by  A/RES/688(XXII) of document A/22/10(II) and it's structure update approv ed by  

CE/DEC/5(CVIX) of documents CE/109/3(b)ii rev .1 and CE/109/3(b)ii Add.1. and the Secretary -General proposal of structure modification.

3
 Differences betw een final and actual budgetary  income are due to: (a) EUR 390 rounding difference, and (b) Affiliate members budgetary  income w as prepared based on an estimated number 

of Members.

2
 After transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approv ed originally  by  A/RES/688(XXII) of document A/22/10(II) and it's structure update approv ed by  

CE/DEC/5(CVIX) of documents CE/109/3(b)ii rev .1 and CE/109/3(b)ii Add.1. and the Secretary -General proposal of structure modification.
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يورو. وتقدّم منظمة السياحة العالمية مّرتَين في  2,233,037 اإلجمالية ناقص إجمالي نفقات الميزانية( فائضا  قدره

  . ة العادية لفترة السنتينالميزاني 10السنة تقريرا  إلى المجلس التنفيذي حول وضع تنفيذ 

يورو، بما في ذلك متأّخرات األعضاء  13.740.768 يبلغ إجمالي إيرادات الميزانية الُمستلَمة )الدخل النقدي( .23

% من إيرادات 98يورو(، ما يمثل  2,260,231) 2019كانون األول/ديسمبر  31المحّصلة خالل السنة المنتهية في 

ة % أعلى من متوسط 141هي  2019، بفضل المتأخرات التي تم استيفاؤها. والمتأخرات المستوفاة في الميزانية الُمقرَّ

 .2018-2015فاة في الفترة تأخرات المستومال

   )إجمالي إيرادات الميزانية المستلمة )الدخل النقدي( ناقص إنفاق الميزانية( إلى  العادية أدّى الرصيد النقدي للميزانية .24

 .11صندوق رأس المال المتداول . وبالتالي، لم تكن هناك ضرورة لإلستالف من645,932,1 نقدي قدره فائض

بموافقة  ،يورو 1,932,645، البالغ 2019ويقترح األمين العام استخدام الفائض النقدي المتوافر الباقي من ميزانية  .25

 األعضاء، كما يلي: 

فترة السنتين  خالل العادية الميزانية من العمل برنامج في التشغيلية األنشطة زيادة أجل من .يورو 144,000 (أ

 مخزن  في المتراكمة الفوائض من مخصصات تضمنت العادية 2019 ميزانية إيرادات ألن ومراعاة ،الجارية

 .المنشوراتإعادة هذا المبلغ إلى الفائض المتراكم في مخزن  يقترح ،(يورو 144,000) المنشورات

آذار/مارس  11العالمي الذي أعلنته منظمة السياحة العالمية في  19-يورو. في أعقاب وباء كوفيد  1,788,645 ( ب

في البيانات المالية( وبغية التخفيف من مخاطر السيولة المحتملة في المنظمة، يقترح   26)أنظر المالحظة  2020

تخصيص هذا المبلغ مؤقتا إلى صندوق رأس المال المتداول )أنظر قسم صندوق رأس المال المتداول(. واستنادا 

ل بنهاية السنة، وتماشيا مع استراتيجية التمويل التي اقترحها إلى الرصيد المتوافر في صندوق رأس المال المتداو

(  CE/110/4(d)األمين العام لخصوم مستحقات موظفي المنظمة بعد الخدمة التي عرضت في الوثيقة )

(CE/DEC/4(CX) قد يقترح األمين العام تخصيص هذا المبلغ للتمويل الجزئي لخصوم مستحقات موظفي ،)

ثغرة تمويل  ويشرح قسم "استراتيجية تمويل خصوم مستحقات موظفي المنظمة بعد الخدمة"المنظمة بعد الخدمة. 

 .2019كانون األول/ديسمبر  31خصوم مستحقات موظفي المنظمة بعد الخدمة في المنظمة بتاريخ 

  

  
  

 
 4  -ثالثا القواعد المالية المفّصلة  10
  )ب(2 -10النظام المالي  11

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

Contributions from Full
and Associate Members

Other income sources Arrear contributions

Figure 1 - Budgetary income: final budget vs cash-in 
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  مقارنة األداء المالي بنتيجة الميزانية العادية

 

المحاسبية. وبالتالي، يجب أخذ الفروقات التالية في الحسبان لدى التسوية بين األداء المالي تختلف الميزانية واألسس   .26

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

 في الكيانات   فروقاتال (أ)

والمبالغ ينحصر بيان مقارنة الميزانية  مة السياحة العالمية، في حينن األداء المالي جميع عمليات منظيشمل بيا

 صلة بالميزانية العادية. الفعلية بالعمليات المت

(  ii( المعامالت المالية المتصلة بالميزانية العادية، و)iللمنظمة لغرض احتساب: ) 12أُنشئ الصندوق العام

كالمشاريع خارج الميزانية العادية وضمن الصندوق المعامالت المالية األخرى غير المتصلة بالميزانية العادية )

العام، مثل مخزن المنشورات، وبرنامج عمل األعضاء المنتسبين، واإلحتياطي وغيره من المشاريع الخارجة 

(، وباإلضافة إلى صندوق المساهمات الطوعية والصناديق ii(. أما المعامالت األخيرة )عن الميزانية العادية

ى إعتبار أنّها ال تشّكل جزءا  من الميزانية العادية، فهي فروقات في الكيانات تُحذَف لدى االستئمانية، وعل

 .التسوية

 الناشئة عن اختالف األساس المحاسبي  فروقاتال (ب)

يُعدّ بيان األداء المالي على أساس اإلستحقاق الكامل، وفقا  للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، في حين أن 

 .ستحقاق الُمعدَّل وفقا  للميزانية العاديةمبالغ الفعلية يُعدّ على أساس اإلرنة الميزانية والبيان مقا

تُقَّر الميزانية العادية على أساس اإلستحقاق الُمعدَّل، في حين تُدَرج اإليرادات في الميزانية على أساس 

مع إضافة المخّصصات من الفائض المتراكم، وتُدَرج النفقات في الميزانية  )اشتراكات األعضاء( اإلستحقاق

 عندما يكون ُمخطَّطا  أن التكاليف ستكون مستحقة ، في ما عدا:

(i)   ن في الممتلكات والمباني والمعدّات، واألصول غير المادية، والتزامات اإليجار التمويلي التي تُدوَّ

 ؛ الُمخطَّط تسديد المدفوعاتالميزانية عندما يكون من 

(ii)  نفقات استحقاقات الموظفين بعد إنتهاء الخدمة المتصلة بالتأمين الصحي بعد إنتهاء الخدمة وسواه من

استحقاقات ما بعد إنتهاء الخدمة والتي تستحق وفقا  للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ولكنّها تزيد  

  ؛إلى المدفوعات السنوية المتوقعة )نهج دفع اإلستحقاقات أوال بأول(عن اعتمادات الميزانية التي تستند 

(iii) اإليرادات المتفرقة التي ال  المحاسبية األخرى )مثل فروقاتبدل اشتراكات األعضاء غير الُمسدَّدة وال

ستهالك/اإلهالك، أسعار الصرف األجنبي، والتبّرعات العينية، واإل فروقات و تدخل في الميزانية،

نبيع الممتلكات والمباني والمعدّات واألصول غير المادية( التي  فيوالخسائر  وانخفاض القيمة  ال تُدوَّ

 في الميزانية؛  

 
   2، المادة 4 -4، المادة 1 -10النظام المالي، المادة  12

Table 2 - Reconciliation of financial performance with budgetary result of the Regular Budget

for the year ended 31 December 2019

Euros

31/12/2019

Financial surplus/(deficit) in the Statement of financial performance 958,358.67

    Entity differences -4,110.76

    Basis differences -1,270,567.25

Budgetary result in the Statement of comparison of budget and actual amounts 2,233,036.68
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(iv) ن في الميزانية إستنادا  إلى اإلستهالك واإلهالك في السنوات  13التحويل إلى احتياطي االستبدال الذي يُدوَّ

 . السابقة

 في التقديم   ختالفاتاإل (ج )

يستخدم بيان األداء المالي تصنيفا  قائما  على طبيعة النفقات، في حين أن بيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية 

 .  األقسام/األبوابيصنّف النفقات بحسب 

(،  الباب باء (، والبرامج التشغيلية )الباب ألفزانية العادية، تُصنَّف النفاقات بين عالقات األعضاء )في المي

. ويُذكر أّن األثر 14(الباب دالغير المباشر لألعضاء ) –(، والدعم البلب جيمالمباشر لألعضاء ) –والدعم 

 .المالي لإلختالفات في التقديم هو صفر

 األداء المالي

 اإليراداتتحليل 

ل أنشطة منظمة السياحة العالمية بشكٍل أساسي من خالل  20,813,222 بلغ إجمالي اإليرادات  .27 يورو. وتُموَّ

رة   اإلشتراكات  رة لألعضاء. ويمثّل صافي اإليرادات من إشتراكات األعضاء المقرَّ في المئة من إجمالي  70الُمقرَّ

 . وروي 14,470,510 اإليرادات، إذ يبلغ

من المساهمات األخرى )المساهمات الطوعية  ،من إجمالي اإليرادات في المئة 7 وهي تمثل، تأتي اإليرادات المتبقية .28

او .يورو 1,479,777 وقد بلغت ،ومساهمات الصناديق اإلستئمانية(   قررت ، 2019 ينايرثاني/كانون ال 1 من اعتبار 

ا لذلك،. المانحين مع تفاقياتإلا شروطا في العالمات الفارقةتكون  أن منظمةال إدارة   ينايركانون الثاني/ 1 من اعتبار 

مع   اتتفاقإلبا المتعلقة التبادلية غير المعامالت أن منظمةال تعتبر  منظمة،في ال المحاسبية للسياسات وفق ا ،2019

 وإيرادات طوعية مساهمات) أخرى مساهمات وإيرادات مشروطة إيرادات هي العالمات الفارقة ذات المانحة الجهات

 .هاتسليم يتم مشروع كنفقات بها االعتراف يتم  االتفاقات بهذه صلة ذات( استئمانية أموال

لة كإيرادات. ولهذا السبب، تلحظ و      .29 منظمة إعتمادات مخّصصة للحسابات  القد ال تُستلَم في النهاية جميع المبالغ الُمسجَّ

مشاريع قائمة على المنح وسابقة لعام  غير مضمونة التحصيل ومخّصصات استرداد للجهات المانحة بالنسبة إلى 

2019.  

  يورو. وتشمل اإليرادات األخرى 4,862,935 بلغتأخرى  % فمصدرها إيرادات23المتبقية تي تمثل  إليراداتأما ا .30

نتلقد . ويورو( 3,110,441)وتبرعات عينية  يورو( 405,157)مبيعات المنشورات  بصورة رئيسية  التبّرعات دُّوِّ

 888,047) السفر وتبّرعات ،(يورو 2,220,637) الممنوحة المؤتمرات ومرافق باألماكن يتعلّق ما في  العينية

 .(يورو

 كما  15ألف يورو أو هبة المانح 20في المرفق العاشر قائمة باإلتفاقات التي تتضمن مساهمات للمنظمة إما التي تتجاوز    .31

 تظهر في اإلتفاقات المبرمة.

 
 23  -  21سادسا القواعد المالية المفّصلة   13
 3-4النظام المالي، المادة  14
 8القواعد المالية المفصلة، سادسا   15
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  تحليل النفقات

فين، أي الفئة الرئيسية في تحقاقات الموظوالرواتب واسيورو. وتمثّل األجور  19,854,863 بلغ إجمالي النفقات .32

 8,145,278 يورو(. وبلغت رواتب الموظفين الدائمين 12,935,690)في المئة من إجمالي النفقات  65اإلنفاق، 

 26يورو ) 3,307,036 في المئة من األجور والرواتب واستحقاقات الموظفين(. وأُنفَِّق مبلغ إضافي قدره 63يورو )

 1,483,376 المئة( على الموظفين المؤقتين والمستشارين لدعم تنفيذ البرامج والمشاريع. أما المبلغ المتبقّي وقدرهفي 

   . الخدمة، وذلك للموظفين الحاليين والمتقاعدين نهايةفي المئة( فيتعلق باستحقاقات الموظفين بعد  11يورو )

في المئة من إجمالي  16يورو، وتشّكل  3,277,764 وتكاليف التشغيل األخرى تساوي اللوازم والمواد اإلستهالكية .33

يورو(، ونفقات اإليجار، بما في ذلك  358,933)النفقات. وتشمل هذه الفئة بشكٍل رئيسي اللوازم والمواد االستهالكية 

 106,086)ستهالك ابلة لإلالق يورو(، والمواد  505,115)يورو(، والخدمات التعاقدية  2,220,933) اإليجار العيني 

 . (يورو
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  الفئات  تحليل األداء بحسب

 

 انخفاض  بالدرجة األولى إلى الفائضيورو. ويُعزى  1,593,943 قدره فائضاسّجلت فئة خدمات برنامج العمل  .34

دون ما كان مرتقبا في الميزانية، وإلى زيادة اإليرادات من  ستحقاقات الموظفينامستوى نفقات األجور والمرتبات و

 . يورو( 617,247 ) اشتراكات األعضاء

اإليرادات األخرى  بانخفاض عموما العجز . ويفسر هذا يورو 635,585 قدره عجزاسّجلت فئة الخدمات األخرى و .35

 460,514والمرتبات واستحقاقات الموظفين )وزيادة النفقات، السيما يورو(  2,106,988.34من اإلشتراكات )

 يورو(. 380,521، واإلمدادات والمواد المستهاكة والنفقات الجارية )يورو(

، على أساس اإلتفاقات  وتظهر النتيجة نفقات السنة الجارية التي دونت عائداتها في السنة الجارية وفي السنوات السابقة .36

اف .منظمة للمعامالت غير التبادلية غير المشروطةلالسياسات المحاسبية ل وبموجب. المبرمة كانون  1 من اعتبار 

ا لذلك،. المانحين مع تفاقياتإلا شروطا فيمراحل الهامة التكون  أن منظمةال إدارة قررت ، 2019 ينايرالثاني/  اعتبار 

 التبادلية غير المعامالت أن منظمةال تعتبر  منظمة،في ال المحاسبية للسياسات وفق ا  ،2019 ينايركانون الثاني/ 1 من

لدى  يراداتباإل ، ويتم اإلعترافمشروطة إيرادات هي الهامة المراحل ذات المانحة الجهاتمع  اتتفاقإلبا المتعلقة

 تسليم نفقات المشاريع.

 

  

 

 

 

Table 3 - Summary financial performance by segment 2019

for the year ended 31 December 2019

Euros

Programme of 

work services Other services

Inter-segment 

elimination* Total UNWTO

Revenue 18,481,145.14 3,422,690.41 -1,034,146.51 20,869,689.04

Expenses 16,887,201.83 4,058,275.05 -1,034,146.51 19,911,330.37

Surplus/(deficit) for the year 1,593,943.31 -635,584.64 0.00 958,358.67

*Internal activities lead to transactions between segments. They are reflected here to accurately present this financial statement
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 الوضع المالي 

 تحليل األصول والخصوم وصافي رأس المال

يورو  24,385,792)يورو  29,114,908 ما مجموعه 2019كانون األول/ديسمبر  31بلغت األصول حتى تاريخ  .37

، 21,789,454ما يساوي فئات النقدية (. وتملك المنظمة أرصدة  نقدية ومن المكاِّ 2018كانون األول/ديسمبر  31في 

 21يورو، ما يمثل  6,063,935 في المئة من إجمالي األصول. ويبلغ صافي اإلشتراكات غير المسدّدة 75ما يمثل و

لممتلكات والمباني والمعدّات واألصول غير في المئة من إجمالي األصول. أما القيمة الدفترية اإلجمالية الصافية ل

 يورو. 673,679 المادية فتبلغ

يورو  23,916,953)يورو  33,421,130 ما مجموعه 2019كانون األول/ديسمبر  31بلغت الخصوم حتى تاريخ  .38

والمبالغ  ،يورو 1,039,594المبالغ الواجبة الدفع والمستحقات ساوي (. وت2018كانون األول/ديسمبر  31في 

 المنظمة، في المئة من إجمالي خصوم 15 يورو، وتمثل مجتمعة   3,897,324 والخصوم المؤجلة المقبوضة سلف ا

  خصوم إلى إستحقاقات الموظفين، ومعظمها من الخصوم غير الجاريةهذه الفي المئة من إجمالي  86 وتُعزى نسبة

الموظفين  إستحقاقاتعلى ة مترتّب. ومن أصل إجمالي اإللتزامات الالخدمة نهاية المرتبطة باستحقاقات الموّظفين بعد 

 في المئة(. 2يورو ) 542,998 يورو، تساوي الخصوم الجارية 27,385,995 )الجارية منها وغير الجارية( البالغ

يورو إلى وضعٍ قوي لناحية السيولة. بيد أن قدرة المنظمة  21,683,489 يشير إجمالي رأس المال المتداول والبالغو .39

 باإللتزامات على المدى القصير قد تتأثر إذا ما واجهت حاالت تأخير في تحصيل إشتراكات العضوية. الوفاءعلى 

المترتبة على استحقاقات الموظفين بعد إنتهاء الخدمة إلى وضعٍ غير جاٍر   غير الجارية يؤدّي أثر اإللتزامات .40

عندما تصبح يورو سيُصار إلى إستيفائها  - 25,989,711 )األصول غير الجارية ناقص الخصوم غير الجارية( بواقع

 . المستقبلية أو اإلحتياطياتاإلشتراكات من مستحقّة الدفع 

  

يورو، أي أنّه قد  - 4,306,221 ما قدره 2019سبمر يكانون األول/د  31صافي رأس المال للمنظمة حتى تاريخ  بلغ .41

 ( وهو يتمثل بما يلي: 2018كانون األول/ديسمبر   31يورو حتى تاريخ  468,839مقارنة  بالسنة الفائتة ) انخفض
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والفائض المتراكم المقيَّد المتاح للمنظمة لإلستخدام المستقبلي ليسا من دون قيود.  وتجدر اإلشارة إلى أن اإلحتياطيات .42

)مثل تكاليف دعم  صافي األصول هذه إاّل بحسب اإلطار المرجعي لإلحتياطي أو المشروع المعني  استخدامفال يمكن 

، وتوجد بالتالي قيود (الجهة المانحةأو اإلتفاق التعاقدي المالئم مع المشاريع، أو برنامج عمل األعضاء المنتسبين، 

 مفروضة على استخدامها المستقبلي.

يورو(. أما  871,812) من خارج الميزانية 16ويشمل العجز المتراكم غير المقيد إيرادات متنوعة في الصندوق العام .43

بما في ذلك سعر صرف العمالت المصفى الفعلي في الصندوق العام، فقد  17اإليرادات المتنوعة من خارج الميزانية 

تشكل مصدرا للتمويل لميزانية سنتين قادمتين في الميزانية العادية، أو التعويض عن العجز المتراكم غير المقيد في  

 الصندوق العام.

   

 

 المقّررةراكات شتاإل

كانون األّول/ديسمبر  31يورو بتاريخ  17,574,582يورو )  17,787,845 بلغ مجموع اإلشتراكات المقّررة غير الُمسدَّدة .44

يورو   -13,559,324  بقيمةإعتمادٌ د بعة في منظمة السياحة العالمية، ُرصِّ وعمال  بالمعايير المحاسبية المتّ  (.2018

رة في بيان الوضع المالي يوازي يورو. وإن  4,228,521 مقابل المبلغ غير الُمسدَّد، فأصبح صافي اإلشتراكات الُمقرَّ

 
. الفرق الصافي بين األرباح والخسائر في معدل سعر صرف العمالت لخدمات أخرى، يقدم في ظل صندوقه  8 –القواعد المالية المفصلة، خامسا   16

 الفرعي ذي الصلة كفائض متراكم مقيد.
 )ز( من النظام المالي.  1-10المادة   17

Table 4 - Net assets/equity

at 31 December 2019

Euros

31/12/2019

Net assets/equity -4,306,221.43

Reserves 4,489,068.29

Unrestricted accumulated deficit -15,869,267.85

Unbudgeted after-service employee benefits -25,483,004.28

General Fund, unbudgeted miscellaneous revenue and Publications Store 9,613,736.43

Restricted accumulated surplus 7,073,978.13
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رة اإلجمالية مستحقة وواجبة الدفع للمنظمة وفقا  للنظام األساسي ، ولم للمنظمة 19والنظام المالي 18اإلشتراكات الُمقرَّ

 يُشَطب أّي جزء من الرصيد. 

دون المعدّل  % 4,2في المئة من اإلشتراكات، أي  81 إلى 2019معدّل تحصيل اإلشتراكات المقّررة بنهاية  وصل .45

(. ويعتمد الرصيد النقدي للصندوق العام وقدرة ، تعاطفافي المئة 83 85األخيرة ) والخمس العام في السنوات العشر

رة من قبل األعضاء  .المنظمة على الوفاء بالتزاماتها اليومية والقصيرة األجل على توقيت سداد اإلشتراكات الُمقرَّ

دة لغاية  قائمة إشتراكات الثالثوتُعَرض في المرفق  .46 رة غير الُمسدِّّ ، 2019كانون األول/ديسمبر  31األعضاء المقرَّ

  . تحت عنوان بيان اإلشتراكات المستحقة للصندوق العام وصندوق رأس المال المتداول

قد وضعوا خططا  لتسديد إشتراكاتهم  فاعال وعضوان منتسبان عضوا   22، كان 2019كانون األول/ديسمبر  31في  .47

 .  غير المسدّدة

   

 النقد ومكافئات النقد 

ل/ديسمبر 31قيمة النقد ومكافئات النقد لدى المنّظمة، في  بلغت .48 يورو  21,789,454 ما قدره 2019 كانون األوَّ

ل/ديسمبر  31يورو في  17,449,084) إلى   2015لفترة الممتدّة من ل هو أعلى من المتوسط(. وهذا المستوى 2018كانون األوَّ

المرفق الرابع "المساهمات في . في مستويات المساهمات الطوعية المستلمة اإلرتفاع، ويُعزى ذلك بالدرجة األولى إلى 2019

" قائمة بالمساهمات الطوعية المستلمة )إيرادات نقدية(  2019 كانون األول/ديسمبر 31 المنتهية في الطوعية المستلمة للفترة

 بحسب المشروع خالل هذه الفترة.

 الخدمة نهايةتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين بعد اإلل

تشمل اإللتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين بعد إنتهاء الخدمة في منظمة السياحة العالمية: التأمين الصحي  .49

نهاية الخدمة )منحة اإلعادة إلى الوطن، وتكاليف النقل  الخدمة، واإلجازة السنوية المتراكمة، وإستحقاقات نهايةبعد 

المتصلة بنهاية الخدمة، ونفقات نقل األمتعة(. وتُحتََسب هذه اإللتزامات من قبل مؤسسة متخّصصة من الخبراء 

ون كان 31إلى  2019في  اإلكتواريين. ويعود تاريخ التقييم اإلكتواري األخير الذي أجرته منظمة السياحة العالمية

 2018كانون األول/ديسمبر  31بتاريخ  ةالمحدد  اتإلستحقاقإللتزام اويسجل التوفيق األولي ل. 2018األول/ديسمبر 

هو امتداد  2019كانون األّول/ديسمبر  31وإّن التقييم في  .2019كانون الثاني/يناير  1مليون يورو( بتاريخ  26.1)

 ن.ون محترفوالنحو الذي احتسبه خبراء أكتواري، على 2018تقييم الخاّص بعام لل

 
 12النظام المالي/ملحق قواعد التمويل، الفقرة  18
 2 - 7النظام المالي، المادة  19
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يشّكل التأمين الصحي بعد إنتهاء الخدمة اإللتزام األهم ضمن اإللتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين بعد إنتهاء  .50

ة الخدمة اعتبارا  من تاريخ انضمامهم إلى منظمة السياح فيسنوات على األقل  10الخدمة. فالموظفون الذين أمضوا 

عاما  كحدٍّ أدنى عند إنتهاء الخدمة، يستطيعون اإلستمرار في االستفادة من برنامج   55العالمية والذين بلغوا سن 

 .التأمين الصحي الخاص بالمنظمة

يعكس إلتزام التأمين الصحي بعد إنتهاء الخدمة التكاليف المستقبلية اإلجمالية المرتبطة بتوفير استحقاقات التأمين  .51

قاعدين الحاليين وللموظفين الحاليين عند التقاعد. وتقييم إلتزام التأمين الصحي بعد إنتهاء الخدمة هو الصحي للمت

عبارة عن تقديٍر في نقطة زمنية إستنادا  إلى مؤهالت الموظفين والمتقاعدين وإلى اإلفتراضات اإلكتوارية بتاريخ  

حيث أن اإللتزام يتأثّر بشدّة بالقيم المحدّدة من أجل العوامل  التقييم. ومن الممكن أن تكون الفروقات في التقدير كبيرة،

 اإلكتوارية األساسية، أي: معدّل الخصم؛ معدّل إتجاه التكاليف الطبية؛ متوسط العمر المتوقع؛ وطول مدة الخدمة.

ل/ديسمبر  31بتاريخ  .52  27.3الخدمة  نهاية، بلغت االلتزامات المتعلّقة باستحقاقات الموّظفين بعد 2019كانون األوَّ

. وهذه االلتزامات آخذة في 2018مليون يورو بالمقارنة مع التزامات  6.9مليون يورو، أي ما يمثّل زيادة قدرها 

الموّظفين بعد انتهاء   الماضية. ومن أصل إجمالي التزامات استحقاقات  السبعاالزدياد بشكٍل مّطرد خالل السنوات 

ل/ديسمبر  31الخدمة، يبلغ مجموع التزامات التأمين الصّحي بعد انتهاء الخدمة في تاريخ   ما قدره 2019كانون األوَّ

بالمقارنة مع المستوى المسّجل في  في المئة  27 مليون يورو و 6.9 مليون يورو، أي ما يمثّل زيادة  قدرها 25.4

2018  . 

 : 2018 لعام الخدمة نهاية بعد  الصحي التأمين تقييم نتائج على سلب ا أثرت التي الرئيسية العوامل  بعض يلي وفيما .53

 

 للمطالبات  الحالية القيمة أنه على الخدمة نهاية بعد  الصحي التأمين التزام تحديد  يتم. الطبية المطالبات تجربة (أ

  قبل  من المتوقعة األقساط مدفوعات خصم بعد  ومعاليهم، للمتقاعدين اإلدارية والنفقات المتوقعة المستقبلية الطبية

ا ويفترض ،الطبي التضخم مع عام كل الطبية المطالبات تزداد  أن المفترض منو. المشاركين هؤالء  أن أيض 

او. السن في المشاركين تقدم مع تزداد   أن  المتوقع من ،2016 عام تقييم منذ المواتية غير المطالبات لتجربة نظر 

 سن في بالغ شخص لكل يورو 3،738 العام في بالغ شخص لكل الخدمة نهاية بعد  الصحي التأمين مطالبات تكون

 أساسي بشكل مدفوع ا ويأتي هذا. سابق ا  يُفترض كان مما٪ 6 بنحو أعلى أو( 2016 لتقييم وفق ا يورو 3،517) 65

إلتزام اإلستحقاقات  زيادة إلى المواتية غير التجربة هذه أدتوقد . 2017 عام في  المرتفعة المطالبات بخبرة

 يورو؛ مليون 1.1 بنحوالمحددة 

 

ا األقل الخصم معدالت تنتج. للتقييمات حاسمة افتراضات هي الخصم معدالت إن. الخصم معدل تجربة ( ب  خصوم 

 الذي الخصم معدل افتراض  منظمةال اعتمدت ولقد  .تخضع إلى خصم أدنى المستقبلية النقدية التدفقات ألنه ،أعلى

 انظر) هذه التقييم لدورة المتحدة لألمم المحاسبية بالمعايير المعنية العمل فرقة توصية مع يتفق

(CE/DEC/4(CX) 4.c) )الوثيقة من CE/110/4(d)  النهائي لفريق األمم المتحدة العامل : 1-  الخامس المرفق

. العالمية السياحة لمنظمة المقترح والنهج المتحدة األمم وتوصيات ،الخدمة نهايةالتأمين الصحي بعد بالمعني 

 نهاية بعد  الصحي التأمين بالتزامات يتعلق فيما االكتوارية واالفتراضات التقييم منهجية توحيد : 1 الموضوع

 خطة كل من المتوقعة النقدية التدفقات على بناء   الخصم معدالت حديث ا المعتمد  االفتراض يحددو(. الخدمة

٪ 2.56 من الناتج الخصم معدل تغيرولقد . اليورو لمنطقة Aon AA Corp عائد  منحنى على الفائدة وأسعار

 وإن ٪.2.56 إلى٪ 2.92 من السابق العام بانخفاض مقارنة الخدمة، نهاية بعد  الصحي للتأمين٪ 2.12 إلى

 ؛مليون يورو 2.3 بنحوة إلتزام اإلستحقاقات المحدد  يزيد  الخصم سعر انخفاض

 

 يستخدمها التي الديمغرافية االفتراضات منظمةال اعتمدت العادي، التقاعد  سن باستثناء. الوفيات افتراض ( ج

 التقاعدية للمعاشات المشترك الصندوق قاموقد . المتحدة األمم لموظفي التقاعدية للمعاشات المشترك الصندوق

 تلكل بالنسبة 2017 ديسمبركانون األول/ 31 تقييمات في وفياته معدالت بتحديث المتحدة األمم لموظفي

 العمر متوسط من الجديدة الوفيات جداول زادتو. 2015 ديسمبركانون األول/ 31 تقييمات في المستخدمة

إلتزام اإلستحقاقات  زاد  وبالتالي ،ونصف سنة من بأكثر الخدمة نهاية  بعد  الصحي التأمين في للمشاركين المتوقع

 .يورو مليون 1.7 بمقدارالمحددة 
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عدد  ، في حين إرتفع 2013% منذ عام  14بنسبة منظمة الالقوة العاملة )الموظفون الدائمون الحاليون( في انخفضت  .54

 . 2013في المئة منذ  53المتقاعدين الذين يستفيدون من التأمين الصحي بعد إنتهاء الخدمة بنسبة 

   

تظهر الرسوم البيانية أدناه التالزم بين صافي األصول واإللتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين بعد إنتهاء   .55

 المترتبة على استحقاقات الموظفين بعد إنتهاء الخدمة على صافي األصول: الخدمة، وتأثير اإللتزامات

   

   الخدمة نهاية بعد  الموظفين استحقاقات التزاماتلتمويل  استراتيجية

 بعد الموظفين باستحقاقات المتعلقة بااللتزامات االعتراف تتطلب العام للقطاع الدولية المحاسبية المعايير لئن كانت .56

  تقررها مسألة هي االلتزامات هذه تمويل مسألة فإن ،للمنظمة المالية البيانات  في االستحقاق أساس على الخدمة انتهاء

 توافر لضمان المنظمة بنهج يتعلق فيما إلزامية ليست العام للقطاع الدولية المحاسبية المعاييرف. حدة على منظمة كل

 على  يجب السليمة، المالية اإلدارة لصالح ولكن الخدمة، نهاية بعد  الصحي التأمين التزامات لتلبية الكافية الموارد 

 .االستخدام عند  الدفع أساس على الخصوم بهذه الوفاء إلى باإلضافة المستقبل في التمويل لضمان خطة وضع المنظمة
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Figure 15 - After-service employee benefits liability 
(EUR millions)
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Figure 16 - Number of participants in the ASHI 
scheme
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Figure 17 - Net assets vs after-service employee 
benefits liabilities (EUR thousands)
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Figure 18 - Current net assets vs estimate net 
assets using pay-as-you-go  basis for after-service 

employee benefits liabilities (EUR thousands)
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 تمويالت  لديها ليس العالمية، السياحة منظمة ذلك في بما المتحدة، األمم منظومة منظمات من وعدد المتحدة األمم .57

 بدائل أو الوقت بمرور الكامل التمويل لتحقيق الخيارات من مجموعة تبحث أو اعتمدت ولكنها للموظفين كاملة

 .الكامل للتمويل

 

 تغطية إلى تهدف التي 20الفوائض من إضافية مخصصات العالمية السياحة منظمة وضعت ،2010 عام منذ  .58

 وخصصت ( األولوية أساس على الدفع أساس) الخدمة نهاية بعد  الموظفين اللتزامات المتوقعة السنوية المدفوعات

 فجوة لتغطية 21(الخدمة نهاية بعد  الموظفين الستحقاقات اعتمادات) العادية الميزانية من الميزانية في سنوية اعتمادات

 .جزئيا التمويل

 

 بعد  الصحي بالتأمينالمعني  فريق األمم المتحدة العامل أدرج المتحدة، األمم توصيات مع شيا  اوتم ، 2019 عام في .59

 النهائي التقرير أدرج التنفيذيين، الرؤساء مجلس رعايةب والميزانية للمالية المتحدة األمم  لشبكة التابعو 22الخدمة نهاية

 أمانةوقدمت  .الغرض لهذا تم النظر فيها أخرى وعوامل( A/73/662) للخدمات الصحي التأمين بعد  ما إدارة حول

 التزامات تمويل استراتيجية) الخدمة انتهاء بعد  الصحي بالتأمين التزامات لتمويل استراتيجية العالمية السياحة منظمة

 خالل  من 110 في دورته التنفيذي المجلس إلى( منظمة السياحة العالميةب الخاصة الخدمة انتهاء بعد  الصحي بالتأمين

( 2018 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة المراجعة المالية والبياناتللمنظمة   المالي التقرير( )CE/110/4(d)) الوثيقة

 :التالية بالعبارات ( CE/DEC/4(CX) 4 (c)) القرار بموجب إقرارها تم والتي

 

 ؛الخدمة نهاية  بعد  الصحي التأمين خصوم تمويل زيادة بهدف العادية الميزانية من فوائض تخصيص (أ

 

 صرف لتغطية العادية الميزانية في منفصل سنوي اعتماد  ذلك في بما ،2022 عام حتى الميزانية لفترات ( ب

 على الخدمة نهاية بعد  الصحي التأمين األقل، على ستغطي، والتي الخدمة انتهاء بعد  الموظفين التزامات

ا يكون أن واألمثل هو بأول، أوال الدفع أساس   خبير قبل من المحسوبة المحدثة الخدمة تكاليف لمعظم مشابه 

 الميزانية؛  إعداد  لدى محترف اكتواري

 

ا ( ج  السياحة منظمة موظفي لجميع الرواتب على رسوم فرض أعاله،( أ) إلى باإلضافة ،2022 عام من اعتبار 

  احتساب  يتمو . لتقاعدهم المتوقع التاريخ مراعاة مع المؤهلين للمسؤولين السنوية االلتزامات لتمويل العالمية

  تتم و المحترفين االكتواريين قبل من االستحقاق هذا لتمويل المطلوبة الرواتب لرسوم المئوية النسبة

 دوري؛  بشكل مراجعتها

 

 الذي التقاعدية المعاشات وأساس الخدمة انتهاء  بعد  الصحي للتأمين التأهل متطلبات زيادة إمكانية استكشاف (د 

  حسب الحاكمة األجهزة إلى المقترحات من المزيد  وتقديم األقساط مساهمات حساب أساسه على يتم

 .الضرورة

 

 المحددة في منظمةال وضعتها التي الخدمة نهاية بعد  الصحي التأمين لتزاماتا تمويل استراتيجية نقاط إلى باإلضافة .60

 :السابقة الفقرة

 

  لعام  للميزانية النقدي الفائض من يورو 600,000 تخصيص العام األمين اقترح ، 2019 عام في(. أ) النقطة (أ

المعتمدة ( CE/110/4(d)) الخدمة نهاية بعد  الصحي التأمين ببرنامج الخاصة الخصوم فجوة لتمويل 2018

 لعامالعادية  الميزانية في النقدي الفائض تخصيص أيضا ويقترح  ،(CE/DEC/4(CX)بموجب المقرر )

 ؛(العادية للميزانية نتيجة قسم انظر)  جزئي ا الغرض لهذا 2019

 
(؛ A/RES/572(XVIII)( والقرار )CE/DEC/5(LXXXVIII)بموجب المقرر ) 2007-2006ألف يورو من الفائض النقدي في ميزانية   700  20

النقدي في ميزانية  من الفائض  ألف يورو  600(؛ وCE/DEC/11(XCVIII)بموجب المقرر ) 2013من الفائض النقدي في ميزانية  يورو  196,557

 (.CE/DEC/4(CX)بموجب المقرر ) 2013
 2017-2016(؛  1(c))A/20/5)   2015-2014(؛ A/19/12) 2011-2010(؛ A/18/15)  2011-2010ألف يورو لفترة  600، 2010منذ   21

(A/21/8(I)(b)؛ و)2019-2018ألف يورو بفترة  700  (A/22/10(II) .) 
 .الخدمة نهاية بعد الصحي بالتأمين المعني  العامل المتحدة األمم فريق( لمعلومات أساسية عن d)CE/110/4()( و CE/108/7(b)أنظر )  22
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 دفع لتغطية مخصصات 2021-2020 السنتين لفترةالتي أقرت  العادية الميزانية تتضمن(. ب) النقطة ( ب

  2020 في يورو 600,000) يورو 1,300,000 تبلغ التي الخدمة انتهاء  بعد  الموظفين التزامات

 ؛23( 2021 في يورو700,000و

 

 الرواتب تكاليف حساب الخدمة نهاية بعد  الصحي التأمين لتزاماتا تمويل استراتيجية تتطلب(. ج) النقطة ( ج

 الرواتب لرسوم المئوية النسبة تفاصيل  األمانة ستقدم للموارد، ووفقا. محترفين اكتواريين خبراء قبل من

 الميزانية مقترحات في الحق ا وإدراجها إقرارهاالمجلس التنفيذي في دوراته المقبلة بغية  إلى المطلوبة

  تستمر المرتبات، على رسوم فرض يتم ريثما. و2022 ميزانية فترة من يكون ذلك أن ويفضل ،العادية

 الميزانية فترة حتى سارية( أعاله( ب) النقطة) الخدمة نهاية بعد  الصحي التأمينالتزامات  تمويل استراتيجية

 . المرتبات على رسومال فيها ستطبق التي

 

 تم يورو، مليون 27.3 البالغة الخدمة نهاية بعد  الصحي التأمين التزامات إجمالي من ،2019 ديسمبر  31 في .61

 .يورو مليون 25.5 تبلغ تمويلية ثغرة ما يترك ،الغرض لهذا يورو مليون 1.8 مبلغ تخصيص

 صندوق رأس المال المتداول

يكمن الغرض من صندوق رأس المال المتداول في توفير التمويل لنفقات الميزانية إلى حين تحصيل اإلشتراكات من  .62

 . 24األعضاء

 لصندوق رأس المال المتداولوالرصيد المتوافر ، بلغ المستوى اإلسمي 2019كانون األول/ديسمبر  31بتاريخ  .63

حول  الخامسفي المرفق  2019وتُعَرض حركة صندوق رأس المال المتداول خالل سنة  .يورو 2,800.264

  . الرصيد المتوفر في صندوق رأس المال المتداول والُسلف على الميزانية العادية

 

 تحليل الوضع بحسب الفئات

 

 31يورو بتاريخ  -6,109,191 خدمات برنامج العمل من رصيٍد سلبي بلغفئة صافي األصول/ رأس المال ل تدهور .64

وهذا ما يُعزى بشكٍل أساسي ، 2019كانون األول/ديسمبر  31بتاريخ  يورو - 10,256,977إلى  2018كانون األول/ديسمبر 

 6,859,722جارية )ال استحقاقات الموظفين غيرخصوم ويورو  3,050.961تحسن الوضع النقدي والمكافئات النقدية ) إلى

  يورو(.

 6,578,030يورو ) 5,950,756بوجود أصول صافية قدرها بقي الوضع اإلجمالي لفئة الخدمات األخرى إيجابيا  و .65

لة من يمثّل بصورةٍ رئيسية األرصدة  ذاوه، (2018في  يورو المقيّدة للمشاريع الخارجة عن الميزانية الُمموَّ

او. المساهمات الطوعية والصناديق اإلستئمانية  أن منظمةال إدارة قررت ،2019 ينايركانون الثاني/ 1 من اعتبار 

 
23  A/23/5(b) rev.1   بموجب القرارA/RES/715/(XXIII) 
 )ب( 2. 10النظام المالي، المادة  24

Table 5 - Summary financial position by segment

at 31 December 2019

Euros

Programme of 

Work Services Other Services

Inter-segment 

elimination* Total UNWTO

Assets 20,813,017.10 9,435,891.88 -1,134,000.76 29,114,908.22

Liabilities 31,069,994.30 3,485,136.11 -1,134,000.76 33,421,129.65

Net Assets/Equity -10,256,977.20 5,950,755.77 0.00 -4,306,221.43

Internal activities lead to transactions between segments. They are reflected here to accurately present this financial statement
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ا لذلك،. المانحين مع تفاقيات إلا مراحل الهامة شروطا فيالتكون    وفق ا ، 2019 ينايركانون الثاني/ 1 من اعتبار 

 المانحة  الجهاتمع  اتتفاقإلبا المتعلقة التبادلية غير المعامالت أن منظمةال تعتبر منظمة،في ال المحاسبية للسياسات

وتشمل لدى توقيع اإلتفاقات مع المانحين.  يراداتباإل ، ويتم اإلعترافمشروطة إيرادات هي الهامة المراحل ذات

ومشاريع المبادرات )وتدعى أيضا صندوق احتياطي  25أخرى تكاليف دعم المشاريعاألصول الصافية لفئات خدمات 

 31للفترة المنتهية في  مشاريع المبادراتحركات تكاليف دعم المشاريع والسادس (. ويظهر المرفق 26المشاريع

 .2019كانون األول/ديسمبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المرفق الثاني من القواعد المالية المفصلة   25
 الصندوق اإلحتياطي للمشاريع يجمع األرصدة غير المستعملة لدى إنجاز مشاريع المساهمات الطوعية، فتبقى في المنظمة ألهداف تنفذ وفق ما  26

 . CE/104/7(a) rev.1( من الوثيقة CE/DEC/8(CIV)ينص عليه اإلتفاق أو اإلتفاق الالحق مع الجهة المانحة )
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 إدارة المخاطر المالية 

 . مةللمنظ 27لةعالمية في القواعد المالية المفصّ مة السياحة الارة المخاطر المالية الخاصة بمنظتُحدَّد سياسات إد .66

تتعّرض منظمة السياحة العالمية لجملٍة من المخاطر المالية المرتبطة بالتقلّبات في أسعار الصرف، والتقلّبات في   .67

ة. قابلللمصارف/المؤسسات المالية، والمخاطر المتعلقة بالمدينين واألطراف المأسعار الفائدة، ومخاطر االئتمان 

 . جري المنظمة إستعراضا  منتظما  لمدى التعّرض للمخاطر الماليةوتُ 

  مخاطر الصرف

عن التقلبات في أسعار صرف العمالت. وبما أن  وما ينجمتتعّرض المنظمة لمخاطر متعلقة بصرف العمالت األجنبية  .68

رة باليورو، وعلى إعتبار أّن معظم نفقات برنامج عمل الميزانية العادية تُفنَّد   تتلقىالمنظمة  معظم االشتراكات المقرَّ

بهذه العملة، فهذا يضمن إزالة جزء كبير من التعّرض لتقلّبات الصرف بين اليورو والعمالت األخرى. وللمنظمة 

 . أيضا  نفقات بعمالت أخرى غير اليورو، السيّما بالدوالر األميركي )د. أ.(

تحتفظ منظمة السياحة العالمية بحدٍّ أدنى من األصول بالدوالر األميركي وباليّن الياباني، وتُقيم الحسابات باليورو عند  .69

مة بعمالٍت غير اليورو. لمانحة الُمقدَّ اإلمكان. وترتبط األرصدة بغير اليورو بشكٍل أساسي بالمساهمات من الجهات ا 

اإليرادات ومعظم النفقات للمشاريع الخارجة عن الميزانية تكون عادة  بالعملة نفسها، فإن التعّرض لمخاطر  وبما أن

 . صرف العمالت األجبنية يُعتبَر محدودا  

 . النقد والمكافئِّات النقدية بعملة اليوروفي المئة من  74، ُحّررت نسبة 2019كانون األول/ديسمبر  31وبتاريخ   .70

 مخاطر الفائدة 

تتعّرض المنظمة لمخاطر مرتبطة بسعر الفائدة على أصولها المالية المحّملة بالفوائد. وتُدار مخاطر أسعار الفائدة من  .71

 . خالل حصر االستثمارات بفتراٍت محدّدة

 مخاطر االئتمان 

مستحقة القبض التي ترتبط إجماال  بتسديد إشتراكات األعضاء عبر استخدام التُدار مخاطر االئتمان على الحسابات  .72

صندوق رأس المال المتداول، وعبر حصر النفقات بالموارد النقدية المتوافرة. وتُرفَع تقارير دورية إلى المجلس 

باإلضافة إلى ذلك، تُدار مخاطر . ات األعضاء غير المدفوعةشتراكاالتنفيذي تتناول الوضع المالي للمنّظمة ووضع 

مستحقّة القبض التي ترتبط بتسديد المساهمات في المشاريع القائمة على جهات مانحة، إذ ال الاالئتمان على الحسابات 

 يمكن أن تبدأ النفقات إلى حين استالم الموارد النقدية المتّصلة بها. 

مستحقة القبض، وذلك ألن الالمية لمخاطر ائتمانية كبيرة في ما يتعلق بالحسابات ال تتعرض منظمة السياحة الع .73

معيّن عند وجود دليٍل موضوعي يستند إلى مراجعة  إعتمادٌ المساهمين هم األعضاء بشكٍل أساسي. ولكن، يُخّصص 

المبالغ غير المسدّدة بتاريخ التقرير ويشير إلى أن منظمة السياحة العالمية لن تكون قادرة على تحصيل كافة المبالغ 

 .  مستحقة القبضالالمستحقّة وفقا  للشروط األصلية للحسابات 

  ةمقابلالقة باألطراف المخاطر المتعل

دف الرئيسي من كافة اإلستثمارات في حفظ قيمة موارد المنظمة. وفي إطار هذا الهدف العام، اإلعتبارات يكمن اله .74

األساسية إلدارة اإلستثمارات هي التالية: )أ( ضمان األصل، )ب( السيولة، )ج( معدّل العائد. وال تستخدم المنظمة 

 .  األسهمالمشتقات أو تستثمر في 

 . اإلستثمارات مع إيالء اإلعتبار الواجب لإلحتياجات النقدية للمنظمة لألغراض التشغيليةوتتم  .75

 
  المفّصلة، المرفق الخامسالقواعد المالية   27



 2019  ديسمبر/كانون األول  31المنتهية في   للفترةالتقرير المالي لمنظمة السياحة العالمية والبيانات المالية الُمراَجعة 

 

 

25 

  لشفافية المالية والمساءلة ا 

وفقا  للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. ومن خالل  2019أعدّت منظمة السياحة العالمية البيانات المالية لسنة  .76

، ومن ثم تعزيز تطبيقها في السنوات الالحقة، عّززت المنظمة قدرتها على 2014اعتماد هذه المعايير وتطبيقها عام 

ية ومفيدة باستخدام معايير محاسبية معترف بها دوليا .  جودة  في تحسينال ويؤدي هذاإصدار معلومات مالية ُمجدِّ

مة، وهو إنجاز كبير  التقرير المالي وتناسقه وصدقيته إلى تعزيز ثقة الدول األعضاء والمانحين بالمساءلة في المنظ

 منظمة السياحة العالمية. لمنظمة من حجم

 : ، واصلت منظمة السياحة العالمية التركيز على تحسين المساءلة واإلدارة المالية، بما في ذلك2019في عام  .77

ة شهريا وبصورة دورية ، تعرض على اإلدارمنظمةالفي إدارة موارد  ةجل تحديد سبل التحسين الممكنمن أ (أ)

من أجل  أفضل معلومات فتحصل اإلدارة بالتالي على. بالوضع النقديالقضايا المالية وما يتعلق بالميزانية و

 . المخاطر المالية اتخاذ القرارات مع مراعاة

 ة.الوضع المالي للمنظمة وأدائها ألغراض اإلدارإعداد تقارير فصلية عن  (ب)

منظمة، الإلدارة المالية خاص بلتوفير المعلومات المالية وتلك المتعلقة بالميزانية إلكترونيا  عبر نظام معلومات  (ج )

 . ع، تعزيزا  للكفاءة والفعالية في تنفيذ البرامجوبحسب المشر ولإلدارة المشاريع وذلك لمدراء

  A/RES/719(XXIII)والقرار  ،2018في  KPMGبناء على استعراض آلليات الرقابة الداخلية أجرته شركة  .78

مع مكتب األمم المتحدة لخدمات  اتفاقاالمنظمة وقعت  الصادر عن الجمعية العامة في دورتها الثالثة والعشرين، 

 .2020مة في بحر . وسيقوم هذا المكتب بإجراء مراجعة داخلية للمنظالرقابة الداخلية

بإجراء استعراض للتوصيات التي أصدرتها في   2020في النصف األول من  KPMGإضافة إلى ذلك، ستقوم شركة  .79

2018. 

:  A/23/7 الوثيقة) به العامة الجمعية وأبلغ التنفيذي المجلس أيده والفساد، الغش لمكافحة إطارا منظمةال أمانة اعتمدت .80

 مسائل على منظمةال موظفي تدريب تمو(. المشتركة التفتيش وحدة توصيات بشأن المحرز التقدم: المنظمة إصالح

 .الرئيسيين الموظفين ألفراد  المحتمل المصالح تضارب لمنع المالي لإلفصاح جديدة آلية وإنشاء األخالقيات

تيش  ووحدة التفمراجع الحسابات الخارجي مة السياحة العالمية مراجعة الخارجية الذي تعتمده منظإطار اليشمل  .81

 حدة. المشتركة التابعة لألمم المت

مة بمواصلة تعزيز الشفافية والمساءلة في األعوام المقبلة، مع مراعاة مدى توافر الموارد بهدف تطبيق تلتزم المنظ .82

 للمساءلة. نهجٍ ُمنظَّم
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 2019ل/ديسمبر كانون األو  31بيانات المالية في تقديم ال

تُعَدّ البيانات المالية لمنظمة السياحة العالمية على أساس مبدأ اإلستمرارية، ما يعكس ثقتنا باإللتزام المتواصل من قبل  .83

 . األعضاء من أجل تحقيق أهداف المنظمة وتوفير الموارد المالية الالزمة وفق ا لذلك

ة لسنة iالبيان على أساس استمرارية العمل إلى: ) ويستند  .84 ( الدعم المتواصل من ii، ) 202028( الميزانية الُمقَرَّ

رة والمساهمات الطوعية  . األعضاء والجهات المانحة عن طريق تسديد اإلشتراكات الُمقرَّ

أن البيانات المالية تشمل كافة  معلومات، بمن ونفيد بموجب هذه الوثيقة، وفقا  ألقصى ما لدينا من معارف وما نملك  .85

لت على نحٍو سليم، وبأن البيانات المالية  المعامالت المترتّبة في الفترة المشمولة، وبأن هذه المعامالت قد ُسّجِّ

كانون  31ووضع منظمة السياحة العالمية بتاريخ  2019والمالحظات التالية تمثّل بصورٍة وافية النتائج المالية لسنة 

 . 2019ر األول/ديسمب

 2019ل/ديسمبر كانون األو 31ن الوضع المالي في بيا - 1البيان 

 2019ل/ديسمبر كانون األو 31للسنة المنتهية في بيان األداء المالي  - 2البيان 

 2019ل/ديسمبر كانون األو 31للسنة المنتهية في بيان التغيّرات في صافي األصول/رأس المال  - 3البيان 

 2019ل/ديسمبر كانون األو 31للسنة المنتهية في  بيان التدفّقات النقدية  - 4البيان 

    الميزانية العادية  – 2019كانون األول/ديسمبر  31بيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية للسنة المنتهية في  - 5البيان 

 

  التوقيع

                                                                 

                                                                          زراب بولوليكاشفيلي 

                   األمين العام                                                                            

 2020 مايو/أيار 19في مدريد، 

  

 
28 A/RES/688(XXII) 
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 29الخارجي رأي مراجع الحسابات 

 مكتب المراقب المالي العام

 

 

 

 [لمملكة إسبانيا ]الشعار الرسمي 

 وزارة المالية

 

 

 البيانات الفردية مراجعة  

 منظمة السياحة العالمية 

 2019السنة المالية 

 2020خطة مراجعة الحسابات لعام 

AUDInet 2020/197 

 المكتب الوطني لمراجعة الحسابات

 

 

  

 
   ُترِجَم رأي المراجعين الخارجيين من اللغة اإلسبانية إلى اللغة اإلنكليزية. 29
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 ]الشعار الرسمي لمملكة إسبانيا[ 

 وزارة المالية

 

 

 قائمة المحتويات

 

 

 .............................................................................................................. الرأي -أولا 

ا   ....................................................................................................الرأي  أساس -ثانيا

 ........................................................................................ رئيسيةالمراجعة ال مسائل -ثالثا

 .....................................بمراجعة البيانات السنوية تعلق مسؤولية األمين العام في ما ي -رابعا

 ............................... مسؤولية مراجع الحسابات في ما يتعلق بمراجعة الحسابات السنوية -خامسا
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 ]الشعار الرسمي لمملكة إسبانيا[

 الدولة إلدارة المالي  المراقبمراجعة البيانات السنوية صادر عن  تقرير

 بولوليكاشفيلي زراب السيد  العالمية، السياحة لمنظمة العام األمين إلى

 

 الرأي  -أول

رت الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية )الُمشار إليها في ما يلي بـ"المنظمة"( في دورتها  والعشرين تعيِّّين إسبانيا  ةلثالثاقرَّ

كانون  31للسنتين المنتهيتين في  (A/RES/715(XXIII))القرار  2021-2020للفترة  لبياناتها الماليةمراجعا  خارجيا  

والتعاون تعيين  واإلتحاد األوروبي . وقد طلبت المنظمة عن طريق وزارة الشؤون الخارجيةاألول/ديسمبر من كل سنة

على تولّي مسؤولية  إلدارة الدولة مراجعين خارجيين للفترة المذكورة. وإستجابة  لهذا الطلب، وافق مكتب المراقب المالي العام

 اجعة الحسابات.مر

  بمراجعة  العامة، الميزانية قانون من 168 المادة بموجب له المخولة السلطات ممارسة إطار في الدولة، إلدارة العام المراقب قام

 في  التغيرات بيان المالي، األداء بيان ،2019 ديسمبركاتون األول/ 31 بتاريخ المالي الوضع بيان تشمل وهي السنوية، البيانات

 .التاريخ ذلك في المنتهية للسنة المقابلة المالية البيانات على والمالحظات ،النقدية التدفقات وبيان ،األصول صافي

 لمنظمة المالي والوضع األصول لصافي حقيقية  صورة الجوهرية، النواحي جميع من المرفقة،  السنوية البيانات تقدم رأينا، في

 التاريخ، ذلك في المنتهية المالية للسنة المقابلة النقدية وتدفقاتها أدائها إلى باإلضافة ،2019 ديسمبر 31 في العالمية السياحة

وعلى نحو يتماشى بصورة  ،(المالي التقرير من 2 المالحظة في المحدد ) المالي لإلبالغ به المعمول التنظيمي لإلطار طبقا  

 . فيه الواردة المحاسبية والمعايير المبادئ مع خاصة 

 الرأي أساس -ثانيا

 موضحة النظم لهذه وفق ا مسؤولياتناو. إسبانيا في العام للقطاع المراجعة نشاط تحكم التي للنظم السارية وفق ا بالمراجعة قمنا لقد 

 . لتقريرنا السنوية البيانات بمراجعة يتعلق فيما المراجع مسؤوليات قسم في أدناه

 السنوية للبيانات مراجعتنا على تنطبق التي ستقالليةلالو األخالقية الحماية لمتطلبات وفق ا ،المنظمةكيان  عن مستقلون نحن

 .أعاله المذكور العام للقطاع المراجعة نشاط تحكم التي النظم تقتضيه مال ووفقا ،إسبانيا في العام للقطاع

 .لرأينا ومناسب ا كافي ا أساس ا توفر عليها حصلنا التي المراجعة أدلة أن نعتبرو
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 مسائل المراجعة الرئيسية -ثالثا

 للفترة السنوية للبيانات  مراجعتنا في أهمية األكثر المهني، تقديرنا في ،المسائل التي كانت تلك هي الرئيسية مسائل المراجعة

  رأي عن نعبر ال نحن و بشأنها، رأينا صياغة وفي ككل، السنوية للبيانات مراجعتنا سياق في المسائل هذه تناول تم وقد . الحالية

 .األمور هذه حول منفصل

 . تقريرنا في عنها اإلبالغ يجب رئيسية مسائل أي إلى تؤدي قد  المراجعة في أهمية ذات مخاطر توجد  ال أنه قررنا لقد و

 مسؤولية األمين العام في ما يتعلق بمراجعة البيانات السنوية -رابعا

 المنظمة ألصول الحقيقية الصورة عن للتعبير المرفقة، السنوية البيانات إعداد  عن مسؤول العالمية السياحة لمنظمة العام األمين

 للقطاع الدولية المحاسبية المعايير) المنظمة على المنطبق المالي لإلبالغ التنظيمي اإلطار مع يتفق بما ،اهوأدائ المالي اووضعه

 السياحة منظمة في العام للقطاع الدولية المحاسبية المعايير سياسة توجيهات دليل في المحددة المحاسبية للسياسات وفق ا ،(العام

 بسبب  الجوهرية، األخطاء من الخالية السنوية المالية البيانات بإعداد  للسماح ضرورية يعتبرونها التي الداخلية والرقابة العالمية،

 .الخطأ أو االحتيال

 والكشف، ،عاملة كمؤسسة االستمرار على المنظمة قدرة تقييم عن مسؤوال   العام األمين يكون السنوية، البيانات إعداد  لدى

 أو ينوي اإلدارة جهاز يكن لم ما العاملة المؤسسة محاسبة مبدأ وتطبيق العاملة بالمؤسسة تتعلق مسائل أي عن االقتضاء،  حسب

ا يكون  . آخر واقعي بديل هناك يكن لم إذا أو ا،عملياته إيقاف أو المنظمة بتصفية قانون ا ملزم 

 مسؤولية مراجع الحسابات في ما يتعلق بمراجعة البيانات السنوية -خامسا

 عن ناتجة كانت سواء الجوهرية، األخطاء من خالية ككل السنوية البيانات بأن معقول ضمان على الحصول في  أهدافنا تتمثل

 .رأينا يتضمن تدقيق تقرير وإصدار الخطأ، أو االحتيال

  نشاط  تحكم التي السارية للنظم وفق ا تتم التي ،المراجعة تكشف أن يكفل ال لكنه ،الضمان من عالية درجة هو المعقول الضمان

ا ،إسبانيا في العام للقطاع المراجعة  أو االحتيال عن ناتجة الخاطئة البيانات تكون قد و. وجودها عند  الجوهرية األخطاء دائم 

 يتخذها التي االقتصادية القرارات على مجتمعة أو فردي بشكل تؤثر أن المتوقع من كان إذا مادية تعتبرقد و ،الخطأ

 .السنوية البيانات على بناء   المستخدمون

ال يخلو  موقفب  ونلتزم المهني حكمنا  مارس ن إسبانيا، في العام للقطاع المراجعة نشاط تحكم  التي للنظم وفق ا  المراجعة من كجزء

 .المراجعة فترة طوال المهني الشك من

 : وباإلضافة

 وتطبيق بتصميم نقومو الخطأ، أو االحتيال بسبب السنوية،  البيانات في  الجوهرية األخطاء مخاطر ونقيم نحدد  •

 خطر إنو. لرأينا أساس لتوفير ومناسبة كافية مراجعة أدلة على ونحصل المخاطر، هذه لمواجهة المراجعة إجراءات

 قد  حيث الخطأ، بسبب المادي الخطأ حالة في عليه هو مما أعلىهو  االحتيال بسبب جوهري خطأ عن الكشف عدم

 الرقابة على التحايل أو قصد  عن الخاطئة التصريحات أو المتعمد  الحذف أو التزوير أو التواطؤ االحتيال يتضمن

 .الداخلية

 

  للظروف،  مناسبة تدقيق إجراءات تصميم أجل من بالمراجعة الصلة ذات الداخلية الرقابةحول  معلومات على نحصل •

 .للمنظمة الداخلية الرقابة فعالية حول الرأي إبداء لغرض وليس

 

 المقابلة والمعلومات المحاسبية التقديرات معقولية وكذلك مناسبة، المطبقة المحاسبية السياسات  كانت إذا ما بتقييم  نقوم •

 .اإلدارة عنها تأفصح التي

 

 إلى واستنادا   ال، أم مناسب ا المؤسسة العاملة محاسبة لمبدأ العالمية السياحة منظمة إدارة استخدام كان إذا ما إلى نخلص •

 شكوك ا ثيري قد  التي الظروف أو بالحقائق مادي انعدام يقين كان إذا ما نستنتج عليها، الحصول تم التي المراجعة أدلة
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  نحن ف ،في الجوهر ليقينل انعداما هناك أن استنتجنا إذاو. كمؤسسة عاملة االستمرار على المنظمة قدرة حول كبيرة

  البيانات في عنها الكشف تم التي الصلة ذات المعلومات الذي نقدمه حول المراجعة تقرير  في االنتباه بلفت مطالبون

 أدلة إلى استنتاجاتنا تستند و. معدل رأي عن نعبر أن المطلوب فمن كافية، اإلفصاحات هذه تكن لم إذا أو، السنوية

 سبب ا المستقبلية الظروف أو الحقائق تشكل قد  ذلك، ومع. المراجعة تقرير تاريخ حتى عليها الحصول تم التي المراجعة

 .عن العمل المنظمة وقفتل

 

  ما  وتقييم عنها، اإلفصاح تم  التي المعلومات ذلك في بما السنوية، الكشوف ومضمون وهيكل العام العرض بتقييم  نقوم •

 .صادقة صورة عن التعبير من  تمكن بطريقة األساسية والحقائق المعامالت تمثل السنوية الكشوف كانت إذا

 ،الهامة المراجعة ونتائج للمراجعة المخططين والتوقيت بالنطاق أمور، جملة من يتعلق، فيما  المنظمة مع تواصلنا لقد و

 .المراجعة عملية أثناء حددناها التي الداخلية الرقابة في  كبير تقصير أي إلى باإلضافة

 للفترة السنوية البيانات  مراجعة في أكبر أهمية ما كان ذا قررنا ،المنظمة مع اتصاالت موضوع كانت التي المسائل بين منو

 . الرئيسية تعتبرمسائل المراجعة وبالتالي، والتي، الحالية

 

 تم توقيعه إلكترونيا من قبل: 

 مديرة الفريق –و مارتينث، مراجعة حسابات وطنية روسا نارانخ
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   البيانات المالية

 2019ل/ديسمبر كانون األو 31بتاريخ بيان الوضع المالي  أول.

 
  

Statement of financial position

at 31 December 2019

Euros

Note 31/12/2019 31/12/2018

Assets 29,114,908.22 24,385,792.05

Current Assets 28,241,480.88 23,403,401.76

Cash and cash equivalents 5 21,789,453.65 17,449,084.41

Inventories 7 33,336.64 20,896.26

Members assessed contributions receivable, net 8 4,228,521.16 3,899,273.05

Other contributions receivables, net 8 1,835,413.73 1,567,734.02

Other receivables, net 9 258,930.89 362,082.87

Other current assets 10 95,824.81 104,331.15

Non-current assets 873,427.34 982,390.29

Investments 6 196,579.86 128,409.60

Members assessed contributions receivable, net 8 0.00 169,745.44

Property, plant and equipment 11 239,557.56 246,724.85

Intangible assets, net 12 434,121.38 430,837.86

Other non-current assets 10 3,168.54 6,672.54

Liabilities and Net Assets/Equity 29,114,908.22 24,385,792.05

Liabilities 33,421,129.65 23,916,952.93

Current Liabilities 6,557,991.58 3,919,497.43

Payables and accruals 13 1,039,593.60 1,137,021.70

Transfers payable 14 379,033.35 358,494.96

Employee benefits 15 542,997.76 487,354.04

Advance receipts and deferred liabilities 16 3,882,583.66 1,560,325.30

Provisions 17 504,825.90 372,110.42

Other current liabilities 18 208,957.31 4,191.01

Non-current Liabilities 26,863,138.07 19,997,455.50

Employee benefits 15 26,842,997.67 19,983,275.23

Advance receipts and deferred liabilities 16 14,740.00 4,918.00

Other non-current liabilities 18 5,400.40 9,262.27

Net Assets/Equity -4,306,221.43 468,839.12

Accumulated surplus/(deficit) 19 -8,795,289.72 -3,973,744.82

Reserves 4,489,068.29 4,442,583.94

The accompanying notes form an integral part of these financial statements
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 2019ل/ديسمبر كانون األو 31للسنة المنتهية في بيان األداء المالي  ثانيا.

 

 

Statement of financial performance

for the year ended 31 December 2019

Euros

Note 31/12/2019 31/12/2018

Revenue 20 20,813,221.81 21,988,065.94

Members assessed contributions 14,470,510.00 13,853,263.00

Other contributions (VC and FIT), net of reduction 1,479,776.55 3,586,764.89

Publications revenue, net of discounts and returns 405,156.50 396,954.74

Changes in currency exchange differences 0.00 105,460.80

Other revenues 4,457,778.76 4,045,622.51

Expenses 21 19,854,863.14 18,503,877.28

Salaries and employee benefits 12,935,689.96 12,221,575.24

Grants and other transfers 497,339.50 341,186.61

Travel 1,575,631.41 1,392,421.23

Supplies, consumables and running costs 3,277,304.95 2,943,763.66

Changes in currency exchange differences 6,390.79 0.00

Depreciation, amortization and impairment 149,940.81 150,606.96

Other expenses 1,412,565.72 1,454,323.58

Surplus/(deficit) for the year 958,358.67 3,484,188.66

The accompanying notes form an integral part of these financial statements
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 2019ل/ديسمبر كانون األو 31ية في بيان التغيّرات في صافي األصول/رأس المال للسنة المنته ثالثا.

 

Changes in net assets/equity

for the year ended 31 December 2019

Euros

Note

Total 

accumulated 

surplus Surplus Reserves

Total net 

assets

Net assets, 31/12/2018 -3,973,744.82 4,442,583.94 468,839.12

Total directly recognized revenue/expenses -5,629,903.57 -103,515.65 -5,733,419.22 

Net change in reserves 103,515.65 -103,515.65 0.00

Actuarial gain/loss -5,705,503.00 0.00 -5,705,503.00 

Other adjustments -27,916.22 0.00 -27,916.22 

808,358.67 0.00 150,000.00 958,358.67

Result for the period 958,358.67 0.00 958,358.67

Direct transfers from result 808,358.67 -958,358.67 150,000.00 0.00

Other adjustments in accumulated surplus 0.00 0.00 0.00

Net assets, 31/12/2019 19 -8,795,289.72 0.00 4,489,068.29 -4,306,221.43 

The accompanying notes form an integral part of these financial statements 

Total recognized surplus for the period
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 2019كانون األول/ديسمبر  31بيان التدفّقات النقدية للسنة المنتهية في   رابعا.

 

  

Cash flow statement

for the year ended 31 December 2019

Euros

Note 31/12/2019 31/12/2018

Surplus/(deficit) for the year 958,358.67 3,484,188.66

Cash flows from operating activities 3,500,670.11 -331,190.54

    Depreciation, amortization and impairment, net of impairment recovery 11 146,273.05 150,606.96

    (Increase) decrease in inventories 7 -12,440.38 31,453.52

    (Increase) decrease in contribution receivables, net 8 -427,182.38 -1,149,524.96

    (Increase) decrease in other receivables, net 9 103,151.98 98,557.32

    (Increase) decrease in other assets 10 12,010.34 -78,337.46

    Increase (decrease) in payables and accruals 13, 14, 16 2,165,290.65 -109.50

    Increase (decrease) in employee benefits payable 15 6,915,366.16 327,486.79

    Actuarial valuation 15 -5,705,503.00 0.00

    Increase (decrease) in provisions 17 132,715.48 246,565.38

    Increase (decrease) in other liabilities 18 200,904.43 -36,970.92

    Loss (gain) on sale of property, plant and equipment 20 -2,000.00 0.00

    Adjustments Acumulated Surplus 19 -27,916.22 79,082.33

Cash flows from investing activities -118,659.54 -69,562.08

    (Purchases of property, plant and equipment) 11 -53,540.44 0.00

    (Purchases of intangible assets) 12 0.00 -68,368.39

    Loss (gain) on sale/loss on disposal of property, plant and equipment 2,064.76 0.00

    Loss (gain) on sale/loss on disposal of intangible assets 986.40 0.00

    Proceeds from sale of property, plant and equipment 20 0.00 1,500.00

    Change on investments 6 -68,170.26 -2,693.69

Cash flows from financing activities 0.00 2,142.30

    Increase (decrease) in working capital fund 19 0.00 2,142.30

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 4,340,369.24 3,085,578.34

Cash and cash equivalents, beginning of the year 5 17,449,084.41 14,363,506.07

Cash and cash equivalents, end of the year 5 21,789,453.65 17,449,084.41

The accompanying notes form an integral part of these financial statements 
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  الميزانية العادية  – 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في بيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية  خامسا. 

 

Statement of comparison of budget and actual amounts  - Regular Budget

for the year ended 31 December 2019

Euros

Note

Approved 

income / 

Original budget1 Final budget2

Actual 

amounts on 

comparable 

basis

Differences 

budget and 

actual3

Budgetary difference 22 0.00 0.00 2,233,036.68 -2,233,036.68

Budgetary income 13,994,000.00 13,994,000.00 14,041,160.00 -47,160.00

Contributions from Full and Associate Members 13,166,000.00 13,166,000.00 13,165,610.00 390.00

        Full Members 12,944,000.00 12,944,000.00 12,943,889.00 111.00

        Associate Members 222,000.00 222,000.00 221,721.00 279.00

Other income sources 828,000.00 828,000.00 875,550.00 -47,550.00

        Allocation from accumulated surplus - Publications store 144,000.00 144,000.00 144,000.00 0.00

        Affiliate Members 684,000.00 684,000.00 731,550.00 -47,550.00

Budgetary expenditure 13,994,000.00 13,994,000.00 11,808,123.32 2,185,876.68

A Member Relations 2,279,000.00 2,217,000.00 2,100,522.47 116,477.53

A01 Regional Department, Africa 475,000.00 496,826.58 496,826.58 0.00

A02 Regional Department, Americas 360,000.00 360,000.00 318,545.96 41,454.04

A03 Regional Department, Asia and the Pacific 537,000.00 537,000.00 535,957.83 1,042.17

A04 Regional Department, Europe 367,000.00 308,437.09 274,627.40 33,809.69

A05 Regional Department, Middle East 248,000.00 248,000.00 207,828.37 40,171.63

A06 Affiliate Members 292,000.00 266,736.33 266,736.33 0.00

B Operational 3,154,000.00 3,120,739.86 3,063,051.40 57,688.46

B01 Sustainable Development of Tourism 589,000.00 589,000.00 573,727.69 15,272.31

B02 Technical Cooperation and Silk Road 473,000.00 442,273.99 442,273.99 0.00

B03 Statistics 487,500.00 371,841.16 371,841.16 0.00

B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 590,500.00 541,893.01 541,893.01 0.00

B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 286,000.00 322,191.30 322,191.30 0.00

B06 Education and Training (THEMIS) 118,000.00 118,000.00 111,902.80 6,097.20

B07 Institutional Relations and Partnerships 610,000.00 622,695.37 586,376.42 36,318.95

B08 Innovation, Investments and Digital Transformation 0.00 112,845.03 112,845.03 0.00

C Support, Direct to Members 3,738,000.00 3,972,690.77 3,972,690.77 0.00

C01 Conferences Services 697,000.00 761,881.71 761,881.71 0.00

C02 Management 2,610,000.00 2,723,156.64 2,723,156.64 0.00

C03 Communications 431,000.00 487,652.42 487,652.42 0.00

D Support, Indirect to Members 4,823,000.00 4,683,569.37 2,671,858.68 2,011,710.69

D01 Budget and Finance 525,000.00 618,088.51 618,088.51 0.00

D02 Human Resources 284,000.00 379,423.11 379,423.11 0.00

D03 Information and Communication Technologies 649,000.00 564,151.88 564,151.88 0.00

D04 General Services 974,000.00 787,905.87 710,195.18 77,710.69

D05 Staff Vacancies & ASEB Provisions 2,391,000.00 2,334,000.00 400,000.00 1,934,000.00

The accompanying notes form an integral part of these financial statements
1
  Before transfers.In accordance to parts/sections structure and appropriations approv ed originally  by  A/RES/688(XXII) of document A/22/10(II) and it's 

structure update approv ed by  CE/DEC/5(CVIX) of documents CE/109/3(b)ii rev .1 and CE/109/3(b)ii Add.1. and the Secretary -General proposal of structure 

modification.

2 After transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approv ed originally  by  A/RES/688(XXII) of document A/22/10(II) and it's structure 

update approv ed by  CE/DEC/5(CVIX) of documents CE/109/3(b)ii rev .1 and CE/109/3(b)ii Add.1. and the Secretary -General proposal of structure modification.

3 Differences betw een final and actual budgetary  income are due to: (a) EUR 390 rounding difference, and (b) Affiliate members budgetary  income w as 

prepared based on an estimated number of Members.
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 مالحظات على البيانات المالية سادسا.

مة للتقرير مة المنظ - 1المالحظة   المقّدِّ

. وتأسست المنظمة 1975جمعيتها العامة األولى عام سابقا ( اسمها المختصر  WTO)عقدت منظمة السياحة العالمية  .86

الذي حّل بدوره محل اإلتحاد الدولي لمنظمات  1946لإلتحاد الدولي للمنظمات السياحية الرسمية الُمنشأ عام  كتحول

، وافقت الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية 2003. وفي عام 1934أنشئ عام الدعاية السياحية الرسمية الذي 

. وصادقت الجمعية العامة (XV)453على تحويل المنظمة إلى وكالٍة متخّصصة تابعة لألمم المتحدة بموجب القرار 

 .A/RES/58/232لألمم المتحدة على هذا التحّول بموجب القرار 

حدة والمسؤولة عن الترويج بعد التحّول( هي الوكالة التابعة لألمم المت UNWTO)مة السياحة العالمية إن منظ .87

الشاملة قتصادي والتنمية للنمو اإل كقاطرةٍ لسياحة لالمنظمة  وتروجللسياحة المسؤولة والمستدامة والمتاحة للجميع. 

 . معارف والسياسات السياحية عالميا  بالبغية النهوض ستدامة البيئية، وتقدّم القيادة والدعم للقطاع واإل

منظمة السياحة العالمية جمعيةٌ عامة تتألّف من ممثّلي األعضاء الفاعلين واألعضاء المشاركين وتحدّد السياسات  تحكم .88

الرئيسية لعمل المنظمة. ويشارك األعضاء المنتسبون وممثلو المنظمات الدولية األخرى بصفة مراقبين. أما والخطوط 

المجلس التنفيذي الذي يتألّف من األعضاء الفاعلين المنتخبين من قبل الجمعية العامة بمعدّل عضو واحد لكّل خمسة 

فيذ الفعّال والمعقول لبرنامج العمل والتقيّد بالميزانية من قبل أعضاء فاعلين، فيتّخذ كافة التدابير الالزمة لضمان التن

 . األمين العام

 في اليابان )مكتب الدعم اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ(.  مكتبٌ  في مدريد، إسبانيا. ولديها أيضا   مةيقع مقّر المنظ .89

من المعايير   35و 34د في المعيارين منظمة السياحة العالمية ليست منظمة  خاضعة للمراقبة بحسب التعريف الوار .90

 . المحاسبية الدولية للقطاع العام

 السياسات المحاسبية الرئيسية - 2المالحظة 

 . أساس اإلعداد 2-1

دَّ  .91 تمتثل لمتطلّبات المعايير المحاسبية الدولية هي و ت البيانات المالية على أساس اإلستحقاق واستمرارية العملأُعِّ

 للقطاع العام. 

وتّم تقديمها بالصيغة ، 2019ل/ديسمبر كانون األو 31 ولثاني/يناير كانون ا 1ة بين لمالية الفترة الممتد تغّطي البيانات ا .92

رة برقَمين بعد الفاصلة.    الُمدوَّ

 قات النقدية باستخدام الطريقة غير المباشرة. يُعَدّ بيان التدف .93

ل المعامالت الجارية في عمالٍت غير اليورو  .30اليوروالعملة التشغيلية والتقريرية لمنظمة السياحة العالمية هي  .94 وتُحوَّ

إلى اليورو، باستخدام طريقة "التسعير غير المباشر" بسعر الصرف السائد الُمعتَمد في األمم المتحدة في تاريخ 

ل إلى اليورو األصول والخصوم النقدية بالعمالت األخرى غير اليورو، وذلك بسعر اإلغالق في نه اية  المعاملة. وتُحوَّ

الفترة بحسب سعر الصرف السائد الُمعتَمد في األمم المتحدة، وتُحتَسب أّي مكاسب أو خسائر ناجمة عن ذلك في بيان  

 . األداء المالي

لة أدناه مع تتماشى السياسات  .95   ةالتوجيهي للسياساتدليل منظمة السياحة العالمية من  2019عام  نسخةالمحاسبية الُمفصَّ

المعني بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وهي قد ُطبِّّقت بصورةٍ متّسقة عند إعداد هذه البيانات المالية 

 . وتقديمها

  

 
 4 .14النظام المالي لمنظمة السياحة العالمية، المادة  30
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  الخاضع لمراقبة مشتركة والكيانات األخرى . الكيان 2-2

 الكيان الخاضع لمراقبة مشتركة 

لمراقبٍة مشتركة بين منظمة السياحة العالمية وحكومة أندورا.  (THEMIS Foundation) ميسيتخضع مؤسسة ت .96

 . ولكّلٍ من منظمة السياحة العالمية وحكومة أندورا حقوق تصويت متساوية بشأن مؤسسة تيميس

وتكمن رسالة المؤسسة في تصميم وتطبيق سياسات وخطط وأدوات تربوية وتدريبية تسّخر بشكٍل كامل اإلمكانات   .97

التوظيفية للقطاع السياحي، وتعّزز بشكٍل فعّال قدرته التنافسية واستدامته. ويقع مقّر المؤسسة في أندورا، وهي تعتمد  

 . اليورو عملة  رئيسية لها

وتستخدم منظمة السياحة العالمية طريقة حقوق الملكية لتحديد قيمة استثمارها في مؤسسة تيميس. ولقد استخدمت   .98

 . المتحدة للرقابة والرقابة المشتركة والتأثير من أجل تحديد الرقابة المشتركة على مؤسسة تيميس المنظمة إطار األمم

 األخرى  الكيانات

  لجمعية الصادر عن ا (XXV)2741 بالقرار عمال   ،1971 يناير/الثاني كانون في اآللي للحساب الدولي المركز أنشئ .99

 منظومة  في والمستخدمين للشركاء واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا خدمات يوفر هذا المركز. المتحدة لألمم العامة

ا شريك ا بصفتها. المتحدة األمم  نسبي ا  مسؤولة العالمية السياحة منظمة تكون ،بوالية المركز الدولي للحساب اآللي ملزم 

 المحدد  النحو على بالمركز الخاصة الخدمة بأنشطة تتعلق أو عن تنشأ خارجية  جهة من مسؤولية أو مطالبة أي عن

. العالمية السياحة منظمة على تؤثر معروفة مطالبات توجد  ال ،2019 ديسمبركانون األول/ 31 في. المركز والية في

 جميع تقسيم على اإلدارة لجنة توافق أن يجب ،ولدى اإلنحالل. مشتركة مع المركز حتى اإلنحالل األصول ملكيةوإن 

 السياحة منظمة استخدمتولقد . الوقت ذلك في محددة صيغة خالل من الشريكة المنظمات بين والخصوم األصول

 منظمة ذلك في بما ،منفرد  شريك أي تحديد لعدم المشترك والتأثير والمراقبة  للرقابة المتحدة األمم إطار العالمية

 .اآللي للحساب الدولي المركز على كبير تأثير  أو مشتركة سيطرة أو منفردة سيطرة لديه العالمية، السياحة

هي مؤّسسة دولية تّم إنشاؤها تحت رعاية  (STEP Foundation)مؤّسسة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر  .100

َم بين المنّظمة وحكومة جمهورية كوريا، حيث قامت األخيرة بتوفير  منّظمة السياحة العالمية، من خالل اتّفاق أبرِّ

 من الحدّ  تعزيز إلى الفقر على والقضاء المستدامة السياحة مؤّسسة وتهدفماليين دوالر أميركي.  5أّولي قدره  تمويل

  الثقافة على عينه الوقت في الحفاظ مع ،تنفيذها يمكن التي المستدامة السياحية التنمية ومشاريع برامج طريق عن الفقر

 السياحة" مؤّسسة على تنطبق الو. لأللفية اإلنمائية المتّحدة األمم أهداف تحقيق في بالتالي والمساهمة الطبيعية، والبيئة

  المعايير بموجب المشارك الكيان أو المشترك، المشروع أو المراقَب، الكيان تعاريف" الفقر على والقضاء المستدامة

 السياحة منّظمة تتمتّع حيث إدارتها لمجلس المؤّسسة وتخضع. IPSAS 34-38 العام للقطاع الدولية المحاسبية

 المتّحدة األمم  إطار العالمية السياحة منّظمة استخدمت ولقد . التصويت صالحية مع% 18 نسبته بتمثيلٍ  العالمية

 . الفقر على والقضاء المستدامة السياحة مؤّسسة وضع تحديد  أجل من والتأثير المشتركة والمراقبة للمراقبة

 القانوني لنظامها وفقا   الحل قيد مؤّسسة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر  أن كوريا جمهورية حكومة أكدت .101

 .31عملياتها جميع وأوقفت نشطة غير تزال  ال فإنها اإلجراءات، من  االنتهاء وحتى المحلي،

 المكافِّئات النقدية. النقد و2-3

 النقد الحاضر، والودائع المحفوظة في المصارف، واإلستثمارات ( النقد  يعادل ما) يشمل النقد والمكافِّئات النقدية .102

ل بسهولة إلى نقٍد والتي ال تخضع لخطٍر يُذَكر لناحية تغيّرات  األخرى الشديدة السيولة على المدى القصير القابلة للتحوُّ

 . القيمة

لة على حيازات النقد والمكافِّئات النقدية في الفترة التي تستحق فيها .103 ن اإليرادات الُمحصَّ  .  تُدوَّ

 
31  A/23/7 
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شكل مبالغ نقدية وفي الحسابات المصرفية. ويمكن توفير أرصدة حسابات  يُحفَظ النقد المطلوب للصرف الفوري على .104

 أشهر(.  3اإليداع خالل مدّةٍ قصيرة )أقّل من 

 . الصكوك المالية 2-4

ن الصكوك المالية عندما تصبح منظمة السياحة العالمية طرفا  في األحكام التعاقدية للصّك، إلى حين إنتهاء   .105 تُدوَّ

صالحية الحقوق في استالم التدفقات النقدية من هذه األصول أو نقلها، وقيام المنظمة بنقل كافة المخاطر والمزايا 

شهرا  من  12ن الفئة الجارية إذا كان من المتوقّع تحقيقها في غضون المترتبة على الملكية بشكٍل كبير. وتُصنَّف ضم

 .  تاريخ التقرير

تشّكل األصول المالية لمنظمة السياحة العالمية بمعظمها صكوك إيداع قصيرة المدى وحسابات مستحقّة القبض.  .106

وتقتضي هذه األصول التدوين األّولي بقيمة عادلة مع إضافة تكاليف المعامالت والقياس الالحق بالتكلفة المهلَكة 

تكون قصيرة المدى وتُحصَّل بالقيمة اإلسمية، فال حاجة إلهالك  باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. وبما أن الودائع ألجل

ن الحسابات  مستحقة القبض بقيمة عادلة، تساوي القيمة اإلسمية، ناقص بدل انخفاض القيمة الُمقدَّر. الالخصم. وتُدوَّ

ن بدٌل بناء  على التج  .ربة السابقةوبالنسبة لإلشتراكات المقّررة المستحقة القبض على وجه الخصوص، يُدوَّ

إن الخصوم المالية لمنظمة السياحة العالمية هي بشكٍل أساسي حسابات واجبة الدفع وقصيرة المدى مقابل سلع  .107

ن أّولي ا بقيمة عادلة، وتُقاس تاليا  عند االقتضاء بالتكلفة الُمهلَكة  وخدمات، وأموال غير مصروفة إلعادة التسديد. وتُدوَّ

 12علية. وبما أن حسابات منظمة السياحة العالمية الواجبة الدفع تستحّق إجماال  في غضون باستخدام طريقة الفائدة الف

 . شهرا ، فإن أثر الحسم ليس جوهريا ، وتُطبَّق القِّيَم اإلسمية على التدوين األّولي والقياس التالي

 . المخزونات2-5

التداول في نهاية السنة كأصول جارية في بيان الوضع المالي. وعند تُقدَّم مخزونات المنشورات الُمحتفَظ بها للبيع في  .108

ن فيها اإليرادات المتّصلة بها. وفي حال لم يكن   ن المخزونات كنفقة في الفترة التي تُدوَّ البيع أو التبادل أو التوزيع، تُدوَّ

ن النفقة عند توزيع هذه المخزونات  .هناك من إيرادات متّصلة بها، تُدوَّ

ا وتُوزَّ  .109 أّي موجودات مادية متبقية   تُعتبَروبعد اإلصدار.  تُسّجل كمصروفاتع المنشورات الُمعَدّة للتوزيع المجاني فور 

 .المخزونكمنشورات مجانية غير جوهرية ألغراض تقييم  

تفَظ بها للتوزيع تُقدَّر قيمة المخزونات للبيع بالتكلفة األقّل وصافي القيمة القابلة للتحقيق، باستثناء المخزونات الُمح .110

 . برسٍم معدوم أو رمزي والتي يتّم قياسها بالتكلفة األقّل وتكلفة اإلستبدال الجارية

لة لتقديم المنشورات بحالتها  .111 تشمل تكلفة المخزونات من المنشورات كافة تكاليف اإلصدار، بما في ذلك التكاليف الُمسجَّ

 .زونات بما يتماشى مع صيغة متوّسط التكلفة المرّجحةالراهنة وبموقعها الحالي. ويتّم تعيين تكلفة المخ

 . تُراَجع المخزونات من المنشورات في نهاية كّل سنة مالية وتُشَطب العناوين العائدة إلى سبع سنوات أو أكثر .112

نة  كأصوٍل  .113 للمنظمة إن المنشورات الموجودة بحوزة الموّزعين بموجب ترتيب حيازة بضاعة برسم األمانة تبقى ُمدوَّ

 . إلى حين بيعها من قبل الموّزع

  مستحقة القبض ال. المساهمات والحسابات 2-6

يتم تدوين المساهمات في بداية السنة التي تنطبق عليها، أو عندما يتّم تأكيدها خط يا  من قبل الجهات المانحة. ولكن،  .114

مع الجهة المانحة شروطا  على تطبيق األموال من أجل نشاٍط معيّن، بحيث   وفي بعض الحاالت، قد يتضمن اإلتفاق

ن اإليرادات فقط عندما يتم استيفاء الشروط ن الخصم مع األصل عند تأكيد اإلتفاق خطيا  وتُدوَّ  .يُدوَّ

مقدّرة غير القابلة مستحقة القبض بقيمٍة عادلة وتُقدَّم صافية  من أّي بدٍل للمبالغ الالتُقاس المساهمات والحسابات  .115

ل اإلشتراكات المقّررة المستلمة قبل بدء فترة الميزانية المحدّدة ذات الصلة كخصٍم مستلم ُمقدّما    . لالسترداد. وتُسجَّ
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ة والتي يمكن قياسها بشكٍل موثوق، وتُقدّر بقيمٍة   .116 ن المساهمات العينية التي تدعم مباشرة  العمليات واألنشطة الُمقرَّ تُدوَّ

 . وقت اإلستالم عادلة

 . يورو تُسّجل كمصاريف في سنة الشراء 5,000المدفوعات المسبقة التي تقّل عن  .117

 . الممتلكات والمباني والمعّدات 2-7

ن. وال انخفاض القيمةالمتراكم و اإلهالكتُقدَّم الممتلكات والمباني والمعدّات بالتكلفة، ناقصة   .118 األصول التراثية في   تُدوَّ

 البيانات المالية. 

 اإلضافات  

ن تكلفة البند من فئة الممتلكات والمباني والمعدّات كأصوٍل إذا كان من المرّجح أن تتدفّق إلى منظمة السياحة  .119 تُدوَّ

مستقبلية أو إمكانات خدماتية مرتبطة بهذا البند وإذا كان يمكن قياس تكلفته بشكٍل موثوق. وفي  العالمية فوائد إقتصادية

ن بقيمة  ن البند التابع لفئة الممتلكات والمباني والمعدّات بكلفته. وعندما يتم وهب أصٍل ما، يُدوَّ معظم الحاالت، يُدوَّ

يورو، إذ  1500لممتلكات والمباني والمعدّات لعتبٍة قدرها عادلة في تاريخ االستحصال عليه. وتخضع اإلضافات إلى ا

  . تُصَرف بشكٍل كامل في سنة الشراء في حال كانت قيمتها أقّل من ذلك

 تصّرف باألصولال

ن أّي فرق بين صافي القيمة الدفترية وسعر التصّرف كإيرادات أو نفقات .120  . عند بيع األصول أو التصّرف بها، يُدوَّ

 التكاليف الالحقة  

التكاليف التي تنشأ بعد الحيازة األّولية إاّل عندما يكون هناك احتمال بأن تتدفّق إلى منظمة السياحة  تتم رسملةال  .121

العالمية أرباح إقتصادية أو إمكانات خدماتية مستقبلية مرتبطة باألصل المعني، وعندما يكون من الممكن قياس كلفته 

تخطى عتبة التكاليف المطبقة على فئة الموجودات )باستثناء األماكن المستأجرة(، على أن يكون بطريقٍة موثوقة حين ت

العمر اإلنتاجي النافع المقدّر للممتلكات والمنشآت والمعدات أكثر من سنٍة واحدة. وتَُرسَمل النفقات الالحقة على 

  .بعض الشروط يورو، بعد استيفاء 50,000األماكن المستأجرة إذا ما تخطت الكلفة 

 هالك اإل

هالك على الممتلكات والمباني والمعدّات على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقّع اإليُحَسب  .122

رت األعمار اإلنتاجية للفئات الرئيسية لألصول على النحو التالي:قد . وصللأل  قُدِّّ

 العمر اإلنتاجي الُمقدَّر )بالسنوات(   الموجودات فئات 

 5 صاالت وتكنولوجيا المعلوماتمعدّات اإلت

 10 المركبات واآلليات 

 12   تجهيزات الثابتة األثاث وال 

 5 المعدّات األخرى  

 50 المباني  

  ال استهالك    األرض 

 مدّة اإليجار أو العمر اإلنتاجي للتحسينبات   بين األدنى   تحسينات المباني المستأجرة  

 

 

 انخفاض القيمة  

ر األوضاع إلى أن لألصول الثابتة للتحقّق من انخفاض قيمتها إذا أشارت بعض األحداث أو تغيّ  الحسابية القيم تَُراجع .123

نسترداد. ولإلغير قابلة قد تكون لألصول  ةالدفتريالقيمة   بيان األداء المالي.انخفاض القيمة في   يُدوَّ
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 لكافة األصول لتحديد انخفاض قيمتها.  مراجعةويُصار سنويا  إلى إجراء  .124

 األصول التراثية 

تمتلك منظمة السياحة العالمية أيضا  عددا  محدودا  من "األعمال الفنية" )الُمشار إليها أيضا  باألصول التراثية(، بما في   .125

غراض األخرى الممنوحة في الغالب من قبل الحكومات والشركاء اآلخرين. ذلك الرسومات والتماثيل والعديد من األ

ن قيمة هذه األعمال في البيانات المالية الخاصة بمنظمة السياحة العالمية، وفقا  للمعيار  من المعايير   17وال تُدوَّ

 . المحاسبية الدولية للقطاع العام

 . األصول غير المادية 2-8

تُقدَّم األصول غير المادية بحسب تكلفتها ناقص المبلغ المتراكم من اإلستهالك وانخفاض القيمة. ويخضع تدوين  .126

رة داخليا  أو  50,000األصول غير المادية لعتبٍة قدرها  يورو ألّي فئات أخرى من  5,000يورو للبرمجيات الُمطوَّ

 . صروفات في سنة الشراء إذا كانت أدنى من ذلكاألصول غير المادية، حيث تُسّجل بالكامل في بند الم

 ستهالكاإل

بالنسبة إلى األصول غير المادية طوال فترة العمر اإلنتاجي المتوقّع  على أساس القسط الثابتستهالك اإليُطبَّق مبدأ  .127

رت األعمار اإلنتاجية للفئات الرئيسية من األصول غير المادية على النحو التالي  :  لألصل. وقد قُدِّّ

 العمر اإلنتاجي الُمقدَّر )بالسنوات(   فئات األصول غير المادية  

 6 خارجيا  ناؤها تاق  البرمجيات التي تم

رة داخليا    6 البرمجيات الُمطوَّ

 أو فترة الرخصة/الحق   6 الرخص والحقوق  

 . اإليجارات 2-9

 اإليجارات المالية 

ومكاسب الملكية إلى المنظمة من  تُعاَمل كإيجارات مالية اإليجارات التي نُقِّلت بموجبها وبشكٍل كبير مجمل مخاطر .128

 . خالل إتفاق اإليجار

تظهر األصول الُمشتراة بموجب إيجاٍر مالي كأصول بالحدّ األدنى للقيمة العادلة لألصل والقيمة الحالية لمدفوعات  .129

ن إلتزام اإليجار ذات الصلة بالقيمة نفسه  ا.  اإليجار الدنيا. ويُدوَّ

ع .130  وجب عقد إيجار تمويلي بين دفع الرسوم المالية وخفض رصيد الخصم.دفعات اإليجار الصادرة بم تُوزَّ

يتم استهالك األصول المكتسبة من خالل التأجير التمويلي على مدى الفترة األقصر في مدّة اإليجار أو العمر اإلنتاجي   .131

في مثل هذه الحاالت، يتم استهالك ونتهاء مدّة عقد اإليجار. للمنظمة عند ا ا  لألصل، إال إذا أصبحت هذه األصول ملك

على الرصيد السنوي  ا  ثابت ا  ل فائدة دوريمعد  األصل على مدى عمره اإلنتاجي. وسيُحتَسب الرسم المالي بحيث ينتج

 للخصم.

 اإليجارات التشغيلية

 لمكسب باٍق مع المؤّجر، كإيجاراٍت تشغيلية. تُعتبَر اإليجارات التي ال تُصنَّف كإيجارات مالية، مع رصيٍد للخطر وا .132

 بموجب عقد إيجار تشغيلي على أساس القسط الثابت طوال فترة اإليجار. المترتّبيتم احتساب اإلنفاق  .133

 فين . استحقاقات الموظ2-10

 : تلحظ منظمة السياحة العالمية استحقاقات الموظفين التالية .134
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 استحقاقات الموظفين القصيرة األجل (أ)

استحقاقات الموظفين القصيرة األجل هي تلك التي تستحق بالكامل ضمن مهلة اثنَي عشر شهرا  بعد نهاية الفترة  

المحاسبية التي يقدّم فيها الموظفون الخدمة ذات الصلة. وتشمل استحقاقات الموظفين القصيرة األجل استحقاقات  

المنتظمة )األجور والرواتب والعالوات(، والتعويض  التوظيف ألّول مرة )منح التعيين(، واإلستحقاقات الشهرية

عن الغياب )اإلجازة السنوية، اإلجازة المرضية، وإجازة األمومة/األبوة(، واإلستحقاقات األخرى القصيرة 

األجل )منحة التعليم، سداد الضرائب(. وتُعاَمل هذه اإلستحقاقات باعتبارها خصوما  جارية. وقد ال يُتوقَّع تسوية 

شهرا  من تاريخ إعداد التقرير. وهذه هي  12عناصر اإلستحقاقات التي تعتبر قصيرة األجل عادة ، خالل بعض 

ن  12حالة إستحقاق اإلجازة السنوية الذي يُتوقّع تسويته بعد أكثر من  شهرا  على نهاية تاريخ إعداد التقرير، فيُدوَّ

 .  بالتالي كخصٍم غير جارٍ 

 دمةالخ إنتهاء استحقاقات ما بعد  ( ب)

تشمل استحقاقات ما بعد إنتهاء الخدمة خطط المعاش التقاعدي والرعاية الطبية بعد إنتهاء الخدمة المدفوعة بعد 

 . الخدمة إّما كمساهمة ُمحدَّدة أو كخطط استحقاقات ُمحدَّدة إنتهاء العمل. وتُصنَّف خطط استحقاقات ما بعد إنتهاء

 حدة في األمم المتالصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظ

منظمة السياحة العالمية هي منظمة عضو تشارك في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم 

ة لتوفير استحقاقات التقاعد والوفاة واإلعاقة وما يتصل بها المتحدة الذي أنشأته الجمعية العامة لألمم المتحد 

لة ومتعدّدة األرباب. وكما هو ُمحدَّد في المادة  للموظفين. والصندوق هو عبارة عن خطة استحقاقات محدَّدة مموَّ

ة )ب( من نظام الصندوق، يجب أن تكون العضوية فيه مفتوحة  أمام الوكاالت المتخصصة وأّي منظمة حكومي 3

دولية أخرى تشارك في النظام الموّحد للرواتب والعالوات وغيرها من شروط الخدمة في األمم المتحدة 

 .والوكاالت المتخّصصة

كة إلى مخاطر اكتوارية مرتبطة بالموظفين الحاليين والسابقين من المنظمات  وتُعّرض الخطة المنظمات الُمشارِّ

كة في الصندوق. وبنتيجٍة ذ  لك، ال يوجد أساس ثابت وموثوق لتخصيص االلتزام وأصول الخطة األخرى الُمشارِّ

كة فيها. إن منظمة السياحة العالمية والصندوق، وكذلك المنظمات األخرى  والتكاليف للمنظمات الفردية الُمشارِّ

كة فيه، ليسوا في وضعٍ يمّكنهم من تحديد حصة المنظمة في التزام اإلستحقاق الُمحدَّد وأصول ال خطة الُمشارِّ

والتكاليف المرتبطة بها بموثوقيٍة كافية لألغراض المحاسبية. وبالتالي، فقد عالجت المنظمة هذه الخطة كما لو 

من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.  25كانت خطة مساهمات ُمحدَّدة، تماشيا  مع متطلّبات المعيار 

ن مساهمات منظمة السياحة العالمية في الخط  .ة خالل الفترة المالية كنفقات في بيان األداء الماليوتُدوَّ

  الخدمة نهايةبعد التأمين الصحي 

الخدمة تغطية التأمين الصحي المدعوم ماليا  بحيث يشمل المتقاعدين  نهايةع برنامج التأمين الصحي بعد يوّسِّ 

ومن يعولون بنفس خطط التأمين الصحي الُمطبَّقة بالنسبة للموظفين العاملين، بناء  على شروط تأهيلية معيّنة. 

ة. وبالتالي، يتم الخدمة في منظمة السياحة العالمية خطة استحقاقات محدّد  نهايةويُعدّ برنامج التأمين الصحي بعد 

 . تدوين بند في الخصوم ليعكس القيمة الجارية اللتزام االستحقاقات الُمحدّدة

ن األرباح والخسائر اإلكتوارية التي قد تنشأ من التجربة والتعديالت والتغييرات في اإلفتراضات  وتُدوَّ

يّرات في صافي األصول/قيمة رأس اإلكتوارية في الفترة التي تحدث فيها كبنٍد منفصٍل مباشرة  في بيان التغ

 .المال

 

 

 فين الطويلة األجل األخرىالموظاستحقاقات  ( ج)
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شهرا  من  12استحقاقات الموظفين الطويلة األجل األخرى هي اإلستحقاقات المتوقّع تسويتها بعد فترة تتجاوز 

 .  كخصوٍم غير جارية التقرير. وتُعامل هذه اإلستحقاقاتنهاية الفترة المشمولة في 

 إنهاء الخدمةاستحقاقات  (د )

من  شهرا   12خالل  ع تسويتهاويتوقّ  ،الخدمة عند إنهاءالخدمة التعويضات المدفوعة  إنهاءتشمل استحقاقات 

 . إعداد التقريرتاريخ 

 واألصول والخصوم المحتملة. المخّصصات 11.2

تدّون منظمة السياحة العالمية مخّصصا  للخصوم المستقبلية عندما يكون هناك التزاٌم قائم )سواء كان قانونيا  أم إنشائيا (   .135

ح أن يكون من الضروري تدفّق موارد على شكل فوائد اقتصادية أو إمكانات خدماتية  نتيجة  لحدٍث في الماضي ويُرجَّ

 . بلغ االلتزام بصورةٍ موثوق بهالتسوية اإللتزام، مع إمكانية تقدير م

تُرصد المخّصصات اإلحتياطية لتعكس مقدارا  تقريبيا  عن عوائد مبيعات المنشورات، باستخدام نسبة مئوية من  .136

 .مبيعات السنة المالية السابقة، إستنادا  إلى مستويات العوائد السابقة

 .ابقة في االسترداد وتستند مخّصصات المبالغ المرتجعة للمانحين إلى التجارب الس .137

يتم اإلفصاح عن اإللتزامات األخرى التي ال تستوفي معايير تدوين الخصوم في المالحظات على البيانات المالية  .138

عندما يتأّكد وجودها فقط بوقوع أو عدم وقوع حدٍث أو أحداث مستقبلية غير مؤّكدة ليست بالكامل  محتملةكخصوم 

 .لميةضمن نطاق سيطرة منظمة السياحة العا

عن األصول التي يمكن أن تنجم عن أحداٍث سابقة   محتملةيتّم اإلفصاح في المالحظات على البيانات المالية كأصوٍل  .139

والتي سيتأّكد وجودها فقط بوقوع أو عدم وقوع حدث أو أحداث مستقبلية غير مؤّكدة ليست بالكامل ضمن نطاق 

 .  رها تدفّق فوائد إقتصادية أو إمكانات خدماتيةسيطرة منظمة السياحة العالمية ومن المرّجح في إطا

  اإليرادات تدوين. 2-12

ن اإليرادات عندما يكون من المرّجح تدفّق الفوائد اإلقتصادية .140 المستقبلية أو اإلمكانات الخدماتية إلى منظمة  تُدوَّ

 .السياحة العالمية ويكون من الممكن قياس هذه الفوائد بصورةٍ موثوقة

وفقا  للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، إن المحاسبة على أساس اإلستحقاق بالنسبة للمبادالت غير التبادلية ال  .141

فقات ذات الصلة. ويمكن أن تتم التدفّقات النقدية الناشئة عن اإليرادات والنفقات ذات تتطلّب التطابق بين اإليرادات والن

  .الصلة في الفترة المحاسبية الحالية والفترة المحاسبية المستقبلية

 غير التبادليةاإليرادات 

نة. وعندما ال يتم   .142 تُقاس اإليرادات المتأتية عن المعامالت غير التبادلية على أساس الزيادة في صافي األصول الُمدوَّ

 .استيفاء كافة المعايير لتدوين أحد األصول في إطار إتفاٍق غير تبادلي، يمكن اإلفصاح عن أصٍل محتمل

دّتها سنتان. وبعد ذلك يُقسَّم مبلغ هذه االشتراكات بين سنتْي الفترة تُقدَّر اإلشتراكات المقّررة وتُعتَمد لفترةٍ مالية م .143

عت عليها في فترة  رة كإيرادات ضمن البيانات المالية في بداية السنة التي وّزِّ المالية. ويتم تدوين اإلشتراكات الُمقرَّ

 .ميزانية السنتْين

ن المساهمات األخرى والمساهمات الطوعية والصناديق االس .144 تئمانية، المدعومة بتأكيٍد خطي أو إتفاق، كإيرادات تُدوَّ

ما ، وعندما تعتبر حيازة األصل قائمة، ما لم يفرض التأكيد أو اإلتفاق  وقت استالم التأكيد أو عندما يصبح اإلتفاق ُملزِّ

ن اإليراد عندما يتّم تسديد  الخصوم. أّما شرطا  على األصول المنقولة يقضي بتدوين خصوم. وفي هذه الحاالت، يُدوَّ

ن كإيرادات عند استالمها م فتُدوَّ  .المساهمات الطوعية غير المشفوعة بتأكيد خطي أو بإتفاٍق ُملزِّ

ن المساهمات العينية التي تدعم بشكٍل مباشر العمليات واألنشطة المعتمدة والتي يمكن أن تُقاس بشكٍل موثوق، كما  .145 تُدوَّ
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يتّم تقييمها بقيمٍة عادلة عند وقت اإلستالم. وتشمل هذه المساهمات الممتلكات والمباني والمعدّات، واستخدام المباني أو 

نَح السفر. ح عنها على شكل  قاعات المؤتمرات، ومِّ أما المساهمات العينية التي ال يمكن قياُسها بصورةٍ موثوقة فيُصرَّ

 . مالحظة، فقط في حال اعتُبِّرت أساسية بالنسبة إلى أهداف منظمة السياحة العالمية

ت حيث تتم  اإليراد من المساهمات العينية بنفقٍة موازية في البيانات المالية، ما عدا الممتلكات والمباني والمعدّا .146

 . رسملتها

 اإليرادات التبادلية 

ن عند  .147 تسليم السلع، باستثناء  تُقاس اإليرادات من المعامالت التبادلية بالقيمة العادلة للمقابل المستحق القبض، وتُدوَّ

ا المبلغ. الموضوعة باألمانة بحوزة الموّزعين. وعندما يكون المقابل نقدا  أو بمبلغٍ نقدي، يكون القياس بهذ المخزونات

 .وتنشأ اإليرادات من التعامالت التبادلية بشكٍل أساسي من مبيعات المنشورات

يعمل مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام حاليا على مراجعة معايير العائدات والمعامالت غير التبادلية  .148

المستقبل. ويجري رصد تقدم هذا المشروع وتأثيره من قبل التي من شأنها أن تؤثر على بيانات المنظمة المالية في 

 لية والميزانية، وتحت رعاية مجلس الرؤساء التنفيذيين.افرقة األمم المتحدة المعنية بالمعايير المحاسبية في شبكة الم

 تدوين النفقات  .2-13

أو الخدمات الُمسلَّمة،  عاس االستحقاق عندما يحصل التعامل، وعلى أساس السليتّم تدوين النفقات على أس .149

 التقرير.  ب المشمولة فترةالللخصوم خالل  كبدا  تأو  لألصول تدفّقاٍت إلى الخارج أو استهالكا  وهي تمثل 

 . مقارنة الميزانية14.2

دّ منظ .150 قبل  ُمتَّبَعا  و األساس نفسه الذي كان ستحقاق الُمعدَّل، وهة الميزانية العادية على أساس اإلمة السياحة العالميتُعِّ

 عتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. إ

يقارن بيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية بين الميزانية النهائية والمبالغ الفعلية الُمحتَسبة على األساس نفسه كالمبالغ  .151

الُمقابِّلة في الميزانية. ونظرا  إلى اختالف األسس الُمستخدَمة إلعداد الميزانية والبيانات المالية )أساس اإلستحقاق 

ق على التوالي(، تُعَرض مالحظةٌ تتضمن إفصاحا  من أجل التسوية بين بيان مقارنة الميزانية المعدَّل وأساس االستحقا

 . وبيان األداء المالي

 التقديرات المحاسبية - 3المالحظة 

على استخدام التقديرات المحاسبية  حكما   ينطويللمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام  ا  إن إعداد البيانات المالية وفق .152

فتراضات أو األحكام أهمية بالنسبة واالفتراضات اإلدارية واألحكام. وتشمل المجاالت التي تكون فيها للتقديرات أو اإل

لتزامات الخاصة باستحقاقات ما اإلمة السياحة العالمية، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي: لمنظإلى البيانات المالية 

مستحقة القبض،  الوالحسابات  المخزوناتالخدمة، والمخّصصات للمنازعات، والمخاطر المالية على إنتهاء عد ب

، ودرجة انخفاض قيمة األصول الثابتة. ويمكن أن تختلف النتائج محتملةوالرسوم المستحقّة، واألصول والخصوم ال

لت بعض التغييرات على ولقد الفعلية عن هذه التقديرات.  على تقديرات اعتمادات الديون المشكوك في تحصيلها أُدخِّ

مستحقة القبض. وتظهر التغييرات في التقديرات في الفترة التي تُطبَّق الشتراكات النحو المبيّن في المالحظات حول اإل

 . فيها

 فئاتال بحسب  التقارير – 4المالحظة 

تُعَدّ البيانات المالية على أساٍس محاسبي قائٍم على الصناديق، فيظهر في نهاية الفترة الوضع الموّحد لكافة صناديق  .153

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

لة المتبقية المتراكمة لإليرادات والنفقات، في حين تمثّل في صناديق هدٍف محدّد. وتمثّل أرصدة الصناديق المحّصِّ 

المساهمات الطوعية والصناديق اإلستئمانية الجزء غير المصروف من المساهمات المخّصصة لإلستخدام في  

 . العمليات المستقبلية
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 : فئتين على النحو التاليتصنّف منظمة السياحة العالمية كافة البرامج والمشاريع والعمليات واألنشطة ضمن  .154

 خدمات برنامج العمل  (أ)

رة، ) لة بشكٍل رئيسي من اشتراكات األعضاء المقرَّ ( العمليات الرئيسية iتغّطي فئة خدمات برنامج العمل، الُمموَّ

( األنشطة األخرى ضمن iiللمنظمة التي تصّوت الجمعية العامة على مخّصصات برامجية لها للفترة المالية، و)

، برنامج عمل األعضاء المنتسبين، األنشطة اإلحتياطية، وغير  الصندوق العام )أي أنشطة مخزن المنشورات

(. وتشتمل هذا الفئة على الصندوق الخارجة عن الميزانية العادية ضمن الصندوق العام ذلك من أنشطة المشاريع

 . العام

 الخدمات األخرى  (ب )

لة من التمويل الطوعي الُمقدَّم من الجهات  ترتبط فئة الخدمات األخرى بشكٍل رئيسي  بالمشاريع واألنشطة الُمموَّ

المانحة عبر اإلتفاقات أو سلطٍة قانونية أخرى. وتشمل هذه الفئة صندوق المساهمات الطوعية والصندوق 

ة اإلنمائي،  اإلستئماني. أما أبرز الصناديق الفرعية في هذه الفئة فهي: المساهمات الطوعية، برنامج األمم المتحد 

 .  والصناديق اإلستئمانية
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Statement of financial position by segment

at 31 December 2019

Euros

Programme of 

work services Other services

Inter-segment 

elimination* Total UNWTO

20,813,017.10 9,435,891.88 -1,134,000.76 29,114,908.22

20,006,470.26 9,369,011.38 -1,134,000.76 28,241,480.88

14,483,143.76 7,306,309.89 0.00 21,789,453.65

33,336.64 0.00 0.00 33,336.64

4,228,521.16 0.00 0.00 4,228,521.16

0.00 1,835,413.73 0.00 1,835,413.73

234,686.36 24,244.53 0.00 258,930.89

1,026,782.34 203,043.23 -1,134,000.76 95,824.81

806,546.84 66,880.50 0.00 873,427.34

196,579.86 0.00 0.00 196,579.86

229,843.60 9,713.96 0.00 239,557.56

376,954.84 57,166.54 0.00 434,121.38

3,168.54 0.00 0.00 3,168.54

20,813,017.10 9,435,891.88 -1,134,000.76 29,114,908.22

31,069,994.30 3,485,136.11 -1,134,000.76 33,421,129.65

4,212,256.63 3,479,735.71 -1,134,000.76 6,557,991.58

845,103.62 194,489.98 0.00 1,039,593.60

191.74 378,841.61 0.00 379,033.35

542,997.76 0.00 0.00 542,997.76

1,770,284.70 2,112,298.96 0.00 3,882,583.66

331,889.79 172,936.11 0.00 504,825.90

721,789.02 621,169.05 -1,134,000.76 208,957.31

26,857,737.67 5,400.40 0.00 26,863,138.07

26,842,997.67 0.00 0.00 26,842,997.67

14,740.00 0.00 0.00 14,740.00

0.00 5,400.40 0.00 5,400.40

-10,256,977.20 5,950,755.77 0.00 -4,306,221.43

-14,746,045.49 5,950,755.77 0.00 -8,795,289.72

4,489,068.29 0.00 0.00 4,489,068.29

*Internal activities lead to transactions between segments. They are reflected here to accurately present this financial statement

Reserves

Advance receipts

Provisions

Other current liabilities

Non-current liabilities

Employee benefits

Advance receipts

Other non-current liabilities

Net Assets/Equity

Accumulated surplus/(deficit)

Employee benefits

Property, plant and equipment

Intangible assets, net

Other non-current assets

Liabilities and Net Assets/Equity

Liabilities

Current liabilities

Payables and accruals

Transfers payable

Investments

Assets

Current assets

Cash and cash equivalents

Inventories

Members assessed contributions receivable, net

Other contributions receivables, net

Other receivables, net

Other current assets

Non-current assets
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Statement of financial performance by segment

for the year ended 31 December 2019

Euros

Programme of 

work services Other services

Inter-segment 

elimination* Total UNWTO

18,481,145.14 3,366,223.18 -1,034,146.51 20,813,221.81

14,470,510.00 0.00 0.00 14,470,510.00

0.00 1,479,776.55 0.00 1,479,776.55

405,156.50 0.00 0.00 405,156.50

3,605,478.64 1,886,446.63 -1,034,146.51 4,457,778.76

16,887,201.83 4,001,807.82 -1,034,146.51 19,854,863.14

11,192,111.57 1,743,578.39 0.00 12,935,689.96

189,975.04 307,364.46 0.00 497,339.50

1,256,422.29 319,209.12 0.00 1,575,631.41

1,846,595.44 1,430,709.51 0.00 3,277,304.95

62,858.02 -56,467.23 0.00 6,390.79

133,998.93 15,941.88 0.00 149,940.81

2,205,240.54 241,471.69 -1,034,146.51 1,412,565.72

1,593,943.31 -635,584.64 0.00 958,358.67

*Internal activities lead to transactions between segments. They are reflected here to accurately present this financial statement

Currency exchange differences

Depreciation, amortization and impairment

Other expenses

Surplus/(deficit) for the year

Other revenues

Expenses

Salaries and employee benefits

Grants and other transfers

Travel

Supplies, consumables and running costs

Revenues

Members assessed contributions

Other contributions (VC and FIT), net of reduction

Publications revenue, net of discounts and returns
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، فضال  عن اإليرادات الفئاتمشتركة بين  محاسبية تنشئ أصوال  وخصوما   معامالتتؤدّي األنشطة الداخلية إلى  .155

في  و الفئاتفي بيان الوضع المالي بحسب  الفئاتالمشتركة بين  المعامالتتُحذَف و. الفئاتوالنفقات المشتركة بين 

 على التوالي لتقديم هذه البيانات المالية بدقّة.  الفئات بيان األداء المالي بحسب 

 المكافِّئات النقديةالنقد و - 5المالحظة 

 

ة يُحتفَظ بالنقد بصفٍة رئيسية في حسابات مصرفية بفوائد باليورو والدوالر األميركي في مقّر منظمة السياح .156

 . العالمية. كما يُحتفَظ أيضا  بمبالغ نقدية محدودة بالعملة المحلية في مكتب الدعم اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ

 ستثماراتاإل – 6المالحظة 

 

بين ثالثة أشهر واثني عشر شهرا  )جارية( وبعد أكثر  تستحقيُحتفَظ في المصارف بودائع ذات أجل محدّد  .157

 . من اثني عشر شهرا  )غير جارية(

 تيميس مؤسسة يمثّل اإلستثمار غير الجاري استثمار منظمة السياحة العالمية في مشروعها المشترك مع .158

ن مؤسسة ت ميس كأصٍل ُمعدَّل في نهاية السنة لتشمل حصة يالذي يُحتَسب باستخدام طريقة حقوق الملكية، أي: تُدوَّ

 . منظمة السياحة العالمية في أّي فائض أو عجز في المشروع المشترك

 المخزونات  – 7المالحظة 

 

 بيع. يُحتفَظ بها لل شورات هي منشوراتٌ منمخزونات ال .159

 كافةللموجودات. وتشمل تكلفة مخزونات المنشورات  عبر اإلحصاء الماديكميات المخزون من  التحقّقيتم  .160

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

ة للصفحة الواحدة بقِّسمة إجمالي كلفة حفظ لسنة الجاريتُحتَسب كلفة او. مرّجحةباستخدام صيغة متوّسط التكلفة ال

جمالي عدد الصفحات في المخزون فتتاحي والكلفة اإلنتاجية للصفحات الُمنتجة خالل السنة على إالمخزون اإل

Cash and cash equivalents

Euros

31/12/2019 31/12/2018

Cash and cash equivalents 21,789,453.65 17,449,084.41

   Cash in banks 16,683,766.13 15,067,164.34

   Cash on hand 6,821.85 8,720.07

   Imprest funds 5,000.00 5,000.00

   Short term deposits 5,093,865.67 2,368,200.00

Investments

Euros

31/12/2019 31/12/2018

Investments 196,579.86 128,409.60

   Non-current investments 196,579.86 128,409.60

     Investments in Joint Venture 196,579.86 128,409.60

Publications inventory

Euros

31/12/2019 31/12/2018

Publications inventory, net realizable value 33,336.64 20,896.26

    Publications inventory, carrying cost 50,591.20 34,702.64

        Publications on hand 48,457.04 32,844.28

        Publications on consignment 2,134.16 1,858.36

    Impairment -17,254.56 -13,806.38
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وعدد الصفحات الُمنتجة خالل السنة. ويمثل إتالف المخزونات خفض مخزون المنشورات إلى صفر عندما  فتتاحياإل

  . من تاريخ النشر أو أكثر يصبح عمر المنشور المعني سبع سنوات

ويشمل المخزون الموجودات الُمحتفَظ بها برسم األمانة لدى الموّزعين، والتي تستمر المنظمة في تحّمل مخاطرها  .161

 . واإلستفادة من منافعها إلى حين بيعها من قبل الموّزع

 مستحقة القبضالشتراكات اإل - 8المالحظة 

 

 . تعامالٍت غير تبادليةبطوعية،  ممقّررة أمستحقة القبض، سواء كانت ال كافة االشتراكات رتبطت .162

غير المسدّدة من قبل األعضاء الفاعلين والمشاركين اإلشتراكات المقّررة  مستحقة القبضالشتراكات تمثّل اإل .163

ستئمانية غير المسدّدة، والمستحقّات لصندوق رأس المال ومساهمات الصناديق اإلوالمنتسبين، والمساهمات الطوعية 

 . المتداول

المتوقّع تحصيلها، على أساس خطط الدفع المتّفق  لفشتراكات والسُ غير الجارية هي اإل مستحقة القبضالشتراكات اإل .164

 . على تاريخ التقرير  شهرا   12عليها، بعد أكثر من 

األعضاء مستحقة القبض من الشتراكات المقّررة إلص للحسابات غير مضمونة التحصيل من اعتماد المخصّ اإل قدّريُ  .165

  : الفاعلين والمشاركين والمنتسبين، وصندوق رأس المال المتداول على النحو التالي

 ال يُطبَّق أي اعتماٍد بالنسبة إلى المبالغ المستحقة منذ سنتين أو أقل؛ (أ)

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

ر شطب مبالغ اإل .166 شتراكات الُمستحقة من األعضاء الفاعلين والمشاركين من قبل الجمعية العامة على أساس كل يُقرَّ

 حالٍة على حدة.

ة تُشطب المبالغ غير المدفوعة المُ  .167 ستحقة على األعضاء المنتسبين منذ أكثر من خمسة أعوام ومن دون أي خطة مقرَّ

 .32لةالمفصّ للقواعد المالية  العام ووفقا   ت بتوصيٍة من األمينلسداد المتأخرا

من قبل الجهات المانحة على مستحقة القبض الصة للحسابات غير مضمونة التحصيل عتمادات المخصّ اإلتُحتَسب  .168

 : ستئمانية( على النحو التالياديق اإلاألخرى المستحقّة )المساهمات الطوعية والصن مساهماتمستوى ال

 ؛قلاعتماد على المبالغ المستحقة منذ سنتين أو أال يُطبَّق أّي  (أ)

 .أكثر من سنتينعلى المبالغ المستحقة منذ  في المئة 100يُطبَّق اعتمادٌ بنسبة  (ب )

 .ستئمانية( على أساس كل حالٍة على حدة)المساهمات الطوعية والصناديق اإلاألخرى الُمستحقة  تُشطب المساهمات .169

 
 (.IV.3( والقواعد المالية المفّصلة )IV.2القواعد المالية المفّصلة )  32

Contributions receivable

Euros

31/12/2019 31/12/2018

Contributions receivable, net 6,063,934.89 5,636,752.51

   Current contributions receivable, net 6,063,934.89 5,467,007.07

      Members assessed contributions, net 4,228,521.16 3,899,273.05

      Other contributions, net 1,835,413.73 1,567,734.02

   Non-current contributions receivable, net 0.00 169,745.44

      Members assessed contributions, net 0.00 169,745.44
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بالنسبة إلى اإلشتراكات المقّررة والمساهمات الطوعية المستحقة القبض، يتم إدخال تعديالت أو رصد مخّصصات  .170

إلظهار القيمة العادلة للمستحقّات في البيانات المالية بسبب عدم التيقن في ما يخص توقيت التدفقات النقدية المستقبلية 

ات ال تشّكل شطبا  رسميا  للمستحقات وال تعفي األعضاء/المانحين من المستحقات. ولكن هذه التعديالت أو المخّصص

 . من إلتزاماتهم

 :  ويوضح الجدول التالي تشكيلة اإلشتراكات المقّررة المستحقة القبض لألعضاء فقط .171

 

 : 2018خالل سنة  غير مضمونة التحصيلحسابات عتمادات المخصصة لل لحركة اإلفي ما يلي توضيحٌ و .172

 

 ة القبض  المستحقالحسابات األخرى  – 9المالحظة 

 

Contributions receivable by type

Euros

31/12/2019 31/12/2018

Contributions receivable, net 6,063,934.89 5,636,752.51

     Members assessed contributions, net 4,228,521.16 4,069,018.49

        Members assessed contributions receivable 17,787,845.02 17,574,581.60

        Allowance for doubtful accounts -13,559,323.86 -13,505,563.11

     Voluntary contributions, net 1,835,413.73 1,567,734.02

        Voluntary contributions receivable 1,995,232.13 1,694,080.19

        Allowance for doubtful accounts -159,818.40 -126,346.17

Members assessed contributions receivable by year of assessment

Euros

Year of assessment 31/12/2019 % 31/12/2018 %

Members assessed contributions receivable 17,787,845.02 100.00% 17,574,581.60 100.00%

      2016 and earlier 12,524,373.59 70.41% 13,505,563.11 76.85%

2017 1,037,350.27 5.83% 1,282,801.75 7.30%

2018 1,443,465.64 8.11% 2,786,216.74 15.85%

2019 2,782,655.52 15.83% 0.00 0.00%

Allowance for doubtful accounts movements

Euros

01/01/2019 Utilization

Increase/

(decrease) 31/12/2019

Allowance for doubtful accounts movements 13,631,909.28 865,236.64 952,469.62 13,719,142.26

Members assessed contribution 13,505,563.11 856,393.81 910,154.56 13,559,323.86

Voluntary contributions 126,346.17 8,842.83 42,315.06 159,818.40

Other receivables

Euros

31/12/2019 31/12/2018

Other receivables 258,930.89 362,082.87

    VAT receivable 140,656.02 127,262.24

    Receivables from exchange transactions 118,274.87 234,820.63

       Publications sales receivables, net 21,863.53 39,334.34

          Publications sales receivables 21,863.53 44,575.34

          Allowance for doubful accounts 0.00 -5,241.00

       Employee receivables 49,888.53 43,118.83

       Miscellaneous receivables 46,522.81 152,367.46
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تتألّف الحسابات األخرى المستحقة القبض من مستحقات من المعامالت التبادلية )مستحقات مبيع المنشورات،   .173

المستحقات الخاصة بالموظفين، المستحقات الخاصة بالفوائد المتراكمة، وغيرها من الحسابات المتفّرقة المستحقة  

مضافة التي يمكن استردادها بالنسبة إلى السلع والخدمات القبض من المعامالت التبادلية(، ومن الضريبة على القيمة ال

 . 33المضيفمن حكومة البلد الُمضيف )إسبانيا( بموجب أحكام إتفاق البلد 

مستحقة القبض للهبات  التشتمل المستحقات المتفّرقة المترتّبة على المعامالت التبادلية بشكٍل رئيسي على الحسابات  .174

لحسابات المتفّرقة مستحقة القبض. وتشير المستحقات عن الهبات المدفوعة مسبقا   المدفوعة مسبقا ، وغيرها من ا

ع حيث تسلّف المنظمة كلفة التذاكر الممنوحة، وبالتالي تتوقّع استردادها  بها بالدرجة األولى إلى تذاكر الطيران الُمتبرَّ

 . مقابل المبلغ المدفوع

 على الشكل التالي: ات مبيع المنشورات مستحقالمخصصة للحسابات غير مضمونة التحصيل من  عتماداتقدَّر اإلتُ  .175

 ؛قلال يُطبَّق أّي اعتماد على المبالغ المستحقة منذ سنتين أو أ (أ)

 .سنتين أو أكثرعلى المبالغ المستحقة منذ  في المئة 100يُطبَّق اعتمادٌ بنسبة  (ب )

بعد استحقاقها لمدة خمس سنوات، علما   اكتملت مخصصاتهاالتي تكون من مبيع المنشورات تُشَطب المبالغ الُمستحقة  .176

 .أنَّه يمكن إجراء الشطب قبل هذه الفترة بعد موافقة األمين العام

المخصصة للحسابات غير مضمونة التحصيل على  أيضا  عملية حسابية ُمحدَّثة لإلعتمادات السنة الجاريةُطبِّّقَت في  .177

 . مستوى المبالغ المستحقة من مبيعات المنشورات

 األصول األخرى – 10المالحظة 

 

 ، واألصول المتفّرقة. ف األصول الجارية األخرى من الُسلَف، والنفقات المدفوعة مسبقا  تتألّ  .178

 :  ما يلي لَفتشمل السُ  .179

ة في رحالت العمل، وغير ذلك التعليمية، وإجازة زيارة الوطن، وبدالت اإلقامة اليوميلَف الموّظفين كالمنح سُ  (أ)

 مة السياحة العالمية؛ النظامين اإلداري واألساسي لموظفي منظ وفقا  

مة، من خالل ترتيب  ابة عن المنظبالنيحدة اإلنمائي لتقديم الخدمات الميدانية لَف الُمقدَّمة إلى برنامج األمم المتالسُ  (ب)

 ؛  الخاص بالخدمات مقاصةحساب ال

التعاون التقني  مات المشابهة التي تقدّم أنشطةلعقود مع الهيئات الوطنية والمنظا بموجبلَف للشركاء المنفّذين السُ  (ج )

 مة السياحة العالمية؛  بالنيابة عن منظ

دين. السُ  (د)  لَف إلى المزّوِّ

 غير الجارية.  المتفّرقة الكفاالت واإليداعات واألصول  جاريةتشمل األصول األخرى غير ال .180

 
/ المادة 2015تموز/يوليو  31بتاريخ  182، والجريدة الرسمية اإلسبانية رقم 10إتفاقية المقر بين مملكة إسبانيا ومنظمة السياحة العالمية/ المادة  33

 .2015يونيو/حزيران    25السارية المفعول منذ  10

Other assets

Euros

31/12/2019 31/12/2018

Other assets 98,993.35 111,003.69

    Other current assets 95,824.81 104,331.15

        Advances 94,922.32 73,917.26

        Miscellaneous assets 902.49 30,413.89

    Other non-current assets 3,168.54 6,672.54
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 الممتلكات والمباني والمعّدات  - 11المالحظة 

 

  ة العالمية تحتفظ بممتلكات ومباٍن ومعدّات مستهلكة تماما  مة السياح، كانت منظ2019ل/ديسمبر كانون األو 31في  .181

 . قيد اإلستخداموال تزال 

 لتحديد ما إذا كانت قيمتها قد انخفضت.  ويا  تُراَجع األصول سن .182

من الممتلكات والمباني والمعدّات، فهو يُعتبَر كحّق  يشّكل مبنى المقّر الرئيسي لمنظمة السياحة العالمية جزءا   ال .183

في المالحظة ويتم اإلفصاح من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.  23ممنوح لالستخدام بموجب أحكام المعيار 

 . حول معاملة هذا اإليجار عن المزيد من المعلومات حول اإليرادات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Property, plant and equipment (PPE) 

at 31 December 2019

Euros

Communication 

and IT 

equipment Vehicles

Furnitures and 

fixtures

Other 

equipment Leasehold Total

01/01/2019

Historical cost / fair value 431,329.52 60,773.00 18,324.60 212,100.22 201,625.31 924,152.65

Accumulated depreciation and impairment -370,996.83 -60,773.00 -18,324.60 -197,010.20 -30,323.17 -677,427.80

Opening carrying amount 60,332.69 0.00 0.00 15,090.02 171,302.14 246,724.85

Movement for the year

Additions 0.00 47,851.24 5,689.20 0.00 0.00 53,540.44

Disposals -23,396.70 -21,616.00 -2,868.44 0.00 0.00 -47,881.14

Impairment 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Depreciation -11,192.24 19,622.16 2,513.09 -4,559.64 -19,209.96 -12,826.59

Total movements for year -34,588.94 45,857.40 5,333.85 -4,559.64 -19,209.96 -7,167.29

31/12/2019

Historical cost / fair value 407,932.82 87,008.24 21,145.36 212,100.22 201,625.31 929,811.95

Accumulated depreciation and impairment -382,189.07 -41,150.84 -15,811.51 -201,569.84 -49,533.13 -690,254.39

Closing carrying amount 25,743.75 45,857.40 5,333.85 10,530.38 152,092.18 239,557.56
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 األصول غير المادية – 12المالحظة 

 

رة داخليا  التكاليف المرتبطة  اتتستثني القيمة الُمرسَملة للبرمجي .184  . والصيانة بالبحوثالُمطوَّ

 ات الدفع والمستحق ةمستحقالالحسابات  – 13المالحظة 

 

استالم فواتير  المستحقة عن السلع والخدمات التي تم الحسابات األخرى إلى المبالغ –مستحقة الدفع التعود الحسابات  .185

هم من مقدّمي  وغير الموظفون إلى المبالغ المستحقة للموظفين والمعاونين –مستحقة الدفع التعود الحسابات ولها. 

مة و توفيرها لمنظاستالمها أ ات لقيمة السلع والخدمات التي تمل تقديرالخدمات المؤقتة. أما النفقات المستحقة فتمث

 . مةة ولم تُرَسل بخصوصها فواتير إلى المنظالسياحة العالمية في خالل الفترة المذكور

 الدفع  مستحقةالالتحويالت   - 14المالحظة 

 

Intangible assets 

at 31 December 2019

Euros

Software 

acquired externally

Software 

developed internally Total

01/01/2019

Historical cost / fair value 21,213.20 492,567.39 513,780.59

Accumulated amortization and impairment -10,704.24 -72,238.49 -82,942.73

Opening carrying amount 10,508.96 420,328.90 430,837.86

Movements for year

Additions 89,900.00 0.00 89,900.00

Disposals -5,918.47 0.00 -5,918.47

Impairment 0.00 0.00 0.00

Amortization 1,396.51 -82,094.52 -80,698.01

Total movements for year 85,378.04 -82,094.52 3,283.52

31/12/2019

Historical cost / fair value 105,194.73 492,567.39 597,762.12

Accumulated amortization and impairment -9,307.73 -154,333.01 -163,640.74

Closing carrying amount 95,887.00 338,234.38 434,121.38

Payables and accruals

Euros

31/12/2019 31/12/2018

Payables and accruals 1,039,593.60 1,137,021.70

    Accounts payable - personnel 143,066.56 187,071.59

    Accounts payable - others 717,985.61 837,111.03

    Accrued expenses 178,541.43 112,839.08

Transfers payable

Euros

31/12/2019 31/12/2018

Transfers payable (TP) 379,033.35 358,494.96

   TP for technical cooperation and grants 377,942.94 269,252.68

   TP to donors 1,006.69 89,126.43

   Miscellaneous TP 83.72 115.85
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لة بشكٍل  .186 تشمل التحويالت الواجبة الدفع التعاون التقني والمنح الواجبة الدفع للمستفيدين ولألمم المتحدة لألنشطة الُمموَّ

والفائدة المستحقة  مشترك. وتتضّمن أيضا  التحويالت المستحقة للجهات المانحة من أموال المشاريع غير المصروفة، 

الواجبة الدفع، والحسابات األخرى الواجبة الدفع لألعضاء الفاعلين والمشاركين والناجمة عن توزيعات الفوائض إن 

دت  .ُوجِّ

 استحقاقات الموظفين – 15المالحظة 

 

تستند التزامات استحقاقات الموظفين إلى حسابات يقوم بها اكتواريون محترفون ومنظمة السياحة العالمية بناء على  .187

 بيانات الموظفين والتجارب السابقة.

 

  الجارية اإلستحقاقات  – الموظفين استحقاقات

تشمل استحقاقات الموظفين الجارية استحقاقات الموظفين المستحقة )الرواتب، تسوية مقر العمل، البدل العائلي،  .188

والبدل اللغوي(، وساعات العمل اإلضافية، ومنح التعليم، وأسفار زيارة الوطن، واستحقاقات الموظفين بعد إنتهاء  

 .اء الفترة التي يقوم فيها الموظف بتقديم الخدمة ذات الصلةإنته بعد شهرا   12الخدمة المتوقَّع تسويتها في غضون 

 غير الجارية  اإلستحقاقات  –فين استحقاقات الموظ

ستحقاقات األخرى الطويلة واإلنتهاء الخدمة إتتعلق استحقاقات الموظفين غير الجارية باستحقاقات الموظفين بعد  .189

نتهاء الخدمة، واإلجازات السنوية المتراكمة، واستحقاقات نهاية الخدمة )منح  إتشمل: التأمين الصحي بعد هي األجل. و

 .  (نقل األمتعةالعودة إلى الوطن، وتكاليف النقل في نهاية الخدمة، ونفقات 

تنفّذ منظمة السياحة العالمية خطة التأمين الصحي بعد إنتهاء الخدمة، وهي خطة  - الخدمة نهايةبعد التأمين الصحي  .190

محدّدة إلستحقاقات الموظفين. وبموجب هذه الخطة، يمكن للموظفين المتقاعدين من منظمة السياحة العالمية، ممن  

بتداء  من تاريخ انضمامهم  بلغوا الخامسة والخمسين من العمر أو أكثر وأكملوا عشر سنوات على األقّل من الخدمة ا

إلى المنظمة، أن يختاروا اإلستمرار )ألجل غير مسّمى( في خطة التأمين الصحي هذه، وتكون المنظمة مسؤولة عن 

لخطة التأمين الصحي بعد إنتهاء الخدمة دوري ا المنظمة تقييما  اكتواريا   وتجريمتابعة التمويل الجزئي ألقساط التأمين. 

 .في ما يتعلّق باستحقاقات الموظفين لقياس إلتزاماتها

Employee benefits by valuation type

Euros

31/12/2019 30/12/2018

Employee benefits 27,385,995.43 20,470,629.27

    UNWTO valuation 128,646.76 87,498.08

    Actuarial valuation 27,257,348.67 20,383,131.19

            After Service Health Insurance (ASHI) 25,366,243.98 18,439,648.38

            Accumulated annual leave (AAL) 743,453.46 963,898.39

            End of service benefits (EoSB) 1,147,651.23 979,584.42

Employee benefits

Euros

31/12/2019 30/12/2018

Employee benefits 27,385,995.43 20,470,629.27

    Current employee benefits 542,997.76 487,354.04

        Short-term and other current employee benefits 128,646.76 87,498.08

        After-service employee benefits 414,351.00 399,855.96

    Non-current employee benefits 26,842,997.67 19,983,275.23

        After-service employee benefits 26,842,997.67 19,983,275.23

        After Service Health Insurance (ASHI) 25,174,203.98 18,287,683.27

        Accumulated annual leave (AAL) 649,143.46 853,547.58

        End of service benefits (EoSB) 1,019,650.23 842,044.38
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يجوز لموظفي منظمة السياحة العالمية تجميع إجازاتهم السنوية التي لم يستخدموها إلى  - السنوية المتراكمة اإلجازات .191

يوم عمل. وعند نهاية الخدمة في المنظمة، يحق للموظفين الحصول على مبلغٍ من المال يعادل  60حدٍّ أقصى يعادل 

راتبهم عن فترة اإلجازة السنوية المتراكمة لديهم عند تاريخ انتهاء الخدمة. وصحيٌح أن اإلجازة السنوية هي استحقاق 

السنوية غير الُمستعَملة، وبالتالي إلتزام  قصير األجل للموظفين، غير أن الحق في استالم مدفوعات عن اإلجازات

المنظمة بشأن هذا الرصيد، يُعَرض كاستحقاق طويل األجل للموظفين، إذ إن هذا الحق ال يتبلور إاّل عند انتهاء  

 . الخدمة، أي عادة  بعد أكثر من اثني عشر شهرا  على تاريخ التقرير

ل يحق للموظف غير المحلي  -استحقاقات نهاية الخدمة  .192 الذي أكمل عاما  واحدا  من الخدمة خارج بلد موطنه الُمسجَّ

الحصول على منحة للعودة إلى وطنه عند نهاية خدمته في منظمة السياحة العالمية، وتُستحق على أساس عدد سنوات 

ألمتعة  وشهور الخدمة المؤّهلة خارج بلد موطنه المسّجل. ويحق للموظفين أيضا  الحصول على تكاليف السفر ونقل ا

 . في منظمة السياحة العالمية 34للعودة عند نهاية خدمتهم 

 كتوارية التقييمات اإل

الخدمة واإلجازات السنوية  يحدّد الخبراء اإلستشاريون اإلكتواريون الخصوم الناتجة عن التأمين الصحي بعد إنتهاء .193

مت اإلفتراضات واألساليب التالية من أجل تحديد قيمة التزامات ما  المتراكمة واستحقاقات نهاية الخدمة. ولقد استُخدِّ

كانون  31بعد الخدمة والتزامات الموظفين األخرى المتعلقة بنهاية الخدمة بالنسبة إلى منظمة السياحة العالمية بتاريخ 

 :  2018في العام  باإلضافة إلى التحّوالت ،2016بر األول/ديسم

 2018ل/ديسمبر  كانون األو 31 تاريخ القياس  

 الوحدة االئتمانية المتوقّعة   كتوارية  الطريقة اإل

 معدّل الخصم 

التأمين  

ي  الصح 

نتهاء  إبعد 

  الخدمة 

2.12 % 

  نهج منحنى المردود التي تعكس مدفوعات الفوائد المتوقعة. لى إ إستنادا  

انية العادي اعتبارا   الفائدة من منحنى عائدات سندات الحكومة اإلسب أسعارو

 .  2018ل/ديسمبر  كانون األو  31من  

اإلجازة  

السنوية  

 المتراكمة 

1.68 % 

استحقاقات  

نهاية  

 الخدمة 

1.68 % 

 ال ينطبق   األصول   ائدالمعدّل المتوقّع لع

 ، استنادا إلى اإلفتراضات المنسقة الموصوفة لألمم المتحدة للخطط غير طويلة األمد. %1.8 معدّل التضّخم العام

   .جدارة( لزيادة اإلنتاجية زائد عامل ال سنويا    %0.5% تضّخم، زائد  1.8)%  2.3   نمو الراتب 

 . 2018ل/ديسمبر  كانون األو 31الصرف الفورية لألمم المتحدة في  ألسعار مساوية  الصرف المستقبلية   أسعار

 معداّلت الوفيات  
لمشترك  حدة امم المت لصندوق األ  2017ل/ديسمبر كانون األو  31بتاريخ  تقييمإلى المعداّلت في ال استنادا  

   .فين للمعاشات التقاعدية للموظ 

 معداّلت اإلعاقة  
لصندوق األمم المتحدة المشترك   2017كانون األول/ديسمبر  31استنادا  إلى المعداّلت في التقييم بتاريخ 

 . للمعاشات التقاعدية للموظفين 

   نسحاباإلمعداّلت  
لصندوق األمم المتحدة المشترك   2015كانون األول/ديسمبر  31استنادا  إلى المعداّلت في التقييم بتاريخ 

 . للمعاشات التقاعدية للموظفين 

 معداّلت التقاعد  
ض أن جميع المشاركين ممن تم توظيفهم عاما  وأن من تم   62في سّن  ن يتقاعدو 2014قبل العام  افتَرِّ

   عاما .  65بعد ذلك يتقاعدون في سّن    توظيفهم

   .مستقبلية  ُسلف أّي   تُفترضال  الُسلف 

 . حجم وتركيبة الموظفين العاملينمستوى من المفترض الحفاظ على استقرار  التوظيفات الجديدة  

التأمين  

ي  الصح 

بعد  

نتهاء  إ

 زيادات التكاليف الطبيّة  
 سنة بلوغ الزيادة النهائية   النهائية   األّولية 

4.8 % 3.65 % 2033 

متوّسط كلفة المطالبة الطبية  

 السنوية  
 2019يورو لكّل راشد في العام   3,738

 
 CE/109/3 d(ii) ،CE/DEC/8(CVIX)( من النظام اإلداري للموظفين 18) 24النادة   34
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المشاركين   اشتراكات الخدمة 

 المستقبليين  

على المدى البعيد، سوف تُعدَّل األقساط عند الحاجة لتثبيت النسبة المئوية لمطالبات المتقاعدين والتكاليف  

   .المتقاعديناإلدارية المغّطاة من قبل مساهمات  

   .مدى الحياة هامن المتقاعدين المستقبليين سوف يختارون التغطية ويحتفظون ب %90 معداّلت المشاركة والزوال  

تغطية الُمعالين الراشدين  

 للمتقاعدين المستقبليين  
   . ةعال راشد يختار التغطية ضمن الخطمن المتقاعدات اإلناث لديهم مُ   %55من المتقاعدين الذكور و 85%

اإلجازة  

السنوية  

 المتراكمة 

 الرصيد المتراكم  

ض أن نظرا  إلى أن تراكم اإلجازات السنوية للموظفين يبقى ثابتا   الرصيد   تاريخيا  عاما  بعد عام، فقد افتُرِّ

الموظفون عند نهاية خدمتهم في   ف ويحصل عليهق طويل األجل للموظ المتراكم اإلجمالي هو استحقا

 مة السياحة العالمية.  منظ

 أيّام اإلجازة السنوية 

أيّام في السنة على مدى   10.0( بمعدّل ا  يوم 60من المفترض أن تتراكم )وصوال  إلى الحدّ األقصى البالغ 

في   ا  يوم 0.0المقبلة، و 26أيّام في السنة على مدى السنوات الـ  0.8السنوات األربع األولى من الخدمة، و 

 السنة بعد ذلك. 

استحقاقات  

نهاية  

 الخدمة 

األعضاء الحاصلون على  

 اإلستحقاقات  

% من األعضاء المؤّهلين يطالبون بمنحة العودة إلى الوطن. ويُفتَرض بأن نفقات السفر  100يُفتَرض بأن 

 % من الموظفين المؤّهلين عند إنتهاء خدمتهم.  80للعودة إلى الوطن ونقل األمتعة تستحّق لـ 

السفر للعودة إلى الوطن  

 وتكاليف نقل األمتعة 

ض مبلغ  ، بما يعكس أثر التضخم المتوقّع على مدى متوسط  2017يورو لكل موظف عام  4,500افتُرِّ

 سنوات العمل المستقبلية المتوقعة من قبل الموظفين.  

 % من الموظفين المؤهلين يفترض أن يتلقوا هذه المنحة 10 منحة نهاية الخدمة 

لفترةٍ أطول نتهاء الخدمة بشكٍل دوري إلتزامات المترتبة عليها بعد االكتواري لإل منظمة السياحة العالمية التقييم  جريت .194

 . من سنة

قام بإحتسابها  والتي باستحقاقات الموظفين  المتعلقة لتزاماتلإل والتحليالتمعلومات المزيد من الول أدناه ويوفّر الجد  .195

 : كتواريونالخبراء اإل

 

يتم تحديد التقييم االكتواري إللتزامات اإلستحقاقات المحدّدة بخصم المبلغ المستقبلي المحتمل لسداد اإللتزام الناتج عن  .196

 . خدمة الموظفين المقدّمة في الفترة الحالية والفترات السابقة

عن التوقّع الطويل األجل لإللتزامات: وهي تنتج  تنشأ المكاسب أو الخسائر اإلكتوارية عندما يختلف التقييم اإلكتواري .197

عن التسويات القائمة على التجربة )الفروقات بين اإلفتراضات االكتوارية السابقة وما حدث فعليا ( وآثار تغيّر  

 .اإلفتراضات اإلكتوارية

ستخدام نهج "تدوين يتّم حساب األرباح أو الخسائر اإلكتوارية المتصلة بالتأمين الصحي بعد إنتهاء الخدمة با .198

ن تلك المتعلقة باإلجازة السنوية  ن في بيان التغيّرات في صافي األصول/رأس المال. وتُدوَّ اإلحتياطي"، وتُدوَّ

التأمين إكتوارية ) وخسائر أرباح  أيّ  احتسابولم يتّم المتراكمة واستحقاقات نهاية الخدمة في بيان األداء المالي. 

 . 2017اإلجازة السنوية المتراكمة أو استحقاقات نهاية الخدمة( للعام  أو الصحي بعد إنتهاء الخدمة

نة السنوية النفقات مبالغ تتوّزع .199  : التالي النحو على المالي األداء بيان في الُمدوَّ

After service employee benefits actuarial valuation

Euros

ASHI AAL EoSB Total 

  Preliminary Defined benefit obligation at 01/01/2019 18,439,648.38 963,898.39 979,584.42 20,383,131.19

Recognition of (gain)/loss adjustment 5,828,660.00 -274,851.00 151,694.00 5,705,503.00

Defined benefit obligation at 01/01/2019 24,268,308.38 689,047.39 1,131,278.42 26,088,634.19

    Movements for period ended 31/12/2019 1,097,935.60 54,406.07 16,372.81 1,168,714.48

        Service costs 781,360.00 73,256.00 84,501.00 939,117.00

        Interest costs 511,248.00 11,295.00 18,664.00 541,207.00

        Other costs 0.00 0.00 3,052.00 3,052.00

        (Expected return on assets) 0.00 0.00 0.00 0.00

        Recognition of (gain) / loss 0.00 0.00 0.00 0.00

        (Benefit payments UNWTO) -194,672.40 -30,144.93 -89,844.19 -314,661.52

  Defined benefit obligation at 31/12/2019 25,366,243.98 743,453.46 1,147,651.23 27,257,348.67
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 الفترة في فالموظ خدمة عن الناتج المحدّد اإلستحقاق إللتزام الحالية القيمة في الزيادة هي الجارية الخدمة تكلفة .200

  ستحقاقات اإل ألن تنشأ والتي المحدّد  اإلستحقاق إللتزام الحالية القيمة في الفترة أثناء الزيادة هي الفوائد  وتكلفة. الجارية

 . واحدة بفترة التسوية إلى أقرب تكون

 فتراضات( هما افتراضان من اإل%2.12( ومعدّل الخصم )%  3.65معدّل الزيادات في التكلفة الطبية المستقبلية )إن  .201

ر الجدول أدناه األثر التقديري للتغييرات السنوية غير ونتهاء الخدمة. بعد إي األساسية في تقييم التأمين الصح يُظهِّ

 : 2018ل/ديسمبر كانون األو 31بتاريخ لتزام في المئة في هذه اإلفتراضات على اإل 1المؤاتية بنسبة 

 

ر وفتراضات في تقييم اإلجازة المتراكمة واستحقاقات نهاية الخدمة. ( هو أحد أبرز اإل% 1.88معدّل الخصم )إن  .202 يُظهِّ

كانون  31بتاريخ لتزام مؤاتية لهذا المعدّل على اإلالفي المئة السنوية غير  1 الجدول أدناه األثر التقديري لنسبة

 : 2016ل/ديسمبر األو

 

 التقاعدية لموظفي األمم المتحدةالصندوق المشترك للمعاشات 

منظمة السياحة العالمية هي عضو مشارك في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة، الذي  .203

أنشأته الجمعية العامة لألمم المتحدة من أجل توفير استحقاقات التقاعد والوفاة والعجز وما يتصل بذلك للممستخدَمين. 

)ب( من لوائح الصندوق،  3. وكما يحدد في المادة أرباب العملقائم على خطة استحقاق متعددة  وصندوق التقاعد 

تكون عضوية الصندوق مفتوحة للوكاالت المتخصصة وألي منظمة دولية وحكومية دولية تشارك في مرتبات 

 ومخصصات وشروط خدمة النظام الموحد لألمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة.

من منظمات  المنظمات المشاركة إلى مخاطر اكتوارية مع المستخدَمين الحاليين والسابقينندوق الص اهذ يعرض  .204

أخرى مشاركة في الصندوق، بنتيجة أنه ليس هناك قاعدة مستقرة يعول عليها لتخصيص اإللتزامات، وأصول الخطة 

رك للمعاشات التقاعدية لموظفي الصندوق المشت والتكاليف لفرادى المنظمات المشاركة في الخطة. والمنظمة، مع

األمم المتحدة، مثلها مثل منظمات أخرى مشاركة في الصندوق، ليست في وضع يسمح لها بأن تحدد حصتها النسبية 

من اإللتزام المحدد لإلستحقاق، وأصول الخطة، والتكاليف ذات الصلة بالخطة بما يكفي من الموثوقية ألغراض 

من  39لمنظمة مع هذه الخطة كما لو كانت خطة مساهمات محددة تتماشى مع النقطة المحاسبة. وبالتالي، تعاملت ا

متطلبات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ذات الصلة باستحقاقات المستخدَمين. وتدون اشتراكات المنظمة في  

 الخطة خالل الفترة المالية على اعتبارها نفقات في بيان األداء المالي.

After service employee benefits recognized in the Statement of financial performance

Euros

ASHI AAL EoSB Total 

  Total expenses recognized at 31/12/2019 1,292,608.00 84,551.00 106,217.00 1,483,376.00

        Service costs 781,360.00 73,256.00 84,501.00 939,117.00

        Interest costs 511,248.00 11,295.00 18,664.00 541,207.00

        Other expenses 0.00 0.00 3,052.00 3,052.00

ASHI sensitive analysis

Euros

Long-term medical inflation rate

Discount rate 3.65% per year 4.65% per year

2.12% 24,268,309 30,411,508

1.12% 30,768,824 39,202,271

AAL and EoSB sensitive analysis

Euros

Discount rate Accumulated Annual Leave End of Service Benefits

1.68% 1,131,279 689,047

0.68% 1,260,351 785,463
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نظام األساسي لصندوق المعاشات التقاعدية على أن يُجري الخبير اإلكتواري اإلستشاري تقييما  اكتواريا  ينّص ال .205

للصندوق يُقدَّم إلى مجلس صندوق المعاشات التقاعدية مّرة  كل ثالث سنوات على األقل. وكانت الممارسة المتبعة في  

ستخدام "طريقة حاصل المجموعة المفتوحة". ويكمن مجلس الصندوق تقضي بإجراء تقييم اكتواري كل عاَمين، با

الغرض األول من التقييم اإلكتواري في تحديد ما إذا كانت األصول الجارية واألصول المستقبلية الُمقدَّرة لصندوق 

 .المعاشات التقاعدية كافية لتسديد إلتزاماته

يتمثل التزام منظمة السياحة العالمية المالي في إطار الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة في  .206

بالنسبة إلى % 7.9المساهمات المترتّبة عليها، وفقا  للنسبة التي حدّدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة )وهي تبلغ حاليا  

المنظمات األعضاء(، فضال  عن أّي حصة من مدفوعات العجز اإلكتواري بموجب بالنسبة إلى % 15.8المشاركين، و

لصندوق المعاشات التقاعدية. وال تُسدَّد هذه المدفوعات المتعلقة بالعجز إاّل عندما تلجأ  يمن النظام األساس 26المادة 

هناك ما يقتضي تسديد المدفوعات ، بعد التوصل إلى قرار بأن 26الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى أحكام المادة 

المتعلقة بالعجز استنادا  إلى تقدير لإلكتفاء االكتواري لصندوق المعاشات التقاعدية بتاريخ التقييم. ويتعيّن على كل 

منظمة عضو أن تساهم في سدّ هذا العجز بمبلغ يتناسب مع إجمالي المساهمات التي دفعتها خالل األعوام الثالثة التي 

 .  يخ التقييمسبقت تار 

 كانون 31 حتى التقييم حاليا ويجري ،2017 ديسمبر/األول كانون 31 في للصندوق اكتواري تقييم آخر اكتمل .207

 2018 ديسمبر 31 و 2017 ديسمبركانون األول/ 31 بين المشاركة بيانات  قائمة استخدام تمو. 2019 ديسمبر/األول

 .2018 لعام المالية للبيانات الصندوق قبل من

لة إلى الكتوارية اإلصول األنسبة  أسفرت عن 2017كانون األّول/ديسمبر  31اية لغ التقييم اإلكتوارينتيجة  .208 مموَّ

على المعاشات التقاعدية. في المئة  139.2بنسبة الخصوم االكتوارية، على افتراض عدم إدخال تعديالت مستقبلية 

لة ذ بعين اإلعتبار 102.7 وبلغت النسبة المموَّ  . النظام الحالي لتعديالت المعاشات التقاعدية% عندما أُخِّ

بعد تقييم االكتفاء اإلكتواري للصندوق، خلص الخبراء اإلكتواريون اإلستشاريون إلى أنّه ليس هناك ما يقتضي، في   .209

من النظام األساسي للصندوق، ألّن  26، فرض مدفوعات لسدّ العجز بموجب المادة 2017كانون األول/ديسمبر  31

القيمة اإلكتوارية لألصول تجاوزت القيمة اإلكتوارية لجميع الخصوم المستحقة في إطار الصندوق. وباإلضافة إلى 

في تاريخ التقييم. وفي وقت  ت القيمة السوقية لألصول بدورها القيمة اإلكتوارية لجميع الخصوم المستحقةزذلك، تجاو

 .26إعداد هذا التقرير، لم تلجأ الجمعية العامة إلى أحكام المادة 

ب وقف العمل بالخطة التقاعدية ببسبب العجز اإلكتواري، أكان خالل العملية الجارية أو بس 26المادة  أثيرتإذا  .210

سوف تستند إلى نسبة اشتراكات هذه  المترتبة على كل منظمة عضو سد العجزللصندوق المشترك، فإن مدفوعات 

المنظمة العضو من مجموع اإلشتراكات المسددة إلى الصندوق خالل السنوات الثالث السابقة لتاريخ التقييم. ولقد بلغ 

 7,131.56( 2018، 2017، 2016مجموع اإلشتراكات المسددة إلى الصندوق خالل السنوات الثالث الماضية ) 

 بالمئة منها من منظمة السياحة العالمية. 0.07مليون يورو، 

، بتوصية تأكيد من مجلس الصندوق يمكن إنهاء العضوية في الصندوق بقرار من الجمعية العامة لألمم المتحدة .211

وتدفع حصة نسبية من مجموع أصول الصندوق بتاريخ اإلنهاء إلى المنظمة العضو  المشترك للمعاشات التقاعدية.

وظفيها المشاركين في الصندوق حتى ذلك التاريخ. ويحدد المبلغ من قبل مجلس الصندوق السابقة فقط لمنفعة م

المشترك للمعاشات التقاعدية استنادا إلى التقييم اإلكتواري ألصول الصندوق وخصومه بتاريخ اإلنهاء. وال يدرج في  

 المبلغ أي جزء من األصول الفائضة عن الخصوم.

المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي حدة مراجعة  سنوية للصندوق تابع لألمم المتاجعي الحسابات اليُجري مجلس مر .212

ر فصلية عن حدة، ويقدّم تقريره في هذا الشأن إلى مجلس الصندوق في كّل عام. وينشر الصندوق تقارياألمم المت

 . www.unjspf.orgدوق صنلكتروني للموقع اإلالّطالع على هذه التقارير من خالل زيارة استثماراته، ويمكن اإل

 

Contributions paid to UNJSPF

Euros

31/12/2019 Estimated 2020

Contributions paid to UNJSPF 1,404,633.10 1,438,300.00

http://www.unjspf.org/
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ا   - 16المالحظة     المبالغ المقبوضة سلفا

 

تدّون منظمة السياحة العالمية المبالغ المستلمة في إطار عقود غير تبادلية في بند الخصوم عندما ال يُعتبَر أّن هناك  .213

اتفاقا  ملزما  أو عندما تكون المدفوعات المستلمة مستحقة في السنة أو السنوات المالية التالية. أما المدفوعات المستلمة 

 . شهرا  أو أكثر فتُصنَّف ضمن بند المبالغ المقبوضة سلفا  غير الجارية 12ليا  بعد لإلشتراكات التي تكون مستحقة فع

 األخرى المساهمات بشأن اتاتفاق إلى( لشروطب اتلالتفاق المؤجلة الخصوم) المشروطة بالمساهمات المتعلقة الخصوم تشير - .214

ا الموقعة الشروط أي البارزة، النقاط ذات  الدفترية القيمة تخفيض يتم الشروط، في النظر يتم عندماو . 2019 يناير 1 من اعتبار 

 . المتكبدة المشروع نفقات يساويعلى اعتبار أنه  باإليرادتدوين  ويتم لاللتزام

  حتياطيةاإلالمخّصصات   - 17المالحظة 

 

بشكٍل رئيسي للخصوم المحتملة التي قد تنتج عن عوائد  تدّون منظمة السياحة العالمية المخّصصات اإلحتياطية .215

المنشورات الُمباعة للموّزعين، وعن اإللتزامات المترتبة على المنظمة عندما يكون من المرّجح تدفّق الموارد، وعن 

. ويستند مستوى المخّصصات ومن المنازعات ردّ األرصدة غير المصروفة للمشاريع المغلقة للجهات المانحة

 . وإلى أفضل التقديرات  حتياطية إلى التجارب السابقةاال

 حر السنة هي كما يأتي: Fالمخصصات في حركات  .216

 

 

Advance receipts and deferred liabilities

Euros

31/12/2019 31/12/2018

Advance receipts and deferred liabilities 3,897,323.66 1,565,243.30

   Current defered liabilities 3,882,583.66 1,560,325.30

     Advance receipts - Contributions 1,621,331.69 1,560,325.30

     Defered liabilities of agreements with conditions 2,040,958.54 0.00

     Miscellaneous advance receipts 220,293.43 0.00

   Non-current defered liabilities 14,740.00 4,918.00

     Advance receipts - Contributions 14,740.00 4,918.00

Provisions

Euros

31/12/2019 31/12/2018

Provisions 504,825.90 372,110.42

   Current provisions 504,825.90 372,110.42

     Provisions for refunds to donors 172,936.11 177,498.28

     Provisions for sales return 3,943.51 2,717.91

     Provisions for litigations 222,394.45 90,000.00

     Other current provisions 105,551.83 101,894.23

Provisions movements

Euros

01/01/2019 Utilization

Increase/

(decrease) 31/12/2019

Provisions movements 372,110.42 27,414.50 160,130.03 504,825.95

     Provisions for refunds to donors 177,498.28 27,000.00 22,437.83 172,936.11

     Provisions for sales return 2,717.91 414.50 1,640.10 3,943.51

     Provisions for litigations 90,000.00 0.00 132,394.45 222,394.45

     Other current provisions 101,894.23 0.00 3,657.65 105,551.88
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  الخصوم األخرى – 18المالحظة 

 

 

المتفرقة )مستحقات الدفع المشتركة بين القطاعات( وخصوم التأجيرات   تدون المنظمة في بند الخصوم الخصوم .217

 التمويلية.

 التمويلية التأجيرات

م الجدول أدناه تحليال  للفارق بين الحدّ األدنى  المنظمة تأجيرات  .218 تمويلية آلالت التصوير ذات الحجم الكبير. ويقدِّّ

 :  للدفعات التأجيرية المستحقة والقيمة الحالية لهذه الدفعات

 

ند مة عية إلى المنظ. وال تنتقل الملكلُمستأجرةفي إطار هذه األصول ا واجبة اإلستالمال توجد دفعات تأجير فرعي  .219

 . فسخ اإليجار، وال توجد أّي خيارات لشراء المعدّات في هذا الوقت

 صافي األصول/ رأس المال  - 19المالحظة 

 

Other liabilities

Euros

31/12/2019 31/12/2018

Other liabilities 214,357.71 13,453.28

    Other current liabilities 208,957.31 4,191.01

        Finance lease liabilities 4,184.12 4,043.44

        Miscellaneous other current liabilities 204,773.19 147.57

    Other non-current liabilities 5,400.40 9,262.27

        Finance lease liabilities 5,400.40 9,262.27

Finance leases 

at 31 December 2019

Euros

Minimum payments 

due Finance charges

Present value of 

minimum payments

Finance lease liabilities 9,584.52 0.00 9,584.52

< 1 year 4,184.12 0.00 4,184.12

> 1 year  and < 5 years 5,400.40 0.00 5,400.40

Changes in net assets/equity - detailed

for the year ended 31 December 2019

Euros

Restricted

Accumulated

Surplus

Unrestricted 

accumulated 

surplus

Total 

accumulated 

surplus Surplus

Working 

capital fund

Replacement 

reserve

Special 

reserve for 

contingency

Total net 

assets

Net assets, 31/12/2018 7,248,283.31 -11,222,028.13 -3,973,744.82 2,800,263.67 1,181,499.03 460,821.24 468,839.12

Total directly recognized revenue/expenses -27,552.46 -5,602,351.11 -5,629,903.57 0.00 -88,401.53 -15,114.12 -5,733,419.22 

Net change in reserves 0.00 103,515.65 103,515.65 -88,401.53 -15,114.12 0.00

Actuarial gain/loss -5,705,503.00 -5,705,503.00 -5,705,503.00 

Other adjustments -27,552.46 -363.76 -27,916.22 0.00 -27,916.22 

-146,752.72 955,111.39 808,358.67 0.00 0.00 150,000.00 0.00 958,358.67

Result for the period 958,358.67 958,358.67

Direct transfers from result -546,752.72 1,355,111.39 808,358.67 -958,358.67 0.00 150,000.00 0.00 -0.00 

Other adjustments in accumulated surplus 400,000.00 -400,000.00 0.00 0.00

Net assets, 31/12/2019 7,073,978.13 -15,869,267.85 -8,795,289.72 0.00 2,800,263.67 1,243,097.50 445,707.12 -4,306,221.43 

Total recognized surplus for the period
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يتألّف الفائض المتراكم لمنظمة السياحة العالمية من: )أ( الفائض المتراكم غير المقيّد )عجز(، )ب( الفائض المتراكم  .220

لة من الجهات المانحة والُمحتَجزة لتُستخدَم  األرصدة المتعلقة بالمشاريعالمقيّد. ويقوم األخير بشكٍل رئيسي على  الُمموَّ

 . وصندوق احتياطي المشاريعفي مشاريع محدّدة معيّنة وفي إطار تكاليف دعم المشاريع، 

ل من خالل اشتراكات 35العامةتأّسس صندوق رأس المال المتداول بمبالغ وألغراٍض تحدّدها الجمعية  .221 . وهو يُموَّ

األعضاء التي تُسدّد وفق ا لجدول اإلشتراكات على النحو الُمحدَّد من قبل الجمعية العامة، ومن خالل أّي تحويٍل آخر 

 . 36الصدد في هذا  من صافي قيمة رأس المال تجيز الجمعية استخدامه

واحتياطي الطوارئ   37اإلستبدالوباإلضافة إلى صندوق رأس المال المتداول، تشمل اإلحتياطيات القانونية احتياطي  .222

 . اللذين تأّسسا وفقا  للنظام المالي والقواعد المالية لمنظمة السياحة العالمية 38الخاص

تدّون منظمة السياحة العالمية المكاسب والخسائر اإلكتوارية المرتبطة بالتأمين الصحي بعد إنتهاء الخدمة مباشرة  في  .223

ل على هذا األساس دورياة بيان التغيّرات في صافي األصول/ رأس المال. وتُجرى التقييمات االكتواري  ، فتُسجَّ

 . المكاسب والخسائر اإلكتوارية

 اإليرادات – 20المالحظة 

 

ن اإل .224  . 39الصلةالمقّررة كإيرادات في بداية السنة التي تُنَسب إليها في فترة ميزانية السنتَين ذات  شتراكاتتُدوَّ

 
 )ب( 2-10)أ( و2-10النظام المالي،  35
 )ج(  2-10النظام المالي،  36
 23سادسا  إلى  21سادسا القواعد المالية المفّصلة   37
 28سادسا إلى   24سادسا القواعد المالية المفّصلة   38

 1ثانيا  لنظام المالي، المرفقا 39

Revenues

Euros

31/12/2019 31/12/2018

Revenue 20,813,221.81 21,988,065.94

    Members assessed contributions 14,470,510.00 13,853,263.00

    Other contributions, net of reduction 1,479,776.55 3,586,764.89

        Voluntary contributions 1,830,670.56 3,462,400.58

        Project support cost 79,766.73 260,011.54

        Reduction in contribution revenues -430,660.74 -135,647.23

    Publications revenues, net of discounts and returns 405,156.50 396,954.74

        Publications revenues 453,950.15 450,544.59

        Discounts and returns -48,793.65 -53,589.85

    Currency exchange differences 0.00 105,460.80

    Other revenues 4,457,778.76 4,045,622.51

        In-kind contributions 3,110,441.06 1,996,579.18

          Donated goods 1,758.00 0.00

          Donated use of premises/equipment 2,220,636.51 1,344,983.05

          Donated travel 888,046.55 651,596.13

        Miscellaneous revenues 1,347,337.70 2,049,043.33

          Assessed contributions - new members 44,560.00 42,846.00

          Application of allowances 864,471.40 1,623,589.03

          Revenue from deposits and investments 113,646.21 16,349.21

          Other miscellaneous 324,660.09 366,259.09
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ن المساهمات الطوعية والصناديق اإلستئمانية كإيرادات عند توقيع إتفاق  .225 الصلة، ما عدا تلك  التمويل الُملزم ذيتُدوَّ

 هذه اإليرادات تشملور المحاسبية الدولية للقطاع العام. التي تنطوي على شروط أداء على النحو الُمحدَّد في المعايي

بعد خصم المخّصص الخاص باإلعادة إلى الجهات المانحة وردّ وهي مبيّنة بالقيمة الصافية  40المشاريعتكاليف دعم 

 . األموال لها )بند التخفيض في إيرادات المساهمات(

 . مة الذي يدّر إيرادات تبادلية ماديةالنشاط الوحيد في المنظالمية هو مة السياحة العإن بيع منشورات منظ .226

 صرف العمالت.    فروقاتصرف العمالت من الفرق بين المكاسب والخسائر على   فروقاتتتألّف  .227

تتلقّى والمساهمات العينية. وتطبيق مخّصصات األعضاء تضم اإليرادات األخرى اإليرادات المتفرقة التي تشمل  .228

، وعلى شكل رمزيالعالمية تبّرعات عينية على شكل جواز استخدام المباني مقابل إيجار صفري أو منّظمة السياحة 

ة على مباٍن مماثلة، المستحقة لإليجار عادلال السوقية استخدام المباني بحسب القيمة  ويتم تقييمة. دفوعنفقات السفر الم

إلى  إستنادا  لة لكلفة تذكرة الطيران الممنوحة، و)ب( عاد ال السوقية نفقات السفر )أ( بحسب القيمة يتم تقييمفي حين 

ن هذه المساهمات العينيوالبدالت اليومية لنفقات السفر األخرى.  ن أيضا  تُدوَّ  . مقابلة لها نفقاتٌ  ة كإيرادات، في حين تُدوَّ

   :يليالحق الممنوح في استخدام المباني ما يشمل كما  .229

مبنى المقر الرئيسي لمنظمة السياحة العالمية الواقع في مدريد، إسبانيا، وفقا  لإلتفاقات الُمبَرمة بين المنظمة     (أ)

ب المعدّل التجاري إليجار مبنى المقر الرئيسي للمنظمة من خالل عملية تقييم  41إسبانياوحكومة  . وقد احتُسِّ

 . 2018كانون األول/ديسمبر  31مستقلة في 

مكتب اإلتصال التابع لمنظمة السياحة العالمية في جنيف الذي يُحتَسب معدل إيجاره التجاري باإلستناد إلى  (ب)

   .مستوى اإليجارات في جنيف

  النفقات – 21المالحظة 

 
، تّم اإلفصاح ضمن فئة  2016كانون األّول/ديسمبر   31في التقرير المالي لمنّظمة السياحة العالمية والبيانات المالية المراجعة للسنة المنتهية في   40

 يورو.  252.020.05"اإليرادات األخرى" عن إيرادات تكاليف دعم المشاريع البالغة  
من اإلتفاقية بين منظمة السياحة العالمية وإسبانيا بشأن الوضع   24نظمة السياحة العالمية، بموجب المادة اإلتفاق الخاص بشأن مبنى المقر الرئيسي لم  41

 القانوني للمنظمة في إسبانيا.  
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 فين ألجور والرواتب واستحقاقات الموظا

تشمل األجور والرواتب واستحقاقات الموظفين: )أ( نفقات الموظفين الدائمين المرتبطة باألجور والرواتب  .230

الخدمة، واإلجازة السنوية  واإلستحقاقات والحركات في الخصوم اإلكتوارية الخاصة بالتأمين الصحي بعد إنتهاء

وغيرهم من مقدّمي الخدمات  المتعاونين والمستشارينالمتراكمة، واستحقاقات نهاية الخدمة، )ب( تكلفة التعاقد مع 

 .  المؤقتة، بما في ذلك التأمين الصحي لهم

 

 المنح والتحويالت األخرى  

يشمل هذا البند: )أ( النفقات الخاصة بالتدريب الخارجي والندوات والتي تتألّف بشكٍل أساسي من تكاليف السفر وبدل  .231

اإلقامة اليومية للمشاركين، )ب( التعاون التقني والمنح التي تمثّل إعانات ورعايات، )ج( المساهمات في األنشطة 

 . المشتركة لألمم المتحدة، )د( المساهمات األخرى

 السفر 

والمستشارين وغيرهم من مقدّمي الخدمات المؤقتة  والمتعاونينمنظمة السياحة العالمية  لمستخدَميتكاليف السفر هي  .232

 . وهي تتعلّق بشكٍل رئيسي بالنقل ونفقات بدل اإلقامة اليومية

 ستهالكية وتكاليف التشغيل األخرى  اللوازم والمواد اإل

Expenses

Euros

31/12/2019 31/12/2018

Expenses 19,854,863.14 18,503,877.28

    Salaries and employee benefits 12,935,689.96 12,221,575.24

        Salaries and benefits - regular staff 8,145,278.16 7,994,232.15

        Long-term benefits - regular staff 1,483,376.00 1,195,909.00

        Salaries and benefits - non-regular staff 3,307,035.80 3,031,434.09

    Grants and other transfers 497,339.50 341,186.61

    Travel 1,575,631.41 1,392,421.23

        Non-donated travel 687,584.86 740,825.10

        Donated travel expenses 888,046.55 651,596.13

    Supplies, consumables and other runing costs 3,277,304.95 2,943,763.66

        Expendables 106,086.47 71,867.30

        Supplies, consumables and others 358,933.03 382,188.88

        Publishing expenses 18,241.23 36,395.37

        Rental expense (included in-kind rental expense) 2,288,929.56 1,435,460.89

           Rental expense 68,293.05 90,477.84

           Rental expense in-kind 1,285,546.41 454,421.05

           Rental headquarter 935,090.10 890,562.00

        Contractual services 505,114.66 1,017,851.22

    Currency exchange differences 6,390.79 0.00

    Depreciation and amortization 149,940.81 150,606.96

        Depreciation and impairment - PPE 60,707.73 74,832.91

        Amortization and impairment - Intangible Assets 86,616.48 75,774.05

        Impairment - Publications 2,616.60 0.00

    Other expenses 1,412,565.72 1,454,323.58

        Doubtful accounts expense 1,264,042.39 1,201,916.46

        Bank costs 10,846.46 13,436.60

        Other miscellaneous 137,676.87 238,970.52
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التي ال تستوفي معايير الرسملة  جهيزات الثابتةستهالك، واألثاث والتلعنوان بنود المعدّات القابلة لإلهذا ا يشمل .233

في ذلك السلع العينية الموهوبة( باإلضافة إلى بنود البرمجيات القابلة لإلستهالك كممتلكات ومبان ومعدّات )بما 

  .والرخص التي ال تستوفي معايير الرسملة كأصوٍل غير مادية

تشمل اللوازم والمواد اإلستهالكية وغيرها المكاتب واللوازم األخرى، والتأمينات، وصيانة المرافق وتصليحاتها،   .234

 .  والضيافة، وتكاليف التشغيل األخرى

 ة بإصدار المنشورات. رتبطتشمل نفقات النشر التكاليف الم .235

النفقة المرتبطة بالمساهمة العينية المتصلة بالمباني والُمقدَّمة إلى تمثل نفقة اإليجار تكاليف إيجار المباني، بما في ذلك  .236

 .  منظمة السياحة العالمية بكلفٍة صفرية أو رمزية

تمثل الخدمات التعاقدية النفقات التي ترتبط بتوظيف منظمة السياحة العالمية لطرٍف ثالث مقابل القيام بأعماٍل لصالح  .237

 . نواع من الترتيبات الخدمات المهنية واألبحاثالمنظمة. وتشمل أبرز فئات هذه األ

 ستهالك واإلهالك وانخفاض القيمة اإل

ستهالك في الممتلكات والمباني والمعدّات وزيع المنهجي للمبالغ القابلة لإلستهالك هو النفقة السنوية الناتجة عن التاإل .238

لإلهالك في األصول  للمبلغ القابلالمنهجي  وزيعالت هو النفقة السنوية الناتجة عنفاإلهالك أما أثناء عمرها اإلنتاجي. 

 . غير المادية أثناء عمرها اإلنتاجي

من  المخزوناتانخفاض قيمة الممتلكات والمباني والمعدّات، واألصول غير المادية، وويشمل هذا البند أيضا   .239

 . منشورات

 النفقات األخرى  

تمثّل نفقة الحسابات غير مضمونة التحصيل التغيّرات في مخّصص الحسابات غير مضمونة التحصيل لإلشتراكات   .240

المقّررة، والمساهمات في صندوق رأس المال المتداول، والمساهمات الطوعية، ومساهمات الصناديق اإلستئمانية.  

 . نة التحصيلكما تشكل مبلغا  لحسابات المنشورات المستحقة القبض وغير مضمو

 الرسوم المصرفية والنفقات المتفّرقة.  اإلعتمادات ومن شكٍل أساسي النفقات األخرى ب ألفتت .241
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 الميزانية العادية –بيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية  – 22المالحظة 

 

المبالغ الفعلية الُمقدَّمة على أساس المقارنة   إنمن المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام،  24لما يقتضيه المعيار  وفقا   .242

بالميزانية تخضع، عندما ال تُعَدّ البيانات المالية والميزانية على أساٍس مشابه، لتسويٍة للمبالغ الفعلية الُمقدَّمة في  

 .  البيانات المالية، مع تحديد أّي فروقات

ذت الفروقات التالية بعين وحرصا   .243 على تسوية بيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية مع بيان األداء المالي، أُخِّ

 :  اإلعتبار

 الفروقات في الكيانات    (أ)

ة المشاريع أو األموال أو الكيانات التي أُبلِّغ عنها مع   تبرز هذه الفروقات عندما تستثني الميزانية العادية الُمقرَّ

يانات المالية. وفي منظمة السياحة العالمية، إن صندوق المساهمات الطوعية والصناديق اإلستئمانية  ذلك في الب

ة  . ومشاريع الميزانية غير العادية ضمن الصندوق العام ال تشّكل جزءا  من الميزانية العادية الُمقرَّ

 الفروقات في األساس المحاسبي  ( ب)

ة على أساٍس مغايِّر لألساس المحاسبي. وتُعَد الميزانية  تبرز هذه الفروقات عندما تُعَد الميزانية العادية الُمقرَّ

العادية في منظمة السياحة العالمية على أساس اإلستحقاق المعدّل، في حين تُعَد البيانات المالية على أساس 

 م. اإلستحقاق الكامل بما يتماشى مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العا

على تسوية نتيجة الميزانية )بيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية( مع األداء المالي )بيان األداء وحرصا  

المالي(، تُحذَف العناصر غير االستحقاقية في الميزانية العادية )مثال ، تُدرج الممتلكات والمعدات في الميزانية  

 . في األساس المحاسبيفي الفترة التي يُخطط فيها لتسديد المدفوعات( كفروقات  

 الفروقات في التوقيت   ( ج)

فترة التقرير المعتمدة في البيانات المالية. وما من عندما تختلف فترة الميزانية عن تحصل هذه الفروقات 

 .اختالفاٍت على مستوى الفترات الزمنية في منظمة السياحة العالمية

Reconciliation of financial performance with budgetary result of the Regular Budget

for the year ended 31 December 2019

Euros

31/12/2019

Financial surplus/(deficit) in the Statement of financial performance 958,358.67

    Entity differences -4,110.76

    Add: Revenues of 4,601,239.73

        Other funds than the GF (VC and FIT) 3,366,223.18

        Other projects within GF 1,235,016.55

    Less: Expenses of 4,605,350.49

        Other funds than the GF (VC and FIT) 4,001,807.82

        Other projects within GF 603,542.67

    Basis differences -1,270,567.25

    Add: 3,704,247.62

      (a) Unbudgeted revenues under Regular Budget 3,413,156.37

      (b) Budgeted transfer to the Replacement Reserves 150,000.00

      (c) Budgeted PPE, IA and finance lease liabilities 141,091.25

    Less: 4,974,814.87

      (a) Unbudgeted expenses under Regular Budget 4,830,814.87

      (b) Budgeted transfers from net assets 144,000.00

Budgetary result in the Statement of comparison of budget and actual amounts 2,233,036.68
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 الفروقات في التقديم      (د )

تُعزى هذه الفروقات إلى اإلختالفات في الصيغة وخطط التصنيف الُمعتَمدة في بيان األداء المالي وبيان مقارنة  

الميزانية والمبالغ الفعلية. ويُشار إلى أن بيان األداء المالي في منظمة السياحة العالمية يُصنَّف بحسب طبيعته، 

. ولكنَّ التأثير المالي لهذا اإلختالف في الباب/القسمالفعلية بحسب  في حين يُصنَّف بيان مقارنة الميزانية والمبالغ

 . العرض يبقى صفريا  

 طوارئاللتزامات وال  - 23المالحظة 

 لتزامات القانونية اإل

معلّقة ترتبط بالتكاليف التشغيلية وترد بصورةٍ أساسية على شكل عقوٍد صادرة  لمنظمة السياحة العالمية إلتزاماتٌ  .244

ل على الميزانية  ن في البيانات المالية كمصروفات عند التنفيذ في السنوات المالية المقبلة وتُسجَّ وأوامر شراء ستُدوَّ

 : القانونية ما يلي، بلغت اإللتزامات 2019كانون األول/ديسمبر  31السنوية ذات الصلة. وبتاريخ 

 

 التشغيلي  يجارالتزامات اإل

تدخل منظمة السياحة العالمية في ترتيبات اإليجار التشغيلي من أجل استخدام مباني المكاتب بشكٍل رئيسي، ومن أجل  .245

 :  استخدام معدّات التصوير والطباعة. أما الحدّ األدنى لمدفوعات اإليجار المستقبلية للفترات التالية فهو

 

 محتملةالخصوم ال

 . تترتب عليهاخصوم كبيرة عرضة لمطالبات نشأت في المجرى العادي ألعمالها، ما قد يؤدي إلى ممنظمة ال .246

 ينتمتعلق شكويين قد نظرت في لمنظمةا في المشتركة الطعون لجنةكانت  ،2019 ديسمبر/األول كانون 31 بحلول .247

  الخارجية المراجعة قبلو. الدولية العمل منظمة في المحكمة اإلداريةواستؤنفت ثالثة شكاوى لدى  ورفضتهما، بالعمل

 لمنظمة اإلدارية المحكمة لدى كاستئناف الشكاوى إحدى تقديم تم ،2020 مارسآذار/ في ،2019 لعام المالية للبيانات

 اإلحتماالت تحديد  يمكنها  وال الحاالت هذه لنتائج تقدير تقديم ،الراهن الوقت في المنظمة، تستطيع وال. الدولية العمل

 القانونية بالتكاليف تعلقت للتقاضي بتدوين مخصصات المنظمة ولقد قامت. بالنتيجة المرتبطة التقديرية االلتزامات أو

 .الدولية العمل لمنظمة اإلدارية المحكمة لدى المرفوعة بالقضايا المرتبطة

لق بالخدمات التنظيمية المشتركة في األمم المتحدة، وهي تقدر بـ تتع 2017وهناك خصوم محتملة مترتبة منذ عام  .248

لم تتلق المنظمة أية مطالبة بهذا الشأن، ويستبعد جدا أن تنسب إلى المنظمة أية حتى تاريخه، الف دوالر.  100

 خصوم.

  محتملةاألصول ال

 ، ما من أصول محتملة تعتمد على أحداث مستقبلية.  2019كانون األّول/ديسمبر  31في  .249

Legal commitments

Euros

31/12/2019

Legal commitments 1,389,264.88

Operating leases 

Euros

31/12/2019 31/12/2018

Operating lease commitments 436,716.92 38,344.98

< 1 year 51,816.63 36,228.98

> 1 year  and < 5 years 384,900.29 2,116.00
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 شطوباتموال على سبيل الهبةالخسائر والمدفوعات  – 24المالحظة 

 

من النظام المالي على ما يلي: "لألمين العام أن يدفع اإلكراميات التي يرى أن مصلحة المنظمة  5 -13تنص المادة  .250

 تقتضيها بشرط أن يُدَرج بيان بهذه المدفوعات في حسابات المنظمة". 

 من النظام المالي على ما يلي: "لألمين العام أن يأذن، بعد إجراء تحقيٍق واٍف، بشطب خسائر  4 -13تنّص المادة  .251

 ". نقدية أو مواد أو أصول أخرى، بشرط أن يقدّم بيانا  بها مع الحسابات التي تُقدَّم إلى مراجعي الحسابات الخارجيين

، لم تترتّب على منظمة السياحة 2019كانون األّول/ديسمبر  31كانون الثاني/يناير لغاية  1خالل الفترة الممتدة من  .252

العالمية أي مدفوعات على سبيل الهبة. وتمثل الخسائر الخسارة في قيمة اإلستثمار في المشروع المشترك فيما تتصل 

ة المتعذّر تحصيلها التي تم تحليلها على أساس كل حالة على حدة  .المشطوبات بالمبالغ المستحقة المقرَّ

 . 2019مفترض في عام  غشأو  غشأّي حاالت  لم يُبلّغ عن .253

 وموظفي اإلدارة الرئيسييناألطراف ذات العالقة ب المتصلة فصاحاتاإل – 25المالحظة 

  واألطراف ذات العالقة اإلداريةاألجهزة 

تُدار منظمة السياحة العالمية من خالل جمعيٍة عامة تتألّف من ممثلي األعضاء الفاعلين والمشاركين في المنظمة. وهم  .254

 . ال يتلقّون أّي أجر من المنظمة

واحد لكّل خمسة أعضاء عضو  معدلتنتخب الجمعية العامة األعضاء الفاعلين الذين يشّكلون المجلس التنفيذي ب .255

كقاعدةٍ عامة، ال  وويجتمع مّرتين في السنة.  العالميةفاعلين. ويتولّى المجلس التنفيذي اإلدارة العامة لمنظمة السياحة 

 . واجباتهم كأعضاء عند أداءن األعضاء الفاعلو يتكبّدهاتدفع المنظمة لتغطية تكاليف السفر أو أي تكاليف أخرى 

اء الفاعلين بشكٍل منفصل من قبل حكومة كّل عضو فاعل، وال يُعتبَرون ضمن موّظفي اإلدارة يُعيَّن ممثلو األعض .256

 .  الرئيسيين في المنظمة على النحو الُمحدَّد في المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

يير المحاسبية الدولية من المعا 20إن الطرف ذا العالقة الوحيد المرتبط بالمنظمة بحسب المعنى المقصود في المعيار  .257

، قدّمت منظمة السياحة 2019للقطاع العام )اإلفصاح المتصل باألطراف ذات العالقة( هو مؤسسة تيميس. وخالل 

 يورو كمنحٍة سنوية لمؤسسة تيميس. 109,000 العالمية

 فو اإلدارة الرئيسيونموظ

وما فوق ويملكون السلطة  D2موظفو اإلدارة الرئيسيون في منظمة السياحة العالمية هم الموظفون من رتبة  .258

والمسؤولية للتخطيط ألنشطة المنظمة وتوجيهها وضبطها. ويضم موظفو اإلدارة الرئيسيون في منظمة السياحة 

وما  D2من رتبة  الشؤون اإلدارية والماليةومدير  والمدراء التنفيذيين، ونائب األمين العام، العالمية األمين العام،

 فوق.

  يشمل األجر الكلي الذي يُدفَع لموظفي اإلدارة الرئيسيين ما يلي: صافي الرواتب، تسوية مقّر العمل، واإلستحقاقات .259

 . والعالوات، فضال  عن حصة المعاش التقاعدي التي تدفعها المنظمة واشتراكات التأمين الصحي

Losses, ex-gratia payments and write-offs

Euros

31/12/2019 31/12/2018

Losses, ex-gratia payments and write-offs 5,002.78 33,537.58

    Losses and write-offs 5,002.78 33,537.58
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إن موظفي اإلدارة الرئيسيين مؤهلون أيضا  للحصول على استحقاقات ما بعد نهاية الخدمة بالمستوى نفسه كالموظفين  .260

مية هم مشاركون في الصندوق المشترك اآلخرين. كما أن موظفي اإلدارة الرئيسيين في منظمة السياحة العال

 . للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة

. وتتوفر السَلف 42الماليالُسلَف هي تلك التي تُقدَّم مقابل الراتب واالستحقاقات والعالوات، وفقا  للقواعد المالية والنظام  .261

 مقابل الراتب واالستحقاقات والعالوات لجميع موظفي منظمة السياحة العالمية

 ارة الرئيسييناإلفصاحات المتصلة باألطراف ذات العالقة وموظفي اإلد – 26المالحظة  .

 بالفعل أحدث  وقد عالميا، وباء  2019 لعام فيروس كورونا مرض العالمية الصحة  منظمة أعلنت البيانات،  هذه إصدار وقت في .262

 السياحة منظمة نظرت عالمي ا، 19-كوفيد انتشار استمرار معو. الرئيسية المالية واألسواق العالمي االقتصاد على اكبير اأثر

 المحتملة المالية اآلثار تعتبرو. منها للتخفيف المقترحة الخطواتفي و لهذا الوباء المحتملة والبرنامجية المالية اآلثار في العالمية

 . 2019 لعام المالية بالبيانات يتعلق فيما  للتعديل قابلة غير

 المالي التأثير

 المنظمة أصول إجمالي منو. األجل قصيرة ومستحقات إيداع أدوات كبير حد إلى هي العالمية السياحة لمنظمة المالية األصول .263

 المستحقة لألعضاء المقدرة االشتراكات صافي هي ٪ 15 و نقدية، ومكافئات نقود  هي ٪ 75 ،2019 ديسمبركانون األول/ 31 في

 لألعضاء، رةرالمق االشتراكات من رئيسية بصورة للمنظمة العادية الميزانية تمولو. األخرى المساهمات صافي٪ 6 و القبض

 (. االستئمانية والصناديق الطوعية التبرعات) أخرى مساهمات من المانحة الجهات على القائمة المشاريع تمول بينما

 المقدرة االشتراكات استالم في التأخيرات من مزيد هناك يكون قد ،يالعالم مستوىال على السلبي االقتصادي التأثير  ضوء في.  .264

  البيانات) الحالي للعام المقدرة االشتراكات إيرادات كانت ،2020 مارسآذار/ 31 وحتى. 2020 عام خالل األعضاء الدول من

 نفس في 2019 عام عن٪ 10 بحوالي وأقل مارسآذار/ 31 في  2020-2016 الفترة متوسط عن يورو مليون بنحو  أقل( المؤقتة

 متوسط بقليل( المؤقتة البيانات) 2020 مارسآذار/ 31 حتى األعضاء على المستحقةالمتأخرة  االشتراكات تجاوزتو. التاريخ

 .مارسآذار/  31 بتاريخ 2020-2016 الفترة

 الموارد على المصروفات وستقصر ،المقررة االشتراكات من والمتأخرات لألعضاء الحالية السنة كثب عن المنظمة ستراقب .265

  إذا العامل المال رأس صندوق باستخدام األعضاء اشتراكات مستحقات على السيولة مخاطر ستدارو. والمتوقعة المتاحة النقدية

  النقدية الموارد استالم يتم إلى أن النفقات مباشرة يمكن ال حيث المانحة الجهات على القائمة المشاريع إدارة ستستمرو. األمر لزم

 . المعنية

 . العادية الميزانية عمليات لتقليص النظر قيد والخطط المالي الوضع على األعضاء وسنواصل إطالع .266

 البرنامج على تأثيرال

  االقتصادية  القطاعات أحد هي السياحةف. الوباء بداية منذ العالمية الصحة منظمة مع كثب عن العالمية السياحة منظمة تعمل .267

 من التعافي على القطاع مساعدةب وبالتالي األزمة، خالل السياحة قطاع بدعم منظمةال تلتزمو. 19-وباء كوفيد من تضررا األكثر

 ذلك في بما مجاالت، عدة في إجراءات منظمةال اتخذتولقد . القطاع على 19-كوفيد تأثير عن  الناتجة المسبوقة غير التحديات

 اتخاذ  أجل من السياحة ألزمة عالمية لجنة إنشاء أو العالمية السياحة قطاع مساعدة إلى تدعو التي التوصيات من مجموعة إصدار

 .المتحدة األممو الدولية التمويل ومؤسسات والحكومات والعام الخاص القطاعين قبل من وفعالة منسقة إجراءات

 
 13 -سادسا القواعد المالية المفّصلة  42

Key Management Personnel

at 31 December 2019

Euros

Number of 

individuals

Salary & post 

adjustment

Benefits & 

allowances

Pension and 

health plans 

Total 

remuneration

Outstanding 

advances

Key mangement personnel 2 364,891.78 90,535.57 125,143.87 580,571.22 2,000.00
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وباء   يفرضها التي التحديات خالل  من المنظمة عمل  أثناء المقترحة  أو المتخذة البرنامج بإجراءات علم على األعضاء  سيبقىو .268

 . 19-كوفيد
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 غير الُمراَجعة  ات المرفق

  صال: معلومات اإلتاألول مرفق ال

 العنوان    اإلسم  

UNWTO  منظمة السياحة العالمية  Poeta Joan Maragall 42. Madrid, Spain 

 Aon   100 Half Day Road. Lincolnshire, Illinois 60069, United الخبير اإلكتواري  

States of America  

 

 Banco Sabadell  Pº de la Castellana 135. Madrid, Spain المصرف الرئيسي  

مراجع الحسابات  

 الخارجي 

Intervención General de la 

Administración del Estado, 

Spain 

Mateo Inurria 15 . 28006 Madrid, Spain 
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 الميزانية العادية – 2019كانون األول/ديسمبر  31للسنة المنتهية في  تحويالت اإلعتمادات: المرفق الثاني

 2019 ديسمبر/األول كانون 31 فيالميزانية العادية  -التي تم إقرارها بعد المراجعة  2019اعتمادات 

 

 

2019 Approved and revised appropriations - Regular Budget

at 31 December 2019

Euros

Approved appropiations Revised appropiations in accordance to new structure proposed by the Secretary-General

Posts1 Appropriations 2 Posts1 Appropriations 3

Parts / sections P G Staff Non-staff Total Parts / sections P G Staff Non-staff Total

Total 55 51 10,300,000 3,694,000 13,994,000 Total 55 51 10,300,000 3,694,000 13,994,000

A Member Relations 11 7 1,747,000 532,000 2,279,000 A Member Relations 11 6 1,685,000 532,000 2,217,000

A01 Regional Department for Africa 3 0 358,000 117,000 475,000 A01 Regional Department for Africa 3 0 358,000 117,000 475,000

A02 Regional Department for the Americas 1 2 243,000 117,000 360,000 A02 Regional Department for the Americas 1 2 243,000 117,000 360,000

A03 Regional Department for Asia and the Pacific 3 1 420,000 117,000 537,000 A03 Regional Department for Asia and the Pacific 3 1 420,000 117,000 537,000

A04 Regional Department for Europe 2 1 300,000 67,000 367,000 A04 Regional Department for Europe 2 1 300,000 67,000 367,000

A05 Regional Department for the Middle East 1 1 181,000 67,000 248,000 A05 Regional Department for the Middle East 1 1 181,000 67,000 248,000

A06 Affiliate Members 1 2 245,000 47,000 292,000 A06 Affiliate Members 1 1 183,000 47,000 230,000

B Operational 13 12 2,298,000 856,000 3,154,000 B Operational 15 12 2,681,000 856,000 3,537,000

B01 Sustainable Development of Tourism 3 2 482,000 107,000 589,000 B01 Sustainable Development of Tourism 3 2 482,000 107,000 589,000

B02 Technical Cooperation and Silk Road 2 2 364,000 109,000 473,000 B02 Technical Cooperation and Silk Road 3 2 628,000 109,000 737,000

B03 Statistics 2 2 365,000 122,500 487,500 B03 Statistics 2 2 365,000 122,500 487,500

B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 2 3 425,000 165,500 590,500 B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 2 2 363,000 165,500 528,500

B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 243,000 43,000 286,000 B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 243,000 43,000 286,000

B06 Education and Training (THEMIS) 0 0 0 118,000 118,000 B06 Education and Training (THEMIS) 0 0 0 118,000 118,000

B07 Institutional Relations and Partnerships 3 1 419,000 191,000 610,000 B07 Institutional Relations and Partnerships 4 1 538,000 191,000 729,000

B08 Innovation, Investments and Digital Transformation 0 0 0 0 0 B08 Innovation, Investments and Digital Transformation 0 1 62,000 0 62,000

C Support - Direct to Members 16 9 3,041,000 697,000 3,738,000 C Support - Direct to Members 15 9 2,777,000 697,000 3,474,000

C01 Conference Services 4 1 539,000 158,000 697,000 C01 Conference Services 4 1 539,000 158,000 697,000

C02 Management 11 6 2,257,000 353,000 2,610,000 C02 Management 10 6 1,993,000 353,000 2,346,000

C03 Communications 1 2 245,000 186,000 431,000 C03 Communications 1 2 245,000 186,000 431,000

D Support - Indirect to Members 15 23 3,214,000 1,609,000 4,823,000 D Support - Indirect to Members 14 24 3,157,000 1,609,000 4,766,000

D01 Budget and Finance 2 2 363,000 162,000 525,000 D01 Budget and Finance 2 2 363,000 162,000 525,000

D02 Human Resources 1 1 182,000 102,000 284,000 D02 Human Resources 1 1 182,000 102,000 284,000

D03 Information and Communication Technology 1 3 306,000 343,000 649,000 D03 Information and Communication Technology 1 3 306,000 343,000 649,000

D04 General Services 0 6 372,000 602,000 974,000 D04 General Services 0 6 372,000 602,000 974,000

D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 11 11 1,991,000 400,000 2,391,000 D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 10 12 1,934,000 400,000 2,334,000

Remarks:
1

P posts include from P and abov e posts
2

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

106 106

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

Secretary -General proposal of structure modification.
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 2019 ديسمبر/األول كانون 31 فيالميزانية العادية  -تحويالت االعتمادات 

 

Appropriation transfers - Regular Budget

at 31 December 2019

Euros

Posts1 Appropriations 2 Actual expenditure Trf of appropiations 

Parts / sections P G Staff Non-staff Total Staff Non-staff Total From: To: Balance

Total 51 55 10,300,000 3,694,000 13,994,000 8,145,278 3,662,845 11,808,123 2,185,877 -846,195 846,195 13,994,000 2,185,877

A Member Relations 11 11 1,685,000 532,000 2,217,000 1,733,240 367,282 2,100,522 116,478 -58,563 58,563 2,217,000 116,478

A01 Regional Department for Africa 3 3 358,000 117,000 475,000 389,598 107,229 496,827 -21,827 21,827 496,827 0

A02 Regional Department for the Americas 1 1 243,000 117,000 360,000 248,166 70,380 318,546 41,454 360,000 41,454

A03 Regional Department for Asia and the Pacific 3 3 420,000 117,000 537,000 475,488 60,470 535,958 1,042 537,000 1,042

A04 Regional Department for Europe 2 2 300,000 67,000 367,000 180,092 94,536 274,627 92,373 -58,563 308,437 33,810

A05 Regional Department for the Middle East 1 1 181,000 67,000 248,000 186,509 21,319 207,828 40,172 248,000 40,172

A06 Affiliate Members 1 1 183,000 47,000 230,000 253,388 13,348 266,736 -36,736 36,736 266,736 0

B Operational 14 15 2,681,000 856,000 3,537,000 2,333,216 729,836 3,063,051 473,949 -516,689 100,429 3,120,740 57,688

B01 Sustainable Development of Tourism 3 3 482,000 107,000 589,000 532,662 41,066 573,728 15,272 589,000 15,272

B02 Technical Cooperation and Silk Road 2 3 628,000 109,000 737,000 405,715 36,559 442,274 294,726 -294,726 442,274 0

B03 Statistics 2 2 365,000 122,500 487,500 263,623 108,218 371,841 115,659 -115,659 371,841 0

B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 2 2 363,000 165,500 528,500 369,642 172,251 541,893 -13,393 13,393 541,893 0

B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 1 243,000 43,000 286,000 253,910 68,282 322,191 -36,191 36,191 322,191 0

B06 Education and Training (THEMIS) 0 0 0 118,000 118,000 0 111,903 111,903 6,097 118,000 6,097

B07 Institutional Relations and Partnerships 4 4 538,000 191,000 729,000 493,436 92,940 586,376 142,624 -106,305 622,695 36,319

B08 Innovation, Investments and Digital Transformation 0 0 62,000 0 62,000 14,228 98,617 112,845 -50,845 50,845 112,845 0

C Support - Direct to Members 12 15 2,777,000 697,000 3,474,000 2,931,857 1,040,834 3,972,691 -498,691 0 498,691 3,972,691 0

C01 Conference Services 4 4 539,000 158,000 697,000 587,734 174,148 761,882 -64,882 64,882 761,882 0

C02 Management 7 10 1,993,000 353,000 2,346,000 2,097,357 625,800 2,723,157 -377,157 377,157 2,723,157 0

C03 Communications 1 1 245,000 186,000 431,000 246,766 240,887 487,652 -56,652 56,652 487,652 0

D Support - Indirect to Members 14 14 3,157,000 1,609,000 4,766,000 1,146,965 1,524,893 2,671,859 2,094,141 -270,942 188,512 4,683,569 2,011,711

D01 Budget and Finance 2 2 363,000 162,000 525,000 355,117 262,971 618,089 -93,089 93,089 618,089 0

D02 Human Resources 1 1 182,000 102,000 284,000 168,831 210,592 379,423 -95,423 95,423 379,423 0

D03 Information and Communication Technology 1 1 306,000 343,000 649,000 278,965 285,187 564,152 84,848 -84,848 564,152 0

D04 General Services 0 0 372,000 602,000 974,000 344,052 366,143 710,195 263,805 -186,094 787,906 77,711

D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 10 10 1,934,000 400,000 2,334,000 0 400,000 400,000 1,934,000 2,334,000 1,934,000

Remarks:
1

P posts include from P and abov e posts
2

Budget 

deviation

Revised 

appropiation

106

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

the Secretary -General proposal of structure modification.
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Appropriation transfers - Regular Budget

at 31 December 2019

Euros

Description

Transfer Part Section

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

1 -58,562.91 From A Member Relations A04 Regional Department for Europe

21,826.58 To A Member Relations A01 Regional Department for Africa

36,736.33 To A Member Relations A06 Affiliate Members 

2 -100,429.34 From B Operational B07 Institutional Relations and Partnerships

13,393.01 To B Operational B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness

36,191.30 To B Operational B05 Ethics, Culture and Social Responsibility

50,845.03 To B Operational B08 Innovation, Investments and Digital Transformation

3 -84,848.12 From D Support - Indirect to Members D03 Information and Communication Technology

84,848.12 To D Support - Indirect to Members D02 Human Resources

4 -10,574.99 From D Support - Indirect to Members D04 General Services

10,574.99 To D Support - Indirect to Members D02 Human Resources

5 -93,088.51 From D Support - Indirect to Members D04 General Services

93,088.51 To D Support - Indirect to Members D01 Budget and Finance

Appropriation transfers from one part of the budget to another
 2

1 -294,726.01 From B Operational B02 Technical Cooperation and Silk Road

294,726.01 To C Support - Direct to Members C02 Management

2 -115,658.84 From B Operational B03 Statistics

64,881.71 To C Support - Direct to Members C01 Conference Services

50,777.13 To C Support - Direct to Members C03 Communications

3 -5,875.29 From B Operational B07 Institutional Relations and Partnerships

5,875.29 To C Support - Direct to Members C03 Communications

4 -82,430.63 From D Support - Indirect to Members D04 General Services

82,430.63 To C Support - Direct to Members C02 Management

Remarks:

Transfer needed to cover excess expenditure due to both the difference between the budgetted staff costs by department and the 

actual staff costs in the department as well as the increase in the activities carried out.

Transfer needed to cover excess expenditure due to the difference between the budgetted staff costs by department and the 

actual staff costs in the department.

Transfer needed to cover excess expenditure due to both the difference between the budgetted staff costs by department and the 

actual staff costs in the department as well as the increase in the activities carried out.

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

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

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

Transfer needed to cover excess expenditure due to both the difference between the budgetted staff costs by department and the 

actual staff costs in the department as well as the increase in the activities carried out.

Transfer needed to cover excess expenditure due to both the difference between the budgetted staff costs by department and the 

actual staff costs in the department as well as the increase in the activities carried out.

Transfer needed to cover excess expenditure due to both the difference between the budgetted staff costs by department and the 

actual staff costs in the department as well as the increase in the activities carried out.

1
 Appropriation transfers between sections within the same part of the budget were carried out by the Secretary General subject to 

confirmation by the Programme and Budget Committee and the Executive Council (FR5.3(a) and CE/DEC/6(LIII))

2
 Appropriation transfers between different parts of the budget were carried out by the Secretary General, subject to confirmation by 

the Programme and Budget Committee and the Executive Council (FR5.3(b) and decision CE/DEC/6(LIII))
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 المال المتداول ة للصندوق العام وصندوق رأس المستحق شتراكات: اإلالثالثالمرفق 

 2019ل/ديسمبر كانون األو 31للصندوق العام في  ةبيان اإلشتراكات المستحق

 

Statement of contributions due to the General Fund 

at 31 December 2019

Euros

Members Years 

Arrear 

Contributions

Contributions due 

2019 Total

Total 15,000,811.35 2,782,655.52 17,783,466.87

Full Members 13,465,100.14 2,334,835.14 15,799,935.28

Budgetary Contributions 13,422,254.14 2,290,275.14 15,712,529.28

Afghanistan 81-87, 89-08, 10, 12, 14, 19 703,795.66 27,850.00 731,645.66

Albania 19 0.00 50,129.00 50,129.00

Algeria - 0.00 0.00 0.00

Andorra - 0.00 0.00 0.00

Angola - 0.00 0.00 0.00

Argentina - 0.00 0.00 0.00

Armenia - 0.00 0.00 0.00

Austria - 0.00 0.00 0.00

Azerbaijan - 0.00 0.00 0.00

Bahamas 19 0.00 50,129.00 50,129.00

Bahrain - 0.00 0.00 0.00

Bangladesh - 0.00 0.00 0.00

Barbados - 0.00 0.00 0.00

Belarus - 0.00 0.00 0.00

Benin - 0.00 0.00 0.00

Bhutan - 0.00 0.00 0.00

Bolivia 81-87, 89-98, 19 413,180.57 33,419.00 446,599.57

Bosnia and Herzegovina - 0.00 0.00 0.00

Botswana - 0.00 0.00 0.00

Brazil 18, 19 44,413.96 297,212.00 341,625.96

Brunei Darussalam - 0.00 0.00 0.00

Bulgaria - 0.00 0.00 0.00

Burkina Faso - 0.00 0.00 0.00

Burundi 77-07,11-13,15-19 813,481.78 22,850.00 836,331.78

Cambodia  84-92 240,200.25 0.00 240,200.25

Cameroon 17-19 55,892.33 33,419.00 89,311.33

Cape Verde - 0.00 0.00 0.00

Central African Republic 07-19 280,464.20 27,850.00 308,314.20

Chad 12-19 183,342.56 27,850.00 211,192.56

Chile - 0.00 0.00 0.00

China - 0.00 0.00 0.00

Colombia 19 0.00 8,614.63 8,614.63

Congo 19 0.00 33,419.00 33,419.00

Costa Rica - 0.00 0.00 0.00

Côte d'Ivoire - 0.00 0.00 0.00

Croatia - 0.00 0.00 0.00

Cuba - 0.00 0.00 0.00

Cyprus - 0.00 0.00 0.00

Czech Republic - 0.00 0.00 0.00

Democratic People's Republic of Korea 19 0.00 27,850.00 27,850.00

Democratic Republic of the Congo 19 0.00 27,845.00 27,845.00

Djibouti 03-19 355,155.00 25,065.00 380,220.00

Dominican Republic - 0.00 0.00 0.00

Ecuador 16, 19 1,568.84 316.68 1,885.52

Egypt 19 0.00 111,399.00 111,399.00

El Salvador - 0.00 0.00 0.00

Equatorial Guinea 13-15, 17-19 151,054.00 38,894.00 189,948.00
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Members Years 

Arrear 

Contributions

Contributions due 

2018 Total

Eritrea - 0.00 0.00 0.00

Ethiopia 17-18 26,779.00 28,787.00 55,566.00

Fiji - 0.00 0.00 0.00

France - 0.00 0.00 0.00

Gabon 15-18 160,311.56 53,558.00 213,869.56

Gambia 98-05,08-10,13 242,500.92 0.00 242,500.92

Georgia - 0.00 0.00 0.00

Germany - 0.00 0.00 0.00

Ghana 17-18 31,902.00 32,134.00 64,036.00

Greece - 0.00 0.00 0.00

Guatemala - 0.00 0.00 0.00

Guinea 96,98-00,07-09,14-18 239,286.01 26,779.00 266,065.01

Guinea-Bissau 92-96,99-18 530,363.55 26,779.00 557,142.55

Haiti 18 0.00 596.67 596.67

Honduras - 0.00 0.00 0.00

Hungary - 0.00 0.00 0.00

India - 0.00 0.00 0.00

Indonesia - 0.00 0.00 0.00

Iran, Islamic Republic of 17-18 81,217.00 18,025.00 99,242.00

Iraq 91-06,12, 18 1,750,627.70 43,654.00 1,794,281.70

Israel - 0.00 0.00 0.00

Italy - 0.00 0.00 0.00

Jamaica - 0.00 0.00 0.00

Japan - 0.00 0.00 0.00

Jordan - 0.00 0.00 0.00

Kazakhstan - 0.00 0.00 0.00

Kenya 16 465.79 0.00 465.79

Kuwait 98, 18 34,309.21 160,671.00 194,980.21

Kyrgyzstan 96-10,12-15 425,368.71 0.00 425,368.71

Lao People's Democratic Republic 90-95,04 128,663.06 0.00 128,663.06

Lebanon 18 0.00 99,080.00 99,080.00

Lesotho 18 0.00 26,779.00 26,779.00

Liberia 12-18 156,570.00 26,779.00 183,349.00

Libya 14-18 227,322.00 64,269.00 291,591.00

Lithuania - 0.00 0.00 0.00

Madagascar 16-18 43,909.26 26,779.00 70,688.26

Malawi 11-18 179,344.99 26,779.00 206,123.99

Malaysia - 0.00 0.00 0.00

Maldives - 0.00 0.00 0.00

Mali - 0.00 0.00 0.00

Malta - 0.00 0.00 0.00

Mauritania 78-05,15-18 709,963.16 26,779.00 736,742.16

Mauritius - 0.00 0.00 0.00

Mexico - 0.00 0.00 0.00

Monaco - 0.00 0.00 0.00

Mongolia 16-18 31,480.00 15,134.00 46,614.00

Montenegro - 0.00 0.00 0.00

Morocco - 0.00 0.00 0.00

Mozambique - 0.00 0.00 0.00

Myanmar - 0.00 0.00 0.00

Namibia 08 44,358.00 0.00 44,358.00

Nepal - 0.00 0.00 0.00

Netherlands - 0.00 0.00 0.00

Nicaragua 02,08,09 51,309.04 0.00 51,309.04

Niger 83-87, 90-07,10-11,14-18 680,132.81 26,779.00 706,911.81
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Members Years 

Arrear 

Contributions

Contributions due 

2018 Total

Nigeria 15-18 80,907.74 43,654.00 124,561.74

Oman 18 0.00 78,301.00 78,301.00

Pakistan 15-18 7,506.26 43,654.00 51,160.26

Panama - 0.00 0.00 0.00

Papua New Guinea 08-16 208,503.00 0.00 208,503.00

Paraguay - 0.00 0.00 0.00

Peru 15, 17-18 9,409.78 28,291.74 37,701.52

Philippines - 0.00 0.00 0.00

Poland - 0.00 0.00 0.00

Portugal - 0.00 0.00 0.00

Qatar - 0.00 0.00 0.00

Republic of Korea - 0.00 0.00 0.00

Republic of Moldova - 0.00 0.00 0.00

Romania - 0.00 0.00 0.00

Russian Federation - 0.00 0.00 0.00

Rwanda 12,15-18 82,860.04 26,779.00 109,639.04

Samoa - 0.00 0.00 0.00

San Marino - 0.00 0.00 0.00

Sao Tome and Principe 86-14, 18 594,813.65 16,067.00 610,880.65

Saudi Arabia 03 101,628.00 0.00 101,628.00

Senegal 15, 17-18 30,014.46 29,724.00 59,738.46

Serbia - 0.00 0.00 0.00

Seychelles - 0.00 0.00 0.00

Sierra Leone 80-00,03-18 824,927.12 26,779.00 851,706.12

Slovakia - 0.00 0.00 0.00

Slovenia - 0.00 0.00 0.00

South Africa - 0.00 0.00 0.00

Spain - 0.00 0.00 0.00

Sri Lanka - 0.00 0.00 0.00

Sudan 89-03,06-08,13,14, 18 455,898.18 32,134.00 488,032.18

Switzerland - 0.00 0.00 0.00

Syrian Arab Republic 12-18 375,760.00 1,434.21 377,194.21

Tajikistan - 0.00 0.00 0.00

Thailand - 0.00 0.00 0.00

The former Yugoslav Republic of Macedonia - 0.00 0.00 0.00

Timor-Leste 15-18 28,202.70 28,787.00 56,989.70

Togo 05-06, 18 39,973.83 26,779.00 66,752.83

Trinidad and Tobago - 0.00 0.00 0.00

Tunisia - 0.00 0.00 0.00

Turkey - 0.00 0.00 0.00

Turkmenistan 95-98,00-12,16-18 582,449.40 43,654.00 626,103.40

Uganda 96-00,02-04,10-12,15-18 301,491.05 32,134.00 333,625.05

Ukraine - 0.00 0.00 0.00

United Arab Emirates - 0.00 0.00 0.00

United Republic of Tanzania 17-18 3,552.57 32,134.00 35,686.57

Uruguay 02-03 96,577.22 0.00 96,577.22

Uzbekistan - 0.00 0.00 0.00

Vanuatu 10-17 164,998.00 0.00 164,998.00

Venezuela 16, 18 10,400.27 98,949.00 109,349.27

Viet Nam - 0.00 0.00 0.00

Yemen 79-89,95,14-18 353,742.45 32,134.00 385,876.45

Zambia 14, 17 34,663.57 0.00 34,663.57

Zimbabwe - 0.00 0.00 0.00
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Members Years 

Arrear 

Contributions

Contributions due 

2018 Total

Extrabudgetary Contributions 0.00 42,846.00 42,846.00

Comoros 18 0.00 16,067.00 16,067.00

Somalia 18 0.00 26,779.00 26,779.00

Associate Members 0.00 24,101.00 24,101.00

Aruba - 0.00 0.00 0.00

Flemish Community of Belgium - 0.00 0.00 0.00

Hong Kong, China - 0.00 0.00 0.00

Macao, China - 0.00 0.00 0.00

Madeira - 0.00 0.00 0.00

Puerto Rico 18 0.00 24,101.00 24,101.00

Affiliate Members 465,868.89 413,636.13 879,505.02

Former Full Members 918,478.93 0.00 918,478.93

Former Associate Members 1,947.90 0.00 1,947.90

Former Affiliate Members 76,109.24 34,630.53 110,739.77

Remarks:

Full Members Financial year start month

United Republic of Tanzania July

Malaw i June

Bangladesh July

Gambia July

Uganda July

Colombia May

South Africa April

Egy pt July

Iran, Islamic Republic of March

Japan April

Botsw ana April

Indonesia April

Lesotho April

Mauritius July

Turkey March

Gabon June

Pakistan July
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Statement of contributions due to the Working Capital Fund 

at 31 December 2019

Euros

31/12/2019

Total 4,378.15

Comoros 803.35

Liberia 1,242.15

Somalia 1,338.95

Vanuatu 993.70
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 2019كانون األول/ديسمبر  31المساهمات الطوعية المستلمة خالل الفترة المنتهية في : الرابعالمرفق 

 

 

Voluntary contribution received

for the year ended 31 December 2019

Euros

Project Donor Curr. Amount EUR 

Total 3,282,187.72

SG Initiatives Regarding Strengthening Institutional Capacity Saudi Arabia USD 1,106,195.00 1,006,637.45

Implementation of the Tourism Human Capital Development Plan Saudi Arabia USD 541,434.00 492,704.94

UNDP PCA* UNDP USD 508,641.00 443,026.31

Regional Support Office of Asia Pacific - NARA JTA - Japan Tourism Agency JPY 31,080,000.00 256,977.49

Formulation of the Jinan International Tourism Destination Plan Shandong Provincial Tourism 

Administration

EUR 196,550.00 196,550.00

Joint Research on Asia Tourism Trends Global Tourism Economy Research 

Centre (GTERC)

USD 100,000.00 87,600.00

Asia Activity Fund Republic of Korea EUR 76,872.23 76,872.23

Promoting Investment and Competitiveness in the Tourism Sector 

(PICTS)

Malawi USD 83,000.00 73,953.00

UNWTO Technical Assistance in the Development of the Tourism 

Sector

Lesotho USD 74,467.00 65,456.49

La formulation de la Politique Nationale de Tourisme Congo USD 59,985.00 54,586.35

Devel. Strengthened system of tourism Statistics Myanmar International Trade Centre USD 61,350.00 53,988.00

Formulation of the Hainan International Tourism Marketing Strategy Hainan Provincial Tourism 

Development Commission

EUR 53,025.33 53,025.33

Development of a UNWTO Prototype on Gastronomy Tourism Indonesia EUR 51,000.00 51,000.00

1st UNWTO Sports Tourism Start-up Competition Qatar EUR 50,000.00 50,000.00

Sponsorship of 23rd Session of the UNWTO General Assembly 60,000.00

          Bella Vista Institute of Higher Eduation EUR 35,000.00

          GTERC EUR 25,000.00

UNWTO Tourism Tech Adventures para Las Americas:Edtech y La 

Data Challenge

SERNATUR EUR 35,000.00 35,000.00

Uzbekistan:Capacity Building for Tourism Dev´t. European Bank for Reconstruction 

and Development

USD 35,000.00 30,800.00

Needs Assessment and Formulation of Project Document in Ethiopia UNDP Ethiopia USD 25,311.00 22,248.37

Measuring the Sustainability of Tourism Saudi Arabia USD 22,979.00 20,910.89

Study on Global CO2 Emissions from Tourism Amadeus It Group EUR 15,000.00 15,000.00

Formulation of a Tourism Law United Arab Emirates USD 17,050.00 14,935.80

Global Report on Women and Tourism, Second Edition World Bank USD 14,990.00 13,491.00

Revision procesos metodolÃ³gicos en la estimacion de Estadisticas 

bÃ¡sicas de Turismo

Honduras USD 12,600.00 11,037.60

The Calculation Methodology of Inbound Tourism Saudi Arabia USD 11,215.00 10,205.65

UNWTO.Quest: Gobernanza Turistica para el desarrollo local Argentina EUR 10,000.00 10,000.00

Diagnóstico y Apoyo en la Implementación de la Cuenta Satélite de 

Turismo (CST)

Cabo Verde USD 10,869.10 9,553.94

Regional Workshop of Tourism Statistics for the Countries of the Gulf 

Coop. Council

GCC-Stat USD 10,604.00 9,511.79

Pole Integres de Croissance (PIC) Madagascar USD 9,718.40 8,843.33

La Misión Técnica de la OMT para Formación en Estadística 

Turística

Cabo Verde USD 8,975.35 8,145.44

Donors with contributions equal or below EUR 5,000 EUR 40,126.32

Remarks:

Contributions receiv ed in currency  other than EUR are conv erted to EUR using UN Operational Ex change Rate (UNORE) at the date of reception of fund.

* UNDP Morocco / New  Sy stem of Classification of Tourist Accommodation Establishment
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 الرصيد المتوافر في صندوق رأس المال المتداول والسلفة إلى الميزانية العامة: الخامسالمرفق 

 2019ديسمبر /األول كانون 31 بتاريخالمتوافر في صندوق رأس المال المتداول  الرصيد 

 

 

 2019كانون األول/ديسمبر  31صندوق رأس المال المتداول بتاريخ  النقدي ورصيد الميزانية العادية وسلفةالرصيد 

 

 

 

 

 

 

Working Capital Fund available balance

at 31 December 2019

Euros

Balance at 01/01/2019 2,800,263.67

Movements during the year 

   Additions: 0.00

      New Members 0.00

      Arrear contributions applied to reimburse the advance made during previous years1 0.00

      PSC net assets applied to reimburse the advance made during previous years1, 2
0.00

   Less: 0.00

      Members which have left the Organization 0.00

      Advance made to the GF to cover budgetary expenditure pending receipt of unpaid contributions 1 0.00

Balance at 31/12/2019 2,800,263.67

1 Part of intersegment transactions

2 CE/DEC/5(CVIX)

Budgetary cash balance of the Regular Budget and WCF advance 

at 31 December 2019

Euro

2019 % 2018 %

Approved budget 13,994,000.00 100.00 13,609,000.00 100.00

Budgetary income 11,480,537.36 82.04 11,083,801.06 81.44

Assessed contributions 11,336,537.36 81.01 10,750,801.06 79.00

Amount spent from the allocations approved by the GA 144,000.00 1.03 333,000.00 2.45

Allocation from accumulated surplus - Publications store 144,000.00 1.06 333,000.00 2.45

Budgetary expenditure -11,808,123.32 -84.38 -11,430,842.82 -83.99

Cash deficit/advance made from the WCF (FR 10.2(b)) -327,585.96 -347,041.76

Arrear contributions receipts in the financial year 2,260,230.69 16.15 2,770,675.83 20.36

PSC transfer to WCF in the financial year 1, 2 0.00 0.00 238,396.39 1.75

- 1,674,035.70
1 CE/DEC/5(CVIX)

WCF advance to the RB

2 CE/DEC/5(CX) of document CE/110/4(d) approved returning back to the PSC net assets the amount transferred in 2018 to WCF to cover 

the advance made by the WCF to the GF (EUR 238,396) in 2014 and returning from the 2018 RB budgetary cash surplus balance the 2014 

pending WCF advance (EUR 238,396).
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 2019كانون األول/ديسمبر  31بتاريخ  تكاليف دعم المشاريع وتحركات مشاريع المبادرات للسنة المنتهيةالسادس:  المرفق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project support costs (PSC) and Initiative projects (PRF) movements

for the year ended 31 December 2019

Euros

Description

Net assets 

01/01/2019 Movements

Net assets 

31/12/2019

Assets and 

reconciling 

items

Actual 

amounts 

31/12/2019

Outstanding 

commitments 

Actual 

amounts after 

commitments 

31/12/2019

Project support cost projects 590,872.76 100,087.68 690,960.44 0.00 590,872.76 72,346.60 801,069.83

Initiative projects 311,276.71 -144,184.19 167,092.52 0.00 167,092.52 38,601.23 128,491.29

Project Reserve Fund Pool 103,574.21 -103,569.50 4.71 0.00 4.71 0.00 4.71

PRF-EU Horizon 2020 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00

China Initiative Fund - Asia 56,141.40 -48.79 56,092.61 0.00 56,092.61 1,196.17 54,896.44

Technical Cooperation Initiative 114,178.15 -6,182.95 107,995.20 0.00 107,995.20 37,405.06 70,590.14

PRF-TECO 72,983.00 -6,182.95 66,800.05 0.00 66,800.05 37,405.06 29,394.99

China-Initiative-Funds-TECO 41,195.15 0.00 41,195.15 0.00 41,195.15 0.00 41,195.15

Legend:

Remarks:

PRF-OFTS (Project reserve fund - office of tourism and sports), PRF-EU Horizon 2020 (Project reserve fund - European Union Horizon 2020), PRF-UN-BONN (Project reserve fund -United 

Nations office of Bonn), PRF-TECO (Project reserve fund - Technical Cooperation)

Actual amounts includes basis differences (assets & reconciling items column) as detailed in chapter Financial Statements Highlights/Budgetary performance of the Regular Budget/Comparison of 

financial performance to budgetary result of the Regular Budget.
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 تقارير الصناديق الفرعية: السابعالمرفق 

 2019كانون األول/ديسمبر  31بتاريخ  بيان الوضع المالي بحسب الصناديق الفرعية

 

 

 

 

 

 

 

 

Statement of financial position by sub-funds

at 31 December 2019

Euros

Programme of 

work services

Voluntary 

Contributions UNDP Trust Funds 

Inter-segment 

elimination* Total UNWTO

20,813,017.10 9,028,160.95 380,132.39 27,598.54 -1,134,000.76 29,114,908.22

20,006,470.26 8,961,280.45 380,132.39 27,598.54 -1,134,000.76 28,241,480.88

14,483,143.76 7,128,902.22 149,809.13 27,598.54 0.00 21,789,453.65

33,336.64 0.00 0.00 0.00 0.00 33,336.64

4,228,521.16 0.00 0.00 0.00 0.00 4,228,521.16

0.00 1,680,684.60 154,729.13 0.00 0.00 1,835,413.73

234,686.36 24,244.53 0.00 0.00 0.00 258,930.89

1,026,782.34 127,449.10 75,594.13 0.00 -1,134,000.76 95,824.81

806,546.84 66,880.50 0.00 0.00 0.00 873,427.34

196,579.86 0.00 0.00 0.00 0.00 196,579.86

229,843.60 9,713.96 0.00 0.00 0.00 239,557.56

376,954.84 57,166.54 0.00 0.00 0.00 434,121.38

3,168.54 0.00 0.00 0.00 0.00 3,168.54

20,813,017.10 9,028,160.95 380,132.39 27,598.54 -1,134,000.76 29,114,908.22

31,069,994.30 3,407,304.74 77,786.60 44.77 -1,134,000.76 33,421,129.65

4,212,256.63 3,401,904.34 77,786.60 44.77 -1,134,000.76 6,557,991.58

845,103.62 193,876.17 569.04 44.77 0.00 1,039,593.60

191.74 378,841.61 0.00 0.00 0.00 379,033.35

542,997.76 0.00 0.00 0.00 0.00 542,997.76

1,770,284.70 2,076,228.77 36,070.19 0.00 0.00 3,882,583.66

331,889.79 172,936.11 0.00 0.00 0.00 504,825.90

721,789.02 580,021.68 41,147.37 0.00 -1,134,000.76 208,957.31

26,857,737.67 5,400.40 0.00 0.00 0.00 26,863,138.07

26,842,997.67 0.00 0.00 0.00 0.00 26,842,997.67

14,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,740.00

0.00 5,400.40 0.00 0.00 0.00 5,400.40

-10,256,977.20 5,620,856.21 302,345.79 27,553.77 0.00 -4,306,221.43

-14,746,045.49 5,620,856.21 302,345.79 27,553.77 0.00 -8,795,289.72

4,489,068.29 0.00 0.00 0.00 0.00 4,489,068.29

* Internal activities lead to transactions between segments. They are reflected here to accurately present this financial statement

Reserves

Net Assets/Equity

Accumulated surplus/(deficit)

Other non-current liabilities

Employee benefits

Advance receipts and deferred liabilities

Employee benefits

Advance receipts and deferred liabilities

Provisions

Other current liabilities

Non-current liabilities

Transfers payable

Investments

Property, plant and equipment

Intangible assets, net

Other non-current assets

Liabilities and Net Assets/Equity

Liabilities

Current liabilities

Payables and accruals

Members assessed contributions receivable, net

Other contributions receivables, net

Other receivables, net

Other current assets

Non-current assets

Assets

Inventories

Current assets

Cash and cash equivalents
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 2019كانون األول/ديسمبر  31بتاريخ  بيان األداء بحسب الصناديق الفرعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statement of financial performance by sub-funds

for the year ended 31 December 2019

Euros

Programme of 

work services UNDP Trust Funds 

Inter-segment 

elimination* Total UNWTO

18,481,145.14 3,208,462.22 157,760.96 0.00 -1,034,146.51 20,813,221.81

14,470,510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,470,510.00

0.00 1,322,385.67 157,390.88 0.00 0.00 1,479,776.55

405,156.50 0.00 0.00 0.00 0.00 405,156.50

3,605,478.64 1,886,076.55 370.08 0.00 -1,034,146.51 4,457,778.76

16,887,201.83 3,941,204.81 60,558.24 44.77 -1,034,146.51 19,854,863.14

11,192,111.57 1,702,798.54 40,779.85 0.00 0.00 12,935,689.96

189,975.04 307,364.46 0.00 0.00 0.00 497,339.50

1,256,422.29 319,209.12 0.00 0.00 0.00 1,575,631.41

1,846,595.44 1,415,434.32 15,230.42 44.77 0.00 3,277,304.95

62,858.02 -60,947.49 4,480.26 0.00 0.00 6,390.79

133,998.93 15,941.88 0.00 0.00 0.00 149,940.81

2,205,240.54 241,403.98 67.71 0.00 -1,034,146.51 1,412,565.72

1,593,943.31 -732,742.59 97,202.72 -44.77 0.00 958,358.67

* Internal activities lead to transactions between segments. They are reflected here to accurately present this financial statement

Supplies, consumables and running costs

Currency exchange differences

Depreciation, amortization and impairment

Other expenses

Surplus/(deficit) for the year

Travel

Voluntary 

Contributions

Revenues

Members assessed contributions

Other contributions (VC and FIT), net of reduction

Publications revenue, net of discounts and returns

Other revenues

Expenses

Salaries and employee benefits

Grants and other transfers
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 2019كانون األول/ديسمبر  31اإلحتياطي الخاص للسنة المنتهية في تحركات احتياطي اإلستبدال وطوارئ : الثامنالمرفق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Replacement reserve (RR) and Special reserve for contingency (SRC) movements

for the year ended 31 December 2019

Euros

Description

Net assets 

01/01/2019 Movements

Net assets 

31/12/2019

Assets and 

reconciling 

items

Actual 

amounts 

31/12/2019

Outstanding 

commitments 

Actual 

amounts after 

commitments 

31/12/2019

Replacement reserve projects 1,181,499.03 -88,401.53 1,093,097.50 166,946.44 926,151.06 0.00 926,151.06

Infrastructure ICT 198,887.85 -18,077.32 180,810.53 35,878.60 144,931.93 0.00 144,931.93

IPSAS 982,553.93 -70,266.96 912,286.97 131,067.84 781,219.13 0.00 781,219.13

Working Capital Fund 2,800,263.67 0.00 2,800,263.67 0.00 2,800,263.67 0.00 2,800,263.67

Special reserve for contingency project  460,821.24 -15,114.12 445,707.12 120,287.16 325,419.96 0.00 325,419.96

All Special Contingency Reserve 194,419.96 0.00 194,419.96 0.00 194,419.96 0.00 194,419.96

Lobby Reform 48,236.64 -5,429.16 42,807.48 42,807.48 0.00 0.00 0.00

Floor Reform 87,164.64 -9,684.96 77,479.68 77,479.68 0.00 0.00 0.00

New Website & CRM 131,000.00 0.00 131,000.00 0.00 131,000.00 0.00 131,000.00

Remarks:
Actual amounts includes basis differences (assets & reconciling items column) as detailed in chapter Financial Statements Highlights/Budgetary performance of the Regular Budget/Comparison of 

financial performance to budgetary result of the Regular Budget.

Lobby and floor reforms were capitalized (registered as assets) in 2016 and 2017 respectively ; these assets remain in books until full depreciation (not fully  depreciated in 2019) though the “funds” of 

the projects would have been already utilised.
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كانون  31مشاريع من خارج الميزانية العادية ضمن تحركات الصندوق العام للسنة المنتهية في : التاسعالمرفق 

 2019األول/ديسمبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non-Regular Budget projects within the General Fund movements 

for the year ended 31 December 2019

Euros

Description

Net assets 

01/01/2019 Movements

Net assets 

31/12/2019

Assets and 

reconciling 

items

Actual 

amounts 

31/12/2019

Outstanding 

commitments 

Actual 

amounts after 

commitments 

31/12/2019

Non-Regular Budget projects 1,517,859.17 910,451.26 2,428,310.43 -1,280,871.56 3,709,181.99 161,312.78 3,547,869.21

Publications Store 991,605.58 470,695.88 1,462,301.46 34,974.98 1,427,326.48 74,837.13 1,352,489.35

Affiliate Members Programme of Work 389,138.92 95,258.76 484,397.68 4,661.20 479,736.48 86,475.65 393,260.83

Security at HQ - allocation 101,001.52 -6,426.84 94,574.68 36,079.79 58,494.89 0.00 58,494.89

Regional Support Office of Asia Pacific (RSOAP)* 36,113.15 0.00 36,113.15 36,113.15 0.00 0.00 0.00

Remarks:

RB projects, other RB projects and unbudgeted miscellaneous revenue project within the GF are not part of this table.

Actual amounts includes basis differences (assets & reconciling items column) as detailed in chapter Financial Statements Highlights/Budgetary performance of the Regular Budget/Comparison of 

financial performance to budgetary result of the Regular Budget.

*The Regional Support Office of Asia Pacific (RSOAP) was reclassified as voluntary contribution project.
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 2019-2014ألف يورو أو مساهمة الجهة المانحة للفترة  20مع مساهمات إلى المنظمة تتجاوز  اإلتفاقات: العاشرالمرفق 

 

 

 

 

 

 

 

Agreements with UNWTO contribution above EUR 20,000 or the donor contribution

For the periods 2014-2019 

Euros

Donor contribution UNWTO contribution

Year Agreement Donor  I/C EUR  I/C EUR Total Donor UNWTO

2019 Memorandum of Understanding Between UNWTO and 

the Guangzhou Chimelong Group Co., Ltd. On 

UNWTO´s collaboration with Chimelong in the 

Organization of the Chimelong International Forum on 

Tourism Development

Guangzhou Chimelong 

Group

I 100,000.00 I 55,500.00 155,500.00 64 36

2019 Co-edition Agreement between UNWTO and the China 

Tourism Academy regarding the Guidelines for Success 

in the Chinese Outbound Tourism Market

China Tourism 

Academy

I 30,000.00 I 40,000.00 70,000.00 43 57

2019 Agreement bet. UNWTO & the Min. of Culture, Sports & 

Tourism, Rep. of Korea 13th Exec. Training

Republic of Korea I 60,000.00 I 55,000.00 115,000.00 52 48

2019 Co-edition Agreement between the UNWTO and the UN 

Environment Programme

United Nations 

Enviroment

I 17,255.59 I 22,505.73 39,761.32 43 57

2018 Agreement between the UNWTO and The Goverment of 

The Republic of Fiji

Ministry of Industry Fiji I 287,522.00 I 30,000.00 317,522.00 91 9

2018 Exchenge letter between UNWTO and The Goverment of 

The Republic of Turkey

Ministry of Culture and 

Tourism of Turkey

I 26,730.00 I 20,050.00 46,780.00 57 43

2018 Agreement Between UNWTO and The Department of 

Tourism, State Government of Kerala

Kerala I 46,000.00 I 48,565.00 94,565.00 49 51

2017 Memorandum of Understanding between UNWTO and 

Tianjin Tourism Administration

Tianjin Municipal 

Tourism

I 13,700.00 I 14,625.00 28,325.00 48 52

2017 Co-edition Agreement Between UNWTO and the Griffith 

University

Grifith University I 13,000.00 I 17,500.00 30,500.00 43 57

2016 Agreement Between UNWTO and The Ministry of 

Environment and Tourism, Mongolia

Mongolia I 301,500.00 I 36,000.00 337,500.00 89 11

2016 Agreement Between UNWTO and The Iranian Culutural 

Heritage, Handicrafts and Tourism Organization (ICHTO)

ICHTO I 75,395.00 I 20,050.00 95,445.00 79 21

2016 Cooperation Agreement Between UNWTO and The 

Ministry of Culture, Sports and Tourism Republic of 

Korea

Republic of Korea I 253,018.85 I 49,225.00 302,243.85 84 16

2015 Letter Of Agreement Between UNWTO and The United 

Nations Enviroment Programme (UNEP)

UN Environment Prog. C 17,101.69 I 22,305.01 39,406.70 43 57

2015 Co-Edition Agreement between UNWTO and CASA 

AFRICA

Casa Asia I 4,000.00 I 8,000.00 12,000.00 33 67

Legend:

I In-kind contribution

C In-cash contribution

Remarks:

Share

1. Amounts in the table are the ones shown in the agreements signed by UNWTO and the donor. In-kind contributions are mainly broken down by donated premises, donated travel, personnel in-kind 

and others in-kind.

2. UNWTO recognizes i) donated premises mainly based on the fair value shown in the agreements and ii) donated travel based on the fair value calculated at the time of issuing the corresponding 

regular staff travel authorizations which is considered a more reliable fair value calculation than the one shown in the agreements. Donated travel to other personnel than regular staff is not recognized 

as its estimated fair value cannot be reliably measured. In this regard, the amount of donated travel is not the same as in the Financial Statements.

3. UNWTO recognizes expenses as per IPSAS. In accordance with UNWTO IPSAS Policy Guidance Manual, other in-kind donations than donated premises and travel, i.e. expendable goods and 

services, are not recognized in the Financial Statements.
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 : المختصرة األسماء

A/RES: General Assembly Resolution  

AAL: Accumulated Annual Leave 

ACABQ: Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions 

ASEB: After-Service Employee Benefits 

ASHI: After Service Health Insurance 

BOE: Boletín Oficial de Estado 

CE/DEC: Executive Council Decision 

CEB: Chief Executives Board 

CJI: Control, Joint Control and Influence 

DFR: Detailed Financial Rules 

DSA: Daily Subsistence Allowance 

EA: External Auditors  

EC: Executive Council 

EoSB: End of Service Benefits  

EUR: Euro 

FIT: Fund In Trust  

FR: Financial Regulations 

FS: Financial Statements 

GA: General Assembly 

GF: General Fund 

HLCM: the UN High-level Committee on Management 

IA: Intangible Assets 

ILOAT: International Labour Organization Administrative Tribunal 

IPSAS: International Public Sector Accounting Standards 

IPSASB: International Public Sector Accounting Standards Board 

IT: Information Technology 
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IUOTO: International Union of Official Travel Organizations 

IUOTPO: International Union of Official Tourist Propaganda Organizations 

JAC: Joint Appeals Committee 

JIU: Joint Inspection Unit 

JPY: Japanese yen 

M: Million 

OS: Other Services 

PAYG: Pay-as-you-go approach 

PoWS: Programme of Work Services  

PPE: Property, Plant and Equipment 

PSC: Project Support Costs 

PRF: Project Reserve Fund  

RB: Regular Budget 

RSOAP: UNWTO Regional Support Office for Asia and the Pacific 

SG: Secretary-General 

STEP: Sustainable Tourism-Eliminating Poverty 

TP: Transfers Payable 

UN: United Nations 

UNBoA: United Nation Board of Auditors 

UNDP: United Nations Development Programme 

UNFBN: United Nations Finance and Budget Network 

UNJSPF: United Nations Joint Staff Pension Fund 

UNORE: UN Operational Exchange Rate 

UNTFAS: UN Task Force Accounting Standards 

UNWTO: World Tourism Organization 

USD: United States dollar 
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VAT: Value Added Tax 

VC / VCF: Voluntary Contributions / Voluntary Contributions Fund 

WCF: Working Capital Fund 

WG: Working Group 

WTO: World Tourism Organization 
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