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المجلس التنفيذي
  التسعونو الخامسةالدورة 
 2013 مايو/أيار 29- 27، صربيا، بلغراد
  من جدول األعمال المؤقت )ب((ثانيا)3البند 

  
 
 

  تقرير األمين العام
  

 سي: الشؤون اإلدارية وما اتصل منھا بالنظام األسانيالجزء الثا
 

 2012تقرير مراجعي الحسابات والحسابات اإلدارية للمنظمة للسنة المالية  ) ب(
 

  
  مقدمة

عشرة  تاسعةاللفترة المالية امن  ولىاألتتضمن ھذه الوثيقة تقرير مراجعي الحسابات والحسابات اإلدارية للسنة  )1
مة السياحة العالمية، وھي تقدم بموجبه إلى من النظام المالي لمنظ 14. وقد تم إعداد ھذه الحسابات وفقا للمادة 2012-2013

  المجلس التنفيذي.

  محتويات ھذه الوثيقة ھي اآلتية: )2

  الصفحة    
  3  2012حول الحسابات اإلدارية للسنة المالية  تقرير مراجعي الحسابات .1
  8  2012كانون األول/ديسمبر  31البيان الموحد للميزانية لغاية  .2
د للنتائج والتغييا .3 عتمادات األخرى اإلحتياط واإلرات في صناديق لبيان الموحَّ

ل/ديسمبر 31لغاية    2012كانون األوَّ
  
14  

والرصيد المتوافر لغاية  بيان المستوى اإلسمي - صندوق رأس المال المتداول  .4
  2012كانون األول/ديسمبر  31

  
17  

  18  2012كانون األول/ديسمبر  31لغاية  2012نتائج الميزانية للسنة المالية  .5
  19  : بيان اإلعتمادات التي أقرت، والنفقات الفعلية، والتحويالت2012ميزانية  .6
  24  اتفاق بين منظمة السياحة العالمية وإيطاليا –بيان نشاط الصندوق اإلستنمائي  .7
  25  األمانة الدائمة لألعضاء المنتسبين –بيان نشاط الصندوق اإلستنمائي    .8
  26  الصندوق التشغيلي –مة السياحة العالمية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي / منظ .9
صندوق األمم المتحدة التشغيلي اإلستئماني المتعدد المانحين والبرامج  .10

  المشتركة
  
28  

  30  اإلجراءات الواجب اتخاذھا من قبل المجلس التنفيذي .11
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  :المرفقات
 

كانون األول/ديسمبر  31اية لغ بيان االشتراكات المترتبة لحساب الصندوق العام  - أوال 
2012  

  
31  

  39   تسوية حسابات الديون المتعثرة المنسوبة إلى أعضاء منتسبين سابقين  -ثانيا 
لصندوق رأس  بيان االشتراكات المدفوعة سلفا والمترتبة على األعضاء الفاعلين  - ثالثا 

  2012كانون األول/ديسمبر  31لغاية  المال المتداول
  
40  

كانون األول/ديسمير  31 حتىلصندوق العام إلى ايل سنوي لإلشتراكات المترتبة تفص  - رابعا 
  )2012إلى  1976(من  2012

  
41  

  42  بيان السيولة النقدية  - خامسا 
  43  2012بيان المساھمات الطوعية المستلمة في   -  سادسا
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  2011الحسابات اإلدارية للسنة المالية حول  تقرير مراجعي الحسابات  - أوال 

   رأي  - ألف 

) "المنظمةالُمشار إليھا في ما يلي بـ"من النظام المالي لمنظمة السياحة العالمية ( 17المادة  أحكام إلى استناداً  )1
، 6- 1 ھاومرفقات ،CE/95/3(II)(b)من الوثيقة المالية  29- 6الصفحات  بمراجعة، قمنا واألحكام األخرى ذات الصلة

ً لألصول، والمتعلقة جميعھا التي تحتوي على البيانات المالية والجداول ذات الصلةوالصفحات  السنة ب الموضوعة وفقا
حسابات الصناديق كذلك، اطلعنا على  .2012كانون األول/ديسمبر  31المالية لمنظمة السياحة العالمية التي تنتھي في 

ة بـ"األاإلستئمانية  والصناديق تفاق بين المنظمة وإيطاليا)، اال( "التعليم والتنمية السياحية المستدامةب المتصلة نشطةالخاصَّ
ة بـ"ا من  25و 24، باإلضافة إلى الصفحات تفاق بين المنظمة وإسبانيا)اال( "ألمانة الدائمة لألعضاء المنتسبينالخاصَّ

ً  راجعناولقد الوثيقة المذكورة أعاله.  رنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمنظمة، وحسابات الحسابات المشتركة بين ب أيضا
  .الزمنية نفسھا لفترةل، وحسابات البرامج المشتركة المانحين دالصندوق اإلستئماني المتعدِّ 

أجرينا على وجھة الخصوص مراجعة شاملة لإلجراءات المحاسبية وتفحصنا القيود المحاسبية واألدلّة الداعمة، وفقاً  )2
  اً بحسب الظروف.لما اعتبرناه ضروري

لة للسنة المالية نتيجة لمراجعتنا، نرى أن البيانات المالية لمنظمة السياحة العالمية تعكس المعامالت المالية المسجَّ  )3
ً  قد تمَّت، وأن ھذه المعامالت بالشكل الصحيح 2011 ، المرعيةللنظام المالي وأحكام الميزانية وغيرھا من التوجيھات  وفقا

  :التاليةنرى من الضروري إبداء المالحظات  ولكنَّنا. 2011كانون األول/ديسمبر  31وضع المالي لغاية تعرض بأمانة الو

  مالحظات   - باء

إلى ضرورة إعادة النظر في ھيكل  2011أشار تقرير المراجعين الذي تناول حسابات منظمة السياحة العالمية للعام  )4
د لإليرادات والن فقات" بما يعكس بشكٍل دقيق ومستقل اإليرادات والنفقات من جھة، والمبالغ ما يُسمَّى بـ"البيان الموحَّ

المتصلة بتغييرات األصول الناجمة عن التحويالت بين الصناديق من جھٍة أخرى. في الواقع، تعرض الوثيقة المتعلِّقة 
د للنتائج والتغييرات في صناديق بالشؤون اإلدارية والمالية وما اتصل منھا بالنظام األساسي ھيكالً جديداً للبيان الم وحَّ

ل/ديسمبر  31االحتياط واالعتمادات األخرى لغاية  ق ھذا الھيكل  13(الصفحة  2012كانون األوَّ وبقية التقرير). ويفرِّ
من ھذه  الجديد بشكٍل جيِّد بين ما يُسمَّى بـ"المعامالت الُمدّرجة في الميزانية" و"المعامالت الخارجة عن الميزانية". وفي كلٍّ 

الفئات، ھناك تمييٌز واضح بين اإليرادات الفعلية والنفقات من جھة، وحركة األموال الناتجة عن الُمخصَّصات الُمقتطعة من 
حسابات احتياطية أخرى أو التحويالت إلى اعتمادات أخرى قائمة. فضالً عن ذلك، وبالنظر إلى التغيير السالف الذكر في 

 من أجل المقارنة بين النتائج المتصلة بكل سنة مالية. 2011و 2012تائج الھيكل، يُعَرض بياٌن بن

لة  لذلك، من الُمستحسن في السنوات المالية القادمة، التمييز بين نتائج الميزانية (الفارق بين تخصيصات اإليرادات الُمحصَّ
(الفارق  االقتصادي ية) ونتائج الفارقخالل السنة المالية، أي المحاسبة على أساس النقد المستخدمةوتخصيصات النفقات 

بين اإليرادات والنفقات؛ أي المحاسبة على أساس االستحقاق). إنَّ ھذا النوع من التمييز من شأنه أن يحسِّن في مستوى 
المتوقع في  المعلومات المقدَّمة في البيانات الحسابية). ولكن، مع بدء التطبيق الفعلي للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

  ، ستُعالج ھذه المسألة مع تقديم بيانات المحاسبة الجديدة.2014
  
د لإليرادات والنفقات، وصلت قيمة إيرادات الخزينة في الصندوق العام لسنة  )5 ً للبيان الموحَّ إلى  2012وفقا

، ما يشكِّل أيضاً 2011لعام لسنة % تقريباً مقارنةً بإيرادات الخزينة في الصندوق ا2يورو، أي زيادةً بنسبة  11,034,060.58
يورو للسنة  11,738,862.24نقطة تحّول بالنسبة إلى السنوات المالية السابقة، التي كانت خاللھا ھذه اإليرادات تتراجع (من 

ة للعام % من إجمالي الميزانية الُمقرَّ 88،75). يساوي ھذا المبلغ 2011يورو للسنة المالية  10,820,723.80إلى  2009المالية 
، األمر الذي يعكس 2010يورو، ما يوازي الميزانية اإلجمالية التي أقرت في السنة المالية  12,433,000.00، وھي 2012

 ).A/19/12(قرار الجمعية العامَّة  2013-2012بالتالي مبدأ النمو االسمي الصفري الذي طُبِّق في ميزانيات العامين 

% 85،37يورو، أي  10,149,060.58لغ من اشتراكات األعضاء، التي وصلت قيمتھا إلى وقد جاء الجزء األكبر من ھذا المب
 يورو). 11,888,000من إجمالي اإليرادات الُمدَرجة في الميزانية تحت ھذا العنوان (

مقارنةً مع السنة السابقة، حيث انخفضت قيمة المبلغ  2012تراجع تحصيل اشتراكات األعضاء المتأخرة في  )6
 % تقريباً.15يورو، ما يمثِّل تراجعاً بنسبة  1.242.164,25يورو إلى  1.472.749,87ل من الُمحصَّ 
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(أقل  2012ارتفع إجمالي االشتراكات المتأخرة المترتبة للصندوق العام من قبل أعضاء المنظمة بشكٍل طفيف في  )7
نھاية السنة المالية الحالية. وتجدر يورو في  16.269.181,83إلى  2011يورو في  16.150.203,79%)، منتقالً من 1من 

% من ھذا المبلغ. وعمالً بتوصيات المراجعين في السنوات المالية 100اإلشارة إلى أنَّه قد تمَّ تخصيص اعتماد يغطي 
ر  على شطب االشتراكات المترتبة على األعضاء ) CE/DEC/8(LXIII-LXIV)السابقة، تعمل منظمة السياحة العالمية (المقرَّ

 يورو لھذا السبب). 267,462.36، تّم اقتطاع مبلغ 2011سنوات أو أكثر (من المتأخرات بنھاية  5بقين المستحقة منذ السا

لة  11,034,060.58إذا ما أضفنا إلى إجمالي إيرادات الخزينة للسنة ( )8 يورو) اإلشتراكات المتأّخرة الُمحصَّ
صفر  2012يورو)، تكون نتيجة الميزانية للعام  12,276,224.83يورو)، وإذا ما حسمنا نفقات الخزينة ( 1,242,164.25(

 يورو (رصيد الخزينة).

من جھة إيرادات الخزينة، كان من الضروري زيادة المخصَّصات التي أقّرتھا الدورة التاسعة عشرة للجمعية العامة والتي 
يورو، نُِسبَت  295,000صات قدرھا  تّم إقرار مخصَّ نُِسبَت إلى احتياط اإليرادات المتفرقة واحتياط المنشورات. في البداية، 

يورو، نُِسبَت إلى احتياط المنشورات. ولكْن، لتحقيق توازن في الميزانية، أقّر  250,000إلى احتياط اإليرادات النثرية، و
ات أخرى قدرھا صيورو، نُِسبَت إلى احتياط اإليرادات النثرية، ومخصَّ  170,000األمين العام مخصَّصات إضافية قدرھا 

  يورو، نُِسبَت إلى احتياط المنشورات. 170,000

َصت في السنوات المالية السابقة، ويتّم  أما من جھة نفقات الخزينة، أضيفت مبالغ ضمن سلسلة من االعتمادات التي ُخصِّ
في منظمة السياحة العالمية، تّم  من ھذا التقرير. وكجزٍء من سياسة احتواء التكاليف الُمطبَّقة 9تحليل ھذه المبالغ في النقطة 

 %).0.5تسجيل انخفاض في حجم نفقات الخزينة (أقل من 

َصت خالل السنوات المالية الماضية، تجدر اإلشارة إلى ما يلي: )9  في ما يتعلَّق بتحليل االعتمادات التي ُخصِّ

ة بموجب قرار الجمعية العامَّة  )أ  ، والتي 2005انية السنة المالية ، المنسوبة إلى ميز(XVI)498االعتمادات المقرَّ
 يورو. 450,000.00يبلغ مجموعھا 

 
كلفة تطبيق التعليمات األمنية الصادرة عن األمم المتحدة في مبنى المقر. لم يُنَسب أي مبلغ إضافي أو  -

 .2012استخدامات أخرى إلى ھذا البند خالل 

و الكوارث الطبيعية التي تلحق الضرر االعتماد الُمخصَّص لتدبّر األزمات في حاالت مخاطر األوبئة أ -
بالسياحة على الصعيد العالمي. لم يُنَسب أي مبلغ إضافي أو استخدامات أخرى إلى ھذا البند خالل 

2012. 

ة  )ب   :2010المنسوبة إلى ميزانية االعتمادات الُمقرَّ
  

  البند
رصيد االعتمادات 

 31/12/2011لغاية 
  2012نفقات   2012مخصَّصات 

دات رصيد االعتما
  31/12/2012لغاية 

اعتماد التأمين 
الصّحي بعد نھاية 

 الخدمة
947,257.13  71,576.66  0  1,018,833.79  

اعتماد مؤسَّسة 
 تميس

161,563.34  20,000.00  1,744.28  179,819.06  

اعتماد اإلعادة 
 238,104.69 56,755.16 139,597.68 155,262.17  إلى الوطن

 
 
 
 
 
  

ة  )ج   :2010المنسوبة إلى ميزانية االعتمادات الُمقرَّ
  



CE/95/3(II)(b)  
 

 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  - منظمة السياحة العالمية   
 

 

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

 

5

  البند
رصيد االعتمادات 

 31/12/2011في 
  2012نفقات   2012مخصَّصات 

رصيد االعتمادات 
  31/12/2012في 

 اعتماد تعزيز أنشطة
 حلول الطاقة للفنادق

50,000.00  0.00  46,000.00  4,000.00  

اعتماد خدمات معالجة 
 النفايات الحضرية

10,073.94  0.00  0.00  10,073.94  

ر  ، وافق المجلس التنفيذي على اعتماد منظمة السياحة العالمية للمعايير المحاسبية الدولية CE/DEC/7(LXXXV)في المقرَّ
. ولھذه الغاية، اتُِخذ القرار بإطالق عملية تدريجية من شأنھا أن تنتھي بالتطبيق الفعال لھذه المعايير. (IPSAS)للقطاع العام 

. وقد اتُِخَذ القرار باستخدام احتياط 2014كانون الثاني/يناير،  1توقَّع للتطبيق الكامل لھذه المعايير ھو حالياً، التاريخ الم
ً لتمويل أنشطة أخرى مثل إطالق منصة  استبدال األصول الثابتة لتمويل كلفة التطبيق. ويُستخَدم صندوق االستبدال أيضا

 الويب وتحسينات البنية التحتية المعلوماتية.

ية االمتثال لقرار اللجنة اإلدارية الرفيعة المستوى التابعة لألمم المتحدة، والذي بموجبه اتُِخَذ القرار باعتماد بغ )10
بھدف تحقيق  2012المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، اتخذت منظمة السياحة العالمية سلسلة من الخطوات في العام 

 .2014كانون الثاني/يناير  1اًء من التطبيق الفعَّال لھذه المعايير ابتد

كبير بالنسبة إلى المنظمة، حيث أنَّه يتطلب  تحدٍّ إّنً تطبيق المعايير المحاسبية الدولية من قبل منظمة السياحة العالمية ھو 
ً على صعيد تسجيل وعرض المعلومات االقتصادية والمالية، وتلك المتعلقة بالميزانية. غير أنَّ است خدام ھذه تغييراً ھاما

ً ومقارنتھا مع وكاالٍت أخرى في منظومة األمم المتحدة، كما سيساھم في  المعايير من قبل المنظمة سيسھِّل مقارنتھا زمنيا
  إجراء تحسيٍن نوعّي ملحوظ.

  
ل ، استمر بذل جھود مكثفة من جانب اإلدارة وشعبة الشؤون اإلدارية والمالية بھدف االلتزام بموعد األ2012خالل العام  وَّ

  كتاريخ االبتداء بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. 2014من كانون الثاني/يناير 
  

في الدورة التاسعة عشرة للجمعية العامة التي ُعقَِدت في غيونغجو، كوريا الجنوبية، تّم إقرار تعديالت النظام الداخلي 
متطلبات تطبيق نظام المحاسبية الدولية للقطاع العام من جملة أھداف  من أجل تكييف ھذا النظام مع (A19/10(f))للمنظمة 

لة، وتمَّ إعداد نسخة جديدة مّما يُسمَّى بـ"دليل التوجيھات السياساتية".   أخرى. جرى أيضاً تكييف األحكام المالية المفصَّ
  

ة إلى العمل الذي نُفذ في العام  المواصفات المعلوماتية الضرورية  من أجل تطوير 2012وتجدر اإلشارة بصورٍة خاصَّ
، ُوِضَعت الوثائق التالية: دليل المحاسبة، ومخطط الحسابات، ووثيقة 2012بھدف تعديل نظام الحاسوب الحالي. كذلك، في 

 متصلة بالعمليات المتأثرة بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. ھذا يعطي فكرة عن كثافة العمل الذي نفذته اإلدارة
  ومستوى التفصيل في الوثائق التي ُوِضَعت.

  
تمَّ توفير جميع ھذه الوثائق للمراجعين، األمر الذي سمح لنا بمراجعتھا والتحقق من مطابقة الخطوات المنفذة مع خطة العمل 

  الموضوعة.
  

ن من الضروري االنتباه إلى أمور ولكْن، بالنظر إلى أنَّ االنتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية ھو عملية معقدة جداً، سيكو
محدَّدة مثل تطوير التجھيزات المعلوماتية الضرورية، ووضع خطة تدريب، إضافةً إلى أنشطة أخرى من أجل ضمان 
التطبيق الفّعال للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وبالتالي، يكون من الجيِّد زيادة الموارد المخصَّصة لھذا المشروع 

  عت الحاجة.إذا د
  

كذلك، يكون من الجيّد على وجه التحديد تعزيز أنظمة المراقبة الداخلية في المنظمة على ضوء التعقيدات الناجمة عن تطبيق 
  المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.

  
انخفضت ھذه  في ما يتعلَّق باألرصدة الخارجة عن الميزانية، كان ھناك تراجع على مستوى نفقات التبرعات، حيث )11

 %).32،34(تغيير سلبي بنسية  2012يورو في  2,305,382.32إلى  2011يورو في  3,407,468.12النفقات من 
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د للميزانية لغاية  )12 ً وقدره  2012كانون األول/ديسمبر  31يظھر البيان الموحَّ يورو في صناديق  3,422,572.70مبلغا
ضمن التبرعات، وعمالً بتوصيات مراجعي الحسابات، اتُِخَذ القرار بتحويل التبرعات. وتجدر اإلشارة إلى أنَّه  -االحتياط 

 اإليرادات المتأتية من الفوائد وفوارق أسعار الصرف في ھذا الصندوق إلى الصندوق العام.

لت إيرادات المنشورات زيادةً بنسبة  )13 (وھي زيادة  2011مقارنةً بصافي القيمة المفوترة للعام  2012% في 15،30سجَّ
يمكن اعتبارھا في ظل البيئة االقتصادية الحالية، زيادة ملحوظة جداً وتضع حداً للمنحى التراجعي الذي شھدته السنوات 

ً في  يورو  276,406.31، حيث وصلت القيمة الصافية إلى 2011مقارنةً بـ 2012السابقة). كذلك، ارتفعت النفقات أيضا
لة من الحسابات االحتياطية إلى صناديق الميزانية).(الفرق بين النفقات واإليرادات؛ من دون احت  ساب المخصَّصات المحوَّ

لت خسارات على مستوى أسعار الصرف األجنبية بقيمة  )14 ، 2012يورو في  114,506.76في الصندوق العام، ُسجِّ
العالمية، حيث ناجمة عن الفرق في معدالت الصرف بين اليورو والدوالر (وھو عنصٌر مھم في حسابات منظمة السياحة 

 أنَّه للمنظمة أرصدة بالعملتين).

قامت منظمة السياحة العالمية، بصفتھا الوكالة المنفذة للمبالغ الُمخصَّصة لھا من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  )15
إلنمائي من . وتتألف الصناديق التشغيلية التي تعتمدھا المنظمة مع برنامج األمم المتحدة ا2012بتنفيذ ثالثة مشاريع في 

. يتعلق حساب (SCA)وحساب المقاصة الخاص بالخدمات  (PCA)عنصرين اثنين: حساب المقاصة الخاص بالمشاريع 
المقاصة الخاص بالمشاريع بالمشروع/المشاريع التي تنفذھا منظمة السياحة العالمية مستخدمةً األموال الُمخصَّصة لھا من 

ا في ما يتعلق بحساب المقاصة الخاص بالخدمات، فإنَّ المكاتب القطرية التابعة قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. أم
لبرنامج األمم المتحدة تؤمِّن الخدمات التي تطلبھا منظمة السياحة العالمية بغض النظر عن مصدر األموال، بالنظر إلى 

حي) تحت حساب المقاصة الخاص بالمشاريع تواجدھا الميداني. وقد بلغت مخصَّصات الميزانية (بما في ذلك الرصيد االفتتا
ا تحت حساب المقاصة الخاص بالخدمات،  78,718.79دوالر، مقابل نفقاٍت بقيمة  290,174.36 دوالر ترتَّبت خالل السنة. أمَّ

يمته دوالر، ما خلَّف رصيداً ق 135,865.10دوالر، بلغت قيمة التكاليف  194,403.28فمقابل األموال المتوفرة والتي تبلغ 
 دوالر. 58,538.18

في ما يتعلَّق بحسابات الصناديق االستئمانية ألنشطة التعليم والتنمية السياحية المستدامة (االتفاق بين المنظمة  )16
يورو) مقارنة  72,037.68يورو، نتيجة للنفقات العالية ( 72,004.98بقيمة  2012وإيطاليا)، انخفض الرصيد في السنة المالية 

 يورو). 32.70باإليرادات (

ا بالنسبة إلى الصناديق االستئمانية لألمانة الدائمة لألعضاء المنتسبين (االتفاق بين المنظمة وإسبانيا)، فقد بلغت  )17 أمَّ
لت النفقات  93,085.92اإليرادات المستلمة  يورو  9,174.10يورو، ما أسفر عن زيادة بقيمة  83,911.82يورو، في حين سجَّ

 ق.في احتياط ھذا الصندو

في ما يتعلّق بالحسابات المالية المتصلة باستخدام الصناديق االستئمانية المتعددة المانحين وتنفيذ البرامج المشتركة،  )18
مشروعاً  13التي تتوالھا منظمة السياحة العالمية بصفتھا وكالة مشاركة تابعة لألمم المتحدة، تجدر اإلشارة إلى أنَّه ثمَّه 

ُمخصَّصة من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، الذي يعمل بصفة وكالة إدارية. خالل السنة المالية يستخدم حالياً األموال ال
ا األموال غير الُمستخدمة 2081وبيرو  2068دوالر لمشروعين اثنين (صربيا  406,831، تّم استالم مبلغ بقيمة 2012 ). أمَّ
) فقد وصلت إلى مبلغ إجمالي قدره A-10ي إلجراءات اإلنفونزا / مشروعاً (باستثناء الصندوق المركز 12في  2011بنھاية 

دوالر، تمَّ استخدام  3,033,365.69، أي 2012دوالر. من أصل المبلغ اإلجمالي الذي كان متوفراً في بداية  2,626,534.69
ً (بما في ذلك التكاليف غير المباشرة، ما خلَّف رصي 12دوالر في تنفيذ  1,923,253.05  1,110,112.64داً قدره مشروعا

 %.63لتنفيذ ھذه المشاريع  2012دوالر. بالتالي، بلغ مستوى استخدام األموال خالل 

يُشار إلى أنَّ الحسابات المتصلة بصندوق مبادرة منظمي الرحالت لم يتّم توفيرھا لمراجعي الحسابات الخارجيين،  )19
إلدارة إلى أنَّ المنظمة ال توفر إال الدعم اإلداري لھذه الحسابات وبالتالي فإنَّھا لم تخضع للفحص. في ھذا الصدد، أشارت ا

 وھي غير مسؤولة عنھا. غير أنَّنا نبدي استعدادنا لتفّحص ھذه الحسابات في السنوات المالية التي تراھا المنظمة مناسبة.
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 تعاونھم على والمالية، اإلدارية عبة الشؤونش وال سيما وموظفيه، العالمية السياحة لمنظمة العام األمين أخيراً، نوّد أن نشكر
وعلى تمكيننا من االطالع على الوثائق في جميع األوقات وتزويدنا بالتوضيحات الالزمة التي  الكامل معنا لتنفيذ مھمتنا،

  .كانت مفيدة لعملنا

  
  .2013آذار/مارس،  15مدريد، 

  
 

  كيدريكو أل- خوان رويز              م.ھيمابيندو
 (إسبانيا)              (الھند)       
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 2011كانون األول/ديسمبر  31البيان الموحد للميزانية لغاية   - ثانيا

2011 2012
2011 2012

14.744.001,72 15.165.621,28

21.142,42 26.960,43

9.546.764,79 4.532.672,84

5.176.094,51 10.605.988,01

16.150.203,79 16.269.181,83

1.315.624,05 1.689.021,32

13.040.765,89 12.849.328,31

1.793.813,85 1.730.832,20

2.858,25 5.342,55

1.919.312,57 1.266.122,85

2.382.675,61 821.168,90

3.168,54 3.168,54

358.751,00 269.039,89

بموجب اتفاق بموجب اتفاق
1.214.578,00 1.199.041,89

(855.827,00) (930.002,00)

35.560.971,48 33.799.645,84

2011 2012
2011 2012

3.280.871,18 1.166.091,46

269.039,89 202.033,81

3.011.831,29 964.057,65

906.071,47 1.090.781,54

906.071,47 1.090.781,54

0,00 0,00

18.072.374,61 17.540.647,23

16.150.203,79 16.269.181,83

2.858,25 5.342,55

1.919.312,57 1.266.122,85

1.468.402,45 1.595.077,35

21.994,75 18.007,95

11.721.545,91 12.322.034,23

2.812.219,69 2.812.219,69

830.517,93 686.924,24

1.622.923,69 1.375.416,24

2.629.198,04 3.422.572,70

135.904,48 121.923,50

485.419,96 485.419,96

2.000.720,57 1.917.259,61

666.750,65 826.075,52

537.890,90 674.222,77

0,00 0,00

35.471.260,37 33.732.639,76

(مقارنة ببيان ميزانية السنة المالية السابقة)
( باليورو) 

األصول

السيولة والمصارف ( المالحظة 1) 

مصروفات نثرية

السيولة في المصارف - الحسابات الجارية

السيولة في المصارف - حسابات مودعة ألجل ثابت

2 و3) (المذكرة (المرفق األول) مساھمات في الصندوق العام - الَمدينون

اشتراكات مترتبة للسنة المالية الجارية

اشتراكات مترتبة من السنوات المالية الماضية: أعضاء

اشتراكات مترتبة من السنوات الماضية: أعضاء سابقون 

الَمدينون - مساھمات إلى صندوق رأس المال المتداول ( المرفق الثالث) 

الَمدينون - مساھمات أخرى ( تبرعات) 

َمدينون آخرون

ضمانات وودائع

أصول ثابتة ( المالحظة 4) 

مبنى المقر ( المالحظة 5) 

أصول ثابتة ملموسة

االستھالك المتراكم لألصول الثابتة الملموسة

مجموع األصول

الخصوم

الدائنون

صندوق استبدال األصول الثابتة - الدائن ( مالحظة 4) 

مدينون آخرون

اشتراكات مدفوعة سلفا

اشتراكات مدفوعة مقدما لصندوق رأس المال المتداول

صناديق احتياط (المالحظة 6)

اشتراكات مدفوعة مقدما للصندوق العام

مجموع اإلشتراكات المستحقة - الصندوق العام

مجموع اإلشتراكات المستحقة - الصندوق المتداول

مجموع اإلشتراكات المستحقة - تبرعات

أعضاء منتسبون - برنامج العمل

مخصصات اإلشتراكات المستحقة

مخصصات أخرى (المالحظة 6)

إيرادات توزع خالل عدة سنوات

صندوق رأس المال المتداول

منشورات ( المالحظة 8) 

إيرادات مختلفة ( المالحظة 8) 

تبرعات

مجموع الخصوم

استبدال األصول الثابتة ( المالحظة 4) 

إيرادات إدارة المشاريع: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والتبرعات   

 (ST-EP ) مؤسسة

رصيد اإلشتراكات المتأخرة ( المالحظة 10) 

الصندوق الخاص لإلحتياط ( المالحظة 9) 
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  مالحظات على الميزانية الموحدة
  

ملة المنظمة ، اعتماد اليورو كع2001أقرت الجمعية العامة، في دورتھا الرابعة عشرة التي انعقدت في سيول وأوساكا عام 
كانون  31، وھي العملة التي كانت مستخدمة حتى [A/RES/433(XIV)] األمريكي والمحاسبة بدال من الدوالر للمدفوعات

  .2002كانون الثاني/يناير  1اليورو ھو عملة المحاسبة المعتمدة لدى المنظمة اعتبارا من عليه، . و2001األول/ديسمبر 
  

 مالحظات
  
              ة بحسب العمالت كما يلي:تتوزع السيولة النقدي )1

  المجموع باليورو  يورو  دوالر أمريكي  
  26960,43  15382,87  15354,86  ..………………………مصروفات نثرية

  4532672,84  4183052,90  463686,92  ...…………نقود بالمصارف، حسابات جارية
  10605988,01  7737018,01  3805000,00 .…………نقود بالمصارف، ودائع ألجل ثابت

  
بالنسبة للمبلغ الكبير من األموال التي أودعت في حسابات مصرفية جارية باليورو، مقارنة بمبلغ األموال التي أودعت في 
حسابات مجمدة باليورو، ينبغي اإلشارة إلى أن الشروط التي تم التفاوض على أساسھا مع المصارف للحسابات الجارية ھي 

لمجمدة، أكان من حيث مردودھا على الرصيد اإلجمالي المودع أو من حيث أفضل من الشروط المعروضة للحسابات ا
  تكاليف إدارة ھذه الحسابات.

  
كانون  31تم تحديد قيمة كل حسابات الدوالر األمريكي باليورو استنادا إلى سعر الصرف المتداول لدى األمم المتحدة في 

  يورو). 0,754دوالر أمريكي =  1(  2012األول/ديسمبر 
  
، وذلك نتيجة لضبط 2011يورو من المبلغ النھائي المترتب إلى الصندوق العام لسنة  289821,36اقتطاع  تم )2

عليھم ديون تعود إلى خمس سنوات على األقل، وفقا لمقرر  تترتب يورو) 267462,36( عضاء منتسبين سابقينأ حسابات
طالع من المقرر، والمرفق الثاني بھذه الوثيقة لإل 3لفقرة (أنظر اإلجراء الذي أقر في ا [(LXIII-LXIV)8]المجلس التنفيذي 

يورو يمثل اإلشتراكات  22359,00وتم شطب مبلغ  السابقين).قة على أولئك األعضاء على جدول مفصل للديون المستح
وفقا  2010، ، نتيجة لحله في تشرين األول/أكتوبر2011لسنة  جزر األنتيل الھولنديةالمترتبة على العضو المشارك السابق 

  .]CE/DEC/7(XCIII)[للمقرر 

 ، نتيجة لآلتي:2012يورو من اإلشتراكات المستحقة عن السنة المالية  274301,67وتم اقتطاع مبلغ  )3

، نتيجة إلعادة المواءمة التي العضو السابق كنداالمترتبة على  شتراكاتيمثل اإل 198742,67شطب مبلغ  )أ 
 .2012يار/مايو، أ 12تمت وفق تاريخ اإلنسحاب الفعلي 

 
جزر األنتيل يورو يمثل اإلشتراكات المترتبة على العضو المشارك السابق  22359,00شطب مبلغ  )ب 

 .]CE/DEC/7(XCIII)[وفقا للمقرر  2010، نتيجة لحله في تشرين األول/أكتوبر، 2011لسنة  الھولندية
 

 .2نتسبين سابقين، في المالحظة يورو يمثل ديونا مترتبة على أعضاء م 27200,00ضبط الحسابات لمبلغ  )ج 
 
، نتيجة من يلي من األعضاء المنتسبينيورو يمثل االشتراكات المترتبة على  26000,00شطب مبلغ  )د 

 نسحاب:اإلللمواءمة التي تمت وفق تاريخ 
  

 Accor……….. ..........................................................................  1,200.00 
 Cámara de periodistas y comunicadores………………………..  1,200.00 
 Cham Palaces and Hotels .......................................................  1,200.00 
 Chamber of Commerce & Industry of the Dodecanese ...........  1,200.00 
 COTAL ....................................................................................  1,200.00 
 Confederación Nacional Turística ............................................  1,200.00 
 Dnipro Hotel ............................................................................  1,200.00 
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 Ecotourism Kenya ...................................................................  1,200.00 
 Encirca ....................................................................................  1,200.00 
 FTAN .......................................................................................  1,200.00 
 Eurochile .................................................................................  1,200.00 
 Green Globe ............................................................................  1,200.00 
 Jibek Joly .................................................................................  1,200.00 
 Middle East Airlines .................................................................  1,000.00 
 Mondial Energy........................................................................  1,200.00 
 Nevada Tourism Commission ..................................................  1,200.00 
 Tabasheer Travel & Tourism Agency ......................................  1,200.00 
 The Scholarship.......................................................................  1,200.00 
 Travel Media Applications .......................................................  1,200.00 
 University of Tehran ................................................................  1,200.00 
 WATCH ...................................................................................  1,200.00 
 WATU ......................................................................................  1,200.00 

  
من األحكام  18-6األصول الثابتة الواردة في بيان الميزانية ھي تلك التي تمثل األصول المستھلكة المحددة في المادة  )4

     ت استنساخ الوثائق، والعربات.المالية المفصلة المرفقة بالنظام المالي، أي أجھزة الكومبيوتر، وآال

  يورو                     ھي تُفََصل على النحو اآلتي:و
  596699,89.......................................................................................... أجھزة كومبيوتر  -
  507291,00 ..................................................................................... آالت استنساخ الوثائق -
  94855.00 ........................................................................................................عربات -

  1198845,89 ........................................................................................................المجموع
    

القيمة الصافية لألصول الثابتة يقابلھا الدائنون في جدول الخصوم في بيان الميزانية، تحت عنوان "الدائنون"، بواسطة 
  الدائنون. -صندوق استبدال األصول الثابتة 

  

ات. وتنسب في السنوات القادمة وتنسب مشتريات األصول المستھلكة، بكاملھا، إلى ميزانية السنة التي تحصل فيھا المشتري
إلى الميزانية اإلستھالكات السنوية التي تغذي صندوق استبدال األصول الثابتة (تحت عنوان: صندوق االحتياط). وبالتالي 
فإن تكلفة استبدال ھذه السلع تنسب إلى صندوق االستبدال وليس إلى الميزانية. وتسجل سائر األصول الثابتة غير المستھلكة 

  زون مادي خارج بيان الميزانية ال يُقَوم بل يحدد بكامله كنفقات في الميزانية.كمخ
  

وتستھلك األصول الثابتة المتمثلة بأجھزة الكومبيوتر خالل فترة خدمة ھي خمس سنوات. أما فترة االستھالك آلالت 
  استنساخ الوثائق فھي سبع سنوات.

  

لسوي" التي تبين التقلص المباشر لرأس المال عن طريق االستخدام والحتساب االستھالك السنوي تطبق وسيلة "الخط ا
  السنوي المنتظم.

  

  يورو                 التغير في القيمة الصافية لألصول الثابتة
  269039,89  ...............2012كانون الثاني/يناير  1القيمة الصافية لألصول، 

  137798,81  )141754,00(    ...........................................2012ناقص: االستھالك سنة 
  64235,00        .....................................................2201مشتريات سنة 

  202033,81        .........2012كانون األول/ديسمبر  31القيمة الصافية لألصول، 
 

  يورو                 التغير في صندوق استبدال األصول الثابتة
  2000720,57  ....................................................2012كانون الثاني/يناير 1الحسابات، رصيد 

  131241,08  ..........................................................................2012تكلفة االستبدال لسنة 
  31715,99  ...........................................................................2012المالي لسنة  المردود

  33189,92  ...................................... القواعد المحاسبية الدولية للقطاع العاممخصصات لتنفيذ 
  0,00  ................................................... لتنفيذ القاعدة اإللكترونية الداخليةمخصصات 
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  33481,05  ................................................   لتنفيذ بنية تكنولوجيا المعلوماتمخصصات 
  مقابل أصول ثابتة 2012ناقص: االستھالك المتراكم ألصول ثابتة سحبت من الخدمة في 

  )64431,00(  ..................................................................................2012تم شراؤھا في 
  )78230,39(  ...............................تكاليف القاعدة اإللكترونية ..................................ناقص: 
  )34937,23(  تكاليف بنية تكنولوجيا المعلومات..........................................................ناقص: 

  )135490,38(  تكاليف تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية...................................................ص: ناق
  1917259,61  ..............................................2012كانون األول/ديسمبر  31رصيد الحسابات، 

  
ي األمين العام استخدام احتياطي صندوق استبدال األصول ، خول المجلس التنفيذ[CE/DEC/7(LXXXV)]بموجب المقرر 

  الثابتة من أجل تمويل تكلفة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
  

قاعدة اإلتصاالت اإللكترونية الداخلية، ولتحسين بنية تكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ وبالنسبة لإلستثمارات المقررة لتنفيذ 
، تخصيص اإلعتمادات الواردة أعاله، [A/RES/567(XVIII)]سبية الدولية، قرر األمين العام، بموجب القرار المعايير المحا

  .التغير في صندوق استبدال األصول الثابتةعلى أن تنسب إلى ميزانية ھذه السنة المالية في 
  

ألف يورو، شھدت الحركة اآلتية  300 بمبلغ قدره 2009تنفيذ القاعدة اإللكترونية الداخلية التي استحدثت في مخصصات 
  :2012في السنة المالية 

  
  الرصيد النھائي  التكاليف  المخصصات  الرصيد اإلبتدائي
240503,10  0,00  78230,39  162272,71  

  
ألف يورو، شھدت الحركة  300بمبلغ قدره  2009تحسين بنية تكنولوجيا المعلومات التي استحدثت في مخصصات   

  :2012ة المالية اآلتية في السن
  

  الرصيد النھائي  التكاليف  المخصصات  الرصيد اإلبتدائي
264917,72  33481,05  34937,23  263461,54  

  
  ، على النحو اآلتي:31/12/2012وتتوزع مخصصات رصيد ھذا اإلحتياط، بحسب الصناديق، في   

  
 1491525,36  .......................القواعد المحاسبية الدولية للقطاع العام .....................تنفيذ  -
 162272,71  تكاليف القاعدة اإللكترونية.................................................................. -
 263461,54  بنية تكنولوجيا المعلومات .................................................................. -

1917259,61  
  

 ر تقدمه مملكة إسبانيا لقاء إيجار رمزي قدره دوالر أمريكي واحد.المق )5

 أحكام أخرى: )6

)، تم اعتماد المخصصات 2005 ،الصادر عن الجمعية العامة (داكار [A/RES/498(XVI)]وفقا للقرار  )أ 
 :2005اآلتية، وقد نسبت إلى السنة المالية 

  
ت األمنية الصادرة عن األمم المتحدة في ألف يورو لتغطية نفقات تطبيق التوجيھا 200اعتماد مبلغ  -

. وفي 2011يورو بنھاية السنة المالية  121067,17مبنى المقر. وقد بلغ رصيد ھذه اإلعتمادات 
 ھذا البند. إلى أي مبلغ نسبيلم ، 2012السنة المالية 

 
ة التي ألف يورو لتدبر األزمات في أوضاع مخاطر األوبئة أو الكوارث الطبيعي 200اعتماد مبلغ  -

يورو بنھاية السنة  23178,70تلحق الضرر بالسياحة على الصعيد العالمي. وقد بلغ رصيد ھذا البند 
  ھذا البند. إلى نفقاتأي  سبتنلم ، 2012وفي السنة المالية  .2011المالية 

 
  ، وضعت المخصصات اآلتية، وقد نسبت على النحو اآلتي في الميزانية:2010في السنة المالية  )ب 
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ألف يورو في  200تماد للتأمين الصحي بعد نھاية الخدمة، وقد خصص له اعتماد سنوي قدره اع -
، وفقا لھيكل الميزانية الذي أقرته الجمعية العامة في 2011-2010، من ميزانية 1الباب الرابع، القسم 

، [CE/DEC/5(LXXXVIII)]دورتھا الثامنة عشرة. وباإلضافة قرر المجلس التنفيذي، في مقرره 
ألف يورو من ھذا  700، تخصيص مبلغ [A/RES/572(XVIII)]وبموجب قرار الجمعية العامة 

  .2007-2006اإلعتماد، ينسب إلى فائض 
  
ألف  100إعتماد لإلعادة إلى الوطن، أسوة باإلعتماد المذكور أعاله، خصص له اعتماد سنوي قدره  -

 ، وتم تحويل ھذا اإلعتماد أيضا إلى2011- 2010، من ميزانية 2يورو في الباب الرابع، القسم 
يورو للفترة  157000مع اعتماد سنوي قدره  ) في الھيكل الجديد للبرنامج5القسم دال (مخصصات 

 155262,17ما قدره  ،2013السنة المالية  ولقد بلغ رصيد ھذا اإلعتماد، لدى إغالق .2012-2013
  .56755,16اإلعتماد  نسبت إلى ھذا ، بلغت التكاليف التي2012يورو. وفي السنة المالية 

  
، أن يجعل [A/RES/567(XVIII)]إعتماد لمؤسسة تيميس، حيث قرر األمين العام، بموجب القرار  -

تكاليف عقد ، لتغطية 2010 ألف يورو ينسب إلى ميزانية السنة المالية 180ھذا اإلعتماد بمقدار 
وبلغ رصيد ھذا  ا، وبإدارة مؤسسة تيميس.منتدى السياحة العالمي بتمويل مشترك مع حكومة أندور

، بلغت التكاليف التي 2012وفي يورو.  161563,34 2011اإلعتماد، لدى إغالق السنة المالية 
  .يورو 1744,28نسبت إلى ھذا اإلعتماد ما قدره 

  
  ، أضيفت اإلعتمادات اآلتية:2011في السنة المالية  )ج 

  
لول الطاقة للفنادق، في إطار برنامج التعاون مع ألف يورو لتعزيز نشاط ح 50إعتماد بمقدار  -

)، لوضع EU-DG EuropeAidالمؤسسات والشركات، وللتنسيق والتنفيذ المشترك لمشروع المعونة (
  دراسة عن التنمية السياحية المستدامة، بتمويل من المفوضية األوروبية.

 
يد، بدل "رسوم خدمة معالجة يورو، لتغطية مدفوعات إلى بلدية مدر 10073,94إعتماد بمقدار  -

  ، بانتظار إشعار من الحكومة اإلسبانية.2010نفايات المدينة" لمبنى المقر في 
  
د للنتائج والتغييرات في صناديق اإلحتياط واإلعتمادات األخرى. 3انظر الجدول  )7  البيان الموحَّ

 ،[A/RES/572(XVIII)]موجب القرار عشرة، ب تاسعةالفي الميزانية أقرتھا الجمعية العامة في دورتھا  مخصصات )8
 ، وقد نسبت إلى الصناديق اإلستئمانية اآلتية:2013-2012لتمويل ميزانية 

  

  2012  2013  
  
  ......................... إيرادات متفرقة -

  
  يورو 295000,00

  
  يورو 329000,00

  يورو 250000,00  يورو 250000,00 ................................ منشورات -
    

 األمين العام ،[CE/DEC/6(LXXXVIII)]، في مقرره في دورته الثامنة والثمانين ولقد خول المجلس التنفيذي )9
يورو) إلنشاء "صندوق خاص للطوارئ" يخضع للمعايير  485419.96( 2009-2008إستخدام فائض الفترة المالية 

 .A/18/15بالوثيقة  4ام والشروط المنصوص عليھا في المرفق ، وذلك وفقا لألحك[A/RES/572(XVIII)]المحددة في القرار 

 يورو 1242164,25   ............................................. 2012اشتراكات متأخرة تم استالمھا في  )10
  يورو )1242164,25(    ........2201تسديد ديون الصندوق العام إلى صندوق رأس المال المتداول في   
  يورو 0,00    ..................................2012اكات المتأخرة التي سددت في رصيد االشتر  

  
  

يورو،  0,754عندما أغلقت الحسابات، كان سعر الصرف المعتمد لدى األمم المتحدة التالي: دوالر أمريكي واحد =   
  دوالر. 1,326أو اليورو = 
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د للنتائج والتغييرات في ص  -ثالثا ل/ديسمبر  31ناديق اإلحتياط واإلعتمادات األخرى لغاية البيان الموحَّ  2012كانون األوَّ

 
الرصيد 2012 2012 الرصيد

اإلفتتاحي اإليرادات المخصصات المجموع النفقات التحويالت المجموع إيرادات -نفقات المخصصات -
التحويالت المجموع الختامي

صناديق اإلحتياط

الميزانية 0,00 11.391.224,83 885.000,00 12.276.224,83 11.911.569,44 364.655,39 12.276.224,83 -520.344,61 520.344,61 0,00 0,00

رصيد اإلشتراكات المتأخرة / نتائج الميزانية (المالحظة 1) 0,00 11.391.224,83 885.000,00 12.276.224,83 11.911.569,44 364.655,39 12.276.224,83 -520.344,61 520.344,61 0,00 0,00

خارج الميزانية 11.721.545,91 4.480.665,74 133.481,05 4.614.146,79 3.128.658,47 885.000,00 4.013.658,47 1.352.007,27 (751.518,95) 600.488,32 12.322.034,23

صندوق رأس المال المتداول (المالحظة 2) 2.812.219,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.812.219,69

المنشورات  830.517,93 483.078,44 483.078,44 206.672,13 420.000,00 626.672,13 276.406,31 -420.000,00 (143.593,69) 686.924,24

إيرادات مختلفة (المالحظة 3) 1.622.923,69 331.998,31 331.998,31 114.505,76 465.000,00 579.505,76 217.492,55 -465.000,00 (247.507,45) 1.375.416,24

تبرعات (المالحظة 4) 2.629.198,04 3.098.756,98 3.098.756,98 2.305.382,32 2.305.382,32 793.374,66 793.374,66 3.422.572,70

أعضاء منتسبون - برنامج العمل 135.904,48 165.550,00 165.550,00 179.530,98 179.530,98 -13.980,98 (13.980,98) 121.923,50

الصندوق الخاص لإلحتياط (المالحظة 5) 485.419,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485.419,96

استبدال االصول الثابتة (المالحظة 6) 2.000.720,57 31.715,99 133.481,05 165.197,04 248.658,00 248.658,00 -216.942,01 133.481,05 (83.460,96) 1.917.259,61

إيرادات إدارة المشاريع  666.750,65 168.540,94 168.540,94 9.216,07 9.216,07 159.324,87 159.324,87 826.075,52

مؤسسة (ST-EP) (المالحظة 7) 537.890,90 201.025,08 201.025,08 64.693,21 64.693,21 136.331,87 136.331,87 674.222,77

مجموع صناديق اإلحتياط 11.721.545,91 15.871.890,57 1.018.481,05 16.890.371,62 15.040.227,91 1.249.655,39 16.289.883,30 831.662,66 (231.174,34) 600.488,32 12.322.034,23

مخصصات أخرى (المالحظة 8)

السالمة 121.067,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.067,17

المخاطر واألزمات 23.178,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.178,70

القواعد المحاسبية الدولية للقطاع العام 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

التأمين الصحي لفترة مابعد انتھاء الخدمة  947.257,13 0,00 71.576,66 71.576,66 0,00 0,00 0,00 71.576,66 71.576,66 1.018.833,79

اإلعادة إلى الوطن 155.262,17 0,00 139.597,68 139.597,68 56.755,16 56.755,16 -56.755,16 139.597,68 82.842,52 238.104,69

تيميس 161.563,34 0,00 20.000,00 20.000,00 1.744,28 1.744,28 -1.744,28 20.000,00 18.255,72 179.819,06

حلول الطاقة للفنادق 50.000,00 0,00 0,00 46.000,00 46.000,00 -46.000,00 (46.000,00) 4.000,00

الضريبة المحلية لـ2010 10.073,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.073,94

رى مجموع المخصصات األخ 1.468.402,45 0,00 231.174,34 231.174,34 104.499,44 0,00 104.499,44 -104.499,44 231.174,34 126.674,90 1.595.077,35

رى اط + المخصصات األخ مجموع صناديق اإلحتي 13.189.948,36 15.871.890,57 1.249.655,39 17.121.545,96 15.144.727,35 1.249.655,39 16.394.382,74 727.163,22 0,00 727.163,22 13.917.111,58

نتائج 2012

باليورو
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2011 2012 2011 2012 2011 2012
صناديق

0,00 0,00 12.293.473,67 12.276.224,83 12.293.473,67 12.276.224,83 الميزانية

0,00 0,00 12.293.473,67 12.276.224,83 12.293.473,67 12.276.224,83 الميزانية

(96.623,49) 600.488,32 4.341.340,08 4.013.658,47 4.244.716,59 4.614.146,79 خارج الميزانية

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 صندوق رأس المال المتداول
116.908,44 -143.593,69 302.071,89 626.672,13 418.980,33 483.078,44 المنشورات
590.262,67 -247.507,45 158.331,30 579.505,76 748.593,97 331.998,31 إيرادات مختلفة

-1.345.623,15 793.374,66 3.407.468,12 2.305.382,32 2.061.844,97 3.098.756,98 تبرعات
-29.508,97 -13.980,98 203.185,10 179.530,98 173.676,13 165.550,00 أعضاء منتسبون - برنامج العمل

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 الصندوق الخاص لإلحتياط
49.139,65 -83.460,96 245.114,41 248.658,00 294.254,06 165.197,04 استبدال االصول الثابتة

523.723,24 159.324,87 14.383,53 9.216,07 538.106,77 168.540,94 إيرادات إدارة المشاريع 
-1.525,37 136.331,87 10.785,73 64.693,21 9.260,36 201.025,08 (ST-EP) مؤسسة

(96.623,49) 600.488,32 16.634.813,75 16.289.883,30 16.538.190,26 16.890.371,62 مجموع الصناديق

مخصصات أخرى

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 السالمة
22.176,33 0,00 19.839,63 0,00 42.015,96 0,00 المخاطر واألزمات

-70.572,29 0,00 70.572,29 0,00 0,00 0,00 القواعد المحاسبية الدولية للقطاع العام
96.119,75 71.576,66 0,00 0,00 96.119,75 71.576,66 التأمين الصحي لفترة مابعد انتھاء الخدمة 
73.962,31 82.842,52 0,00 56.755,16 73.962,31 139.597,68 اإلعادة إلى الوطن

-18.436,66 18.255,72 18.436,66 1.744,28 0,00 20.000,00 تيميس
50.000,00 -46.000,00 0,00 46.000,00 50.000,00 0,00 حلول الطاقة للفنادق
10.073,94 0,00 0,00 0,00 10.073,94 0,00 الضريبة المحلية لـ2010

163.323,38 126.674,90 108.848,58 104.499,44 272.171,96 231.174,34 مجموع المخصصات األخرى

66.699,89 727.163,22 16.743.662,33 16.394.382,74 16.810.362,22 17.121.545,96 مجموع الصناديق والمخصصات األخرى

النتائج النفقات اإليرادات

(باليورو)
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  للنتائجمالحظات على البيان الموحد 

جمھورية ، غيونغجوعشرة ( ةتاسعال، التي أقرتھا الجمعية العامة في دورتھا 2012بلغت ميزانية السنة المالية  )1
التي تم والموارد  . والموارد التي أقرت لتمويل الميزانية[A/RES/603(XIX)]يورو  12433,000)، 2011، كوريا

 كانت اآلتية: 2012في  استالمھا

   10149060,58    11888000,00      إشتراكات األعضاء  -
  465000,00    295000,00  مخصصات من احتياط اإليرادات المتفرقة  -
  420000,00    250000,00    مخصصات من احتياط المنشورات  -

            12433000,00    11034060,58  
                  1242164,25  
                  12276224,83  

  
 من البيان الموحد للميزانية.  8و 6، 4مخصصات الميزانية واإلعتمادات واردة في المالحظات 

    
  في ھذه الوثيقة. 5واردة في الجدول  2011و 2012نتائج الميزانية للسنتين الماليتين 

  
 .ھذه الوثيقة يف 4 الجدولأنظر  )2

 تتوزع إيرادات ونفقات ھذا اإلحتياط كما يلي: )3

  يورو) 74622,12يورو) وإيرادات مختلفة ( 257376,19إيرادات: الفائدة المصرفية ( -

  )114505,76( الفرق السلبي الصافي لسعر الصرف: نفقات -

 ؛ھذه الوثيقةفي  6 رفقأنظر الم )4

 .ةفي البيان الموحد للميزاني 9أنظر المالحظة  )5

 في البيان الموحد للميزانية. 4أنظر المالحظة  )6

 مؤسسة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر:نشطة ، تم استالم المساھمات التالية أل2012في السنة المالية  
 

 .جمھورية كوريامن  أمريكي دوالر 244212,61 -
 

  في البيان الموحد للميزانية. 6أنظر المالحظة  )7
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 2012كانون األول/ديسمبر  31بيان المستوى اإلسمي والرصيد المتوافر لغاية  –رأس المال المتداول  صندوق  -رابعا

2.815.077,94

1.242,15

2.484,30……………………… 1.242,15 ميانمار

أقل انسحابات: 

(12.160,97) كندا

(14.385,77)……………………… (2.224,80) التفيا

2.803.176,47

2.812.219,69

(1.242.164,25)

1.242.164,25

2.812.219,69

     .    المستوى اإلسمي لغاية 31 كانون األول/ديسمبر 2011     ……………………… 

زائد أعضاء جدد: 

     .    الرصيد المتوافر في 31 كانون األول/ديسمبر 2011         ……………………… 

مدفوعات: 

     .    المستوى اإلسمي لغاية 31 كانون األول/ديسمبر 2012     ……………………… 

     .    الرصيد المتوافر في 31 كانون األول/ديسمبر 2012         ………………………

(باليورو)

               من ميزانية 2012  ريثما يتم تحصيل                  

               اشتراكات غير مسددة                                           ……………………… 

إيرادات: 

ليبيريا

             - اشتراكات متأخرة مستخدمة  لتسديد 
               كامل سلفة في 2012 لتغطية عجز                

مالحظة: في الوثيقة CE/93/5(a)، المتعلقة بتقرير مراجعي الحسابات والحسابات اإلدارية للسنة المالية 2011، تمت اإلشارة، على وجه الخطإ، إلى مبلغ

  2812219,69 يورو،  كمجموع المستوى اإلسمي لھذا الصندوق، عوضا عن 2815077,94 يورو كما كان الحال.

             - سلفة إلى الصندوق العام لتغطية نفقات

               الصندوق العام                
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 2012لغاية كانون األول/ديسمبر  2012نتائج الميزانية للسنة المالية   -خامسا

100,00 12.767.000,00 100,00 12.433.000,00

82,68   10.556.144,50 82,68 10.149.060,58

0,93     118.601,00 3,38 420.000,00

1,14     145.978,30 3,74 465.000,00

---------- ----------------- ---------- -----------------

84,76   10.820.723,80 88,75 11.034.060,58

96,29 -  (12.293.473,67) (98,74) (12.276.224,83)

11,54 -  (1.472.749,87) (9,99) (1.242.164,25)

1.472.749,87 1.242.164,25

----------------- -----------------

0,00 0,00

ابقة مقارنة بأرصدة السنة الس
(باليورو)

2012%2011%

الميزانية التي أقرت

مدفوعات الخزينة الفعلية

  .   اشتراكات األعضاء

  .   مبالغ صرفت من المخصصات التي أقرتھا
رة             الجمعية العامة في دورتيھا التاسعة عش

      -    من حساب المنشورات

           والثامنة عشرة: 

وفقا للنظام المالي 10.2 ه))

ة  نة المالي إستالم اشتراكات متأخرة في الس

فائض 2012 / رصيد اإلشتراكات المتأخرة بعد
داول تسديد سلفة صندوق رأس المال المت

تثمارات / دخل آخر      -    من فائدة االس

مجموع مدفوعات الخزينة

نفقات الخزينة

عجز نقدي /  سلفة من صندوق رأس المال 
المتداول (وفقا للنظام المالي 10.2 (ب))
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 : اإلعتمادات والنفقات الفعلية والتحويالت التي أقرت2012ميزانية   - سادسا

كاف ياء طاء حاء زاء واو ھاء دال جيم باء ألف

الرصيد اإلعتمادات انحراف
المنقحة تكاليف أخرى تكاليف الموظفين الميزانية المجموع تكاليف أخرى تكاليف الموظفين المجموع تكاليف أخرى تكاليف الموظفين

(ياء-واو) طاء) + حاء + (جيم (الوظائف) واو) - (جيم (الوظائف) (الوظائف)

ألف اإلقليمية

4.080,59 431.920,58 (5.078,20) (16.001,22) 25.160,01 427.839,99 122.539,89 305.300,10 453.000,00 140.000,00 313.000,00 ألف 01 البرنامج اإلقليمي ألفريقيا
9.199,68 438.103,14 (14.896,86) 24.096,54 428.903,46 126.070,93 302.832,53 453.000,00 140.000,00 313.000,00 ألف 02 البرنامج اإلقليمي للقارة األمريكية

0,00 547.050,48 5.078,20 88.972,28 (94.050,48) 547.050,48 145.078,20 401.972,28 453.000,00 140.000,00 313.000,00 ألف 03 البرنامج اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ
0,00 402.896,86 14.896,86 (14.896,86) 402.896,86 154.278,89 248.617,97 388.000,00 75.000,00 313.000,00 ألف 04 البرنامج اإلقليمي ألوروبا
0,00 322.918,07 26.916,85 16.001,22 (42.918,07) 322.918,07 101.916,85 221.001,22 280.000,00 75.000,00 205.000,00 ألف 05 البرنامج اإلقليمي للشرق األوسط

13.280,27 2.142.889,13 26.916,85 88.972,28 (102.608,86) 2.129.608,86 649.884,76 1.479.724,10 2.027.000,00 570.000,00 1.457.000,00      مجموع البرامج اإلقليمية

باء  العملية

12.459,46 430.083,15 (26.916,85) 39.376,31 417.623,69 80.480,63 337.143,06 457.000,00 85.000,00 372.000,00 باء 01  التنمية السياحية المستدامة
0,00 586.040,11 90.040,11 (90.040,11) 586.040,11 70.743,71 515.296,40 496.000,00 85.000,00 411.000,00 باء  02 التعاون التقني والخدمات

2.730,56 371.207,65 (130.792,35) 133.522,91 368.477,09 122.805,33 245.671,76 502.000,00 140.000,00 362.000,00 باء 03  اإلحصاء وحساب السياحة الفرعي
0,00 144.857,27 27.857,27 (27.857,27) 144.857,27 18.581,57 126.275,70 117.000,00 20.000,00 97.000,00 باء 04  األعضاء المنتسبون

18.492,57 326.527,89 (61.472,11) 79.964,68 308.035,32 111.390,59 196.644,73 388.000,00 75.000,00 313.000,00 باء 05  اإلتصاالت
23.320,50 362.959,89 (90.040,11) 113.360,61 339.639,39 113.294,19 226.345,20 453.000,00 140.000,00 313.000,00 باء 06  اتجاھات السياحة واستراتيجيات التسويق

0,00 188.632,13 16.763,59 24.868,54 (41.632,13) 188.632,13 56.763,59 131.868,54 147.000,00 40.000,00 107.000,00 باء 07  تدبر المخاطر واألزمات
0,00 439.320,14 5.015,58 67.304,56 (72.320,14) 439.320,14 265.015,58 174.304,56 367.000,00 260.000,00 107.000,00 باء 08  العالقات مع المؤسسات والشركات
0,00 211.761,98 10.761,98 (10.761,98) 211.761,98 44.363,74 167.398,24 201.000,00 45.000,00 156.000,00 باء 09  إدارة المقاصد

23.056,75 60.765,71 (27.200,95) (201.033,34) 251.291,04 37.708,96 916,09 36.792,87 289.000,00 35.000,00 254.000,00 باء 10   موارد المعلومات واألرشيف
2.169,35 190.615,04 (5.384,96) 7.554,31 188.445,69 42.364,98 146.080,71 196.000,00 40.000,00 156.000,00 باء 11  األبعاد األخالقية واإلجتماعية للسياحة

0,00 44.583,72 4.583,72 (4.583,72) 44.583,72 44.583,72 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 باء 12  البرنامج الميداني الخاص
0,00 74.046,27 838,06 53.208,21 (54.046,27) 74.046,27 20.838,06 53.208,21 20.000,00 20.000,00 0,00 باء 13  شبكة المعارف
0,00 151.176,75 (47.823,25) 47.823,25 151.176,75 151.176,75 0,00 199.000,00 150.000,00 49.000,00 باء 14  تيميس

82.229,19 3.582.577,70 (88.388,96) (201.033,34) 371.651,49 3.500.348,51 1.143.318,53 2.357.029,98 3.872.000,00 1.175.000,00 2.697.000,00      مجموع البرامج العملية

جيم  الدعم المباشر لألعضاء
0,00 0,00
0,00 881.187,37 16.187,37 (16.187,37) 881.187,37 90.088,98 791.098,39 865.000,00 120.000,00 745.000,00 جيم 01  اللغات واإلجتماعات والوثائق
0,00 2.150.860,61 61.472,11 150.388,50 (211.860,61) 2.150.860,61 301.472,11 1.849.388,50 1.939.000,00 240.000,00 1.699.000,00 جيم 02  اإلدارة

443,24 145.027,72 (88.972,28) 89.415,52 144.584,48 60.816,77 83.767,71 234.000,00 19.000,00 215.000,00 جيم 03  البرنامج والتنسيق
0,00 124.966,83 5.321,99 50.644,84 (55.966,83) 124.966,83 25.321,99 99.644,84 69.000,00 20.000,00 49.000,00 جيم 04  المنشورات والمكتبة اإللكترونية

1.810,21 249.490,64 (5.321,99) (16.187,37) 23.319,57 247.680,43 104.461,81 143.218,62 271.000,00 115.000,00 156.000,00 جيم 05  المعارض

2.253,45 3.551.533,17 61.472,11 112.061,06 (171.279,72) 3.549.279,72 582.161,66 2.967.118,06 3.378.000,00 514.000,00 2.864.000,00      مجموع برامج الدعم المباشر لألعضاء

دال  الدعم الغير المباشر لألعضاء

0,00 624.094,39 23.094,39 (23.094,39) 624.094,39 171.170,93 452.923,46 601.000,00 131.000,00 470.000,00 دال 01  الميزانية والمالية
6.695,17 421.905,61 (23.094,39) 29.789,56 415.210,44 100.109,73 315.100,71 445.000,00 132.000,00 313.000,00 دال 02  الموارد البشرية

52.317,09 744.074,16 (27.925,84) 80.242,93 691.757,07 322.361,48 369.395,59 772.000,00 410.000,00 362.000,00 دال 03  تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت
0,00 954.873,77 (83.126,23) 83.126,23 954.873,77 599.469,11 355.404,66 1.038.000,00 598.000,00 440.000,00 دال 04  المنشآت والخدمات الداخلية

411.052,07 111.052,07 (111.052,07) 411.052,07 411.052,07 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00

59.012,26 3.156.000,00 0,00 0,00 59.012,26 3.096.987,74 1.604.163,32 1.492.824,42 3.156.000,00 1.571.000,00 1.585.000,00      مجموع برامج الدعم الغير المباشر لألعضاء

156.775,17 12.433.000,00 0,00 0,00 156.775,17 12.276.224,83 3.979.528,27 8.296.696,56 12.433.000,00 3.830.000,00 8.603.000,00 المجموع

(باليورو)

تحويل اإلعتمادات (*) النفقات الفعليةاإلعتمادات التي أقرت ھيكل جديد
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  2012ميزانية  - تحويل اإلعتمادات 

  .[CE/DEC/6(LIII))] ) من النظام المالي والمقررب( 3-5، المادة في الميزانية إلى آخر بابمن تحويل اإلعتمادات   - باء

س لجنة الميزانية والمالية وذلك بإذن مسبق من رئي ،مختلفة من الميزانية أبوابقام األمين العام بتحويل اعتمادات بين 
  ورئيس المجلس التنفيذي، على أن يتم إقرار ذلك من قبل لجنة الميزانية والمالية والمجلس التنفيذي.

  
  :1التحويل 

  
  )2-6من الجدول ( حاءالعامود 

  البرنامج والتنسيق – 3 جيم البرنامج، جيم البابمن:   يورو) 228560,92(
  البرنامج اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ – 3 ألف البرنامج، لفأ البابإلى:   يورو 228560,92

البرنامج اإلقليمي آلسيا ، 3ألف برنامج الموظفين تحويل الزم لتغطية النفقات الزائدة في   
الفرق الموجود بين متوسط التكلفة لكل وظيفة في احتساب الميزانية بسبب  والمحيط الھادئ،

  ي ھذا البرنامج.والتكلفة الفعلية للموظفين ف
  

  :2التحويل 
  

  )6من الجدول ( حاءالعامود 
  الموارد اإلعالمية والمحفوظات – 10باء  البرنامج، باء البابمن:   يورو) 201033,34(

  اإلدارة – 2جيم  البرنامج، جيم البابإلى:   يورو 150388,50
  كتبة اإللكترونيةالمنشورات والم  – 4جيم  البرنامج، جيم البابإلى:   يورو 50644,84

 4جيم  جاإلدارة والبرنام، 2جيم تحويل الزم لتغطية النفقات الزائدة في برنامج الموظفين   
نتيجة تحويل اإلعتماد لوظيفتين للخدمة العامة في برنامج ، المنشورات والمكتبة اإللكترونية

  الموارد اإلعالمية والمحفوطات. ،10باء 
  

  :3التحويل 
  

  )6الجدول  من( طاءالعامود 
  التنمية السياحية المستدامة –1باء  البرنامج، باء البابمن:   يورو) 26916,85(

  البرنامج اإلقليمي للشرق األوسط – 5ألف  البرنامج، ألف الباب إلى:   يورو 26916,85
 البرنامج اإلقليمي للشرق األوسط، ، 5ألف برنامج التحويل الزم لتغطية النفقات الزائدة في   

  بب زيادة األنشطة التي يقوم بھا ھذا البرنامج.بس
  

  :4التحويل 
  

  )6من الجدول ( طاءالعامود 
  اإلتصاالت –5باء  البرنامج، باء البابمن:   يورو) 61472,11(

  اإلدارة –2جيم  البرنامج، جيمالباب إلى:   يورو 61472,11
دارة، بسبب زيادة األنشطة التي اإل، 2جيم برنامج التحويل الزم لتغطية النفقات الزائدة في   

  يقوم بھا ھذا البرنامج.
  

(أ) من النظام المالي والمقرر  3- 5الميزانية نفسه، المادة  بابمختلفة من  برامجتحويل اإلعتمادات بين   - باء
  [(CE/DEC/6(LIII)].  

بإذن مسبق من رئيس لجنة الميزانية وذلك  نفسه، الميزانية باب قام األمين العام بتحويل اعتمادات بين أقسام مختلفة من
  والمالية ورئيس المجلس التنفيذي، على أن يتم إقرار ذلك من قبل لجنة الميزانية والمالية والمجلس التنفيذي.
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  :1التحويل 
  

  )6من الجدول ( حاءالعامود 
  البرنامج اإلقليمي ألفريقيا –1ألف  البرنامج، ألف البابمن:   يورو) 16001,22(

  البرنامج اإلقليمي للشرق األوسط – 5ألف  البرنامج، ألف الباب إلى:   يورو 16001,22
للشرق البرنامج اإلقليمي ، 5برنامج الموظفين ألف تحويل الزم لتغطية النفقات الزائدة في   

الفرق الموجود بين متوسط التكلفة لكل وظيفة في احتساب الميزانية بسبب  ،األوسط 
  وظفين في ھذا البرنامج.والتكلفة الفعلية للم

  
  :2التحويل 

  
  )6من الجدول ( حاءالعامود 

  اتجاھات السياحة واستراتيجيات التسويق –6باء  البرنامج، باء البابمن:   يورو) 90040,11(
  التعاون والخدمات التقنية –2باء  البرنامج، باء الباب إلى:   يورو 90040,11

 التعاون والخدمات التقنية،، 2برنامج الموظفين باء في  تحويل الزم لتغطية النفقات الزائدة  
الفرق الموجود بين متوسط التكلفة لكل وظيفة في احتساب الميزانية والتكلفة الفعلية بسبب 

  للموظفين في ھذا البرنامج.
  

  :3التحويل 
  

  )2-6من الجدول ( حاءالعامود 
  حصاء وحساب السياحة الفرعياإل –3باء  البرنامج، باء البابمن:   يورو) 130792,35(

  األعضاء المنتسبون –4باء  البرنامج، باء البابإلى:   يورو 27857,27
  تدبر األزمات والمخاطر –7باء  البرنامج، باء البابإلى:   يورو 24868,54
  العالقات مع المؤسسات والشركات –8باء  البرنامج، باء البابإلى:   يورو 67304,56
  إدارة المقاصد –9باء  البرنامج، باء الباب: إلى  يورو 10761,98

 7باء  األعضاء المنتسبون،، 4برنامج الموظفين باء تحويل الزم لتغطية النفقات الزائدة في   
 ،إدارة المقاصد 9والشركات وباء  العالقات مع المؤسسات 8تدبر األزمات والمخاطر، باء 

ة في احتساب الميزانية والتكلفة الفعلية الفرق الموجود بين متوسط التكلفة لكل وظيفبسبب 
  للموظفين في ھذا البرنامج.

  
  :4التحويل 

  
  )6من الجدول ( حاءالعامود 

  تميس –14باء  البرنامج، باء البابمن:   يورو) 47823,25(
  األبعاد األخالقية واإلجتماعية للسياحة –11باء  البرنامج، باء الباب إلى:   يورو 5384,96

  شبكة المعارف –13باء  البرنامج، باء الباب إلى:   وروي 53208,21
نتيجة تحويل  شبكة المعارف،، 13الموظفين باء  قسمتحويل الزم لتغطية النفقات الزائدة في   

  ، تيميس.14اإلعتماد لوظيفة واحدة للخدمة العامة في برنامج باء 
  

  :5التحويل 
  

  )6من الجدول ( حاءالعامود 
  المعارض – 5جيم  البرنامج، جيم البابن: م  يورو) 16187,37(

  اللغات واإلجتماعات والوثائق –1جيم  البرنامج، جيم الباب إلى:   يورو 16187,37
اللغات واإلجتماعات ، 1جيم الموظفين  برنامجتحويل الزم لتغطية النفقات الزائدة في   

احتساب الميزانية  الفرق الموجود بين متوسط التكلفة لكل وظيفة فيبسبب  ، والوثائق
  والتكلفة الفعلية للموظفين في ھذا البرنامج.
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  :6التحويل 
  

  )6من الجدول ( طاءالعامود 
  البرنامج اإلقليمي ألفريقيا –1ألف  البرنامج، ألف البابمن:   يورو) 5078,20(

  ھادئالبرنامج اإلقليمي آلسيا والمحيط ال – 3ألف  البرنامج، ألف الباب إلى:   يورو 5078,20
، 3األنشطة التي يقوم بھا البرنامج ألف نفقات انحراف بسيط في تحويل الزم لتغطية   

  البرنامج اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ.
  

  :7التحويل 
  

  )6من الجدول ( طاءالعامود 
  اإلقليمي لألمريكيتينالبرنامج  –2باء  البرنامج، ألف البابمن:   يورو) 14896,86(

  البرنامج اإلقليمي ألوروبا – 4ألف  البرنامج، ألف الباب إلى:   يورو 14896,86
  ، البرنامج اإلقليمي ألوروبا.4ألف البرنامج  أنشطة الزائدة في تحويل الزم لتغطية النفقات  
  

  :8التحويل 
  

  )6من الجدول ( طاءالعامود 
  والمحفوظاتالموارد اإلعالمية  –10من: الباب باء، البرنامج باء   يورو) 27200,95(

  تدبر األزمات والمخاطر –7إلى: الباب باء، البرنامج باء   يورو  16763,59
  العالقات مع المؤسسات والشركات –8إلى: الباب باء، البرنامج باء   يورو 5015,58
  البرنامج الخاص بالميدان – 12باء، البرنامج باء  إلى الباب  يورو 4583,72
  شبكة المعارف – 13البرنامج باء إلى الباب باء،   يورو 838,06

تدبر ، 7تحويل الزم لتغطية انحراف بسيط في نفقات األنشطة التي تقوم بھا البرامج باء   
، البرنامج الخاص 12، باء العالقات مع المؤسسات والشركات، 8، باء األزمات والمخاطر

  .شبكة المعارف، 13باء  بالميدان و
  

  :9التحويل 
  

  )6الجدول من ( طاءالعامود 
  المعارض –5جيم  البرنامج، جيم البابمن:   يورو) 5321,99(

  المنشورات والمكتبة اإللكترونية –4جيم  البرنامج، جيمالباب إلى:   يورو  5321,99
، المنشورات والمكتبة 4جيم تحويل الزم لتغطية انحراف بسيط في نفقات أنشطة البرنامج   

  اإللكترونية.
  

  :10التحويل 
  
  )6من الجدول ( طاءامود الع
  الموارد البشرية – 2دال  البرنامج، دال البابمن:   يورو) 23094,39(

  الميزانية والمالية –1دال  البرنامج دال،الباب إلى:   يورو  9366,05
، بسبب الميزانية والمالية، 1دال البرنامج الزائدة في  التشغيلية تحويل الزم لتغطية النفقات  

  .أنشطة برنامج القواعد المحاسبية الدولية للقطاع العام لتعزيزيورو  33189,92تخصيص 
  

  :11التحويل 
  

  )6من الجدول ( طاءالعامود 
  تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت – 3دال  البرنامج، دال البابمن:   يورو) 27925,84(

  الداخليةالمنشآت والخدمات  – 4دال  البرنامج، دال الباب إلى:   يورو  83126,23
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  مخصصات – 5إلى الباب: دال، البرنامج دال   يورو 111052,07
ھبة ، بسبب مخصصات، 5دال البرنامج الزائدة في  التشغيلية تحويل الزم لتغطية النفقات  

  .يورو لمخصصات اإلعادة إلى الوطن  111052,07إضافية بقيمة 
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  منظمة السياحة العالمية وإيطاليااتفاق بين  –ن نشاط الصندوق اإلستنمائي بيا  - سابعا

 
 

2011 2012 األصول

50.985,57 27.087,25

26.000,00 0,00

153,33 0,00 مدينون آخرون

22.383,17 378,05

------------------ ------------------

99.522,07 27.465,30

الخصوم

64,35 12,56

99.457,72 27.452,74 احتياط

------------------ ------------------

99.522,07 27.465,30

اإليرادات

0,00 إيرادات 72.017,68 نفقات

32,70 إيرادات مالية 20,00

-------------- --------------

32,70 مجموع اإليرادات 72.037,68

(باليورو)

تم تنفيذ عدة مشاريع للتنمية السياحية في بنن، والنيجر، في إطار برنامج السياحة المستدامة والقضاء على الفقر. 

مدينون (الصندوق العام)

نقود في المصارف - حسابات جارية

النفقات

مجموع النفقات

تم تنظيم األنشطة اآلتية عام 2012 من حساب ھذا الصندوق: 

دائنون (الصندوق العام)

مجموع الخصوم

(باليورو)

سلفة أموال (مؤسسة تيميس)

مجموع األصول

(أنشطة ذات صلة بالتعليم والتنمية السياحية المستدامة)

نفقات مالية

ة 31 كانون األول/ديسمبر 2012 بيان اإليرادات والنفقات لغاي

بيان الميزانية لغاية 31 كانون األول/ديسمبر 2012

 مقارنة بأرصدة السنة المالية السابقة
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  األمانة الدائمة لألعضاء المنتسبين –بيان نشاط الصندوق اإلستنمائي   -ثامنا

2011 2012 األصول

67.659,73 78.852,95

36,54 0,00

--------------- ---------------

67.696,27 78.852,95

الخصوم

10.338,13 12.320,71

57.358,14 66.532,24 احتياط

--------------- ---------------

67.696,27 78.852,95

اإليرادات النفقات

92.000,00 إيرادات اإلشتراكات 83.911,82

1,57 إيرادات مالية 0,00

1.084,35

-------------- --------------

93.085,92 مجموع اإليرادات 83.911,82   مجموع النفقات

نقود - مصارف 

مدينون

دائنون (الصندوق العام)

(اتفاق بين منظمة السياحة العالمية وإسبانيا)

بيان الميزانية لغاية 31 كانون األول/ ديسمبر 2012

 مقارنة بأرصدة السنة المالية السابقة

(باليورو)

بيان اإليرادات والنفقات لغاية 31 كانون األول/ ديسمبر 2012

(باليورو)

نفقات مالية

مجموع األصول

مجموع الخصوم

نفقات على األنشطة 
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  الصندوق التشغيلي –برنامج األمم المتحدة اإلنمائي / منظمة السياحة العالمية   - تاسعا

  مقارنة بوضعھا في السنة السابقة 2012كانون األول/ديسمبر  31وضع أموال الصندوق لغاية   - ألف

2012 2011

خدمات إدارية 
وتنفيذية حولت
 إلى الوكالة*

النفقات المخصصات
خدمات إدارية 
وتنفيذية حولت
 إلى الوكالة*

النفقات المخصصات

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00   SPPD 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00   STS 

7,156.26 71,562,53 259,003.10 2,766.76 27,667.58  49,157.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7,156.26 71,562.53 259,003.10 2,766.76 27,667.58 49,157.00

بالدوالر األمريكي

0

78,718.79
2,355.01

76,363.78

78,718.79

STS: دعم الخدمات التقنية

اسم المشروع:

UKR00076109: دعم وكالة التنمية اإلقليمية في جمھوريه القرم ذاتية الحكم.

UGA00081477: تحسين السياسات واألنطمة من أجل دعم تنمية أسواق السياحة.

2009 بعد اإلغالق المالي لمشاريعھا بموافقة 2007 التي حولت إلى الوكالة في مستحقات ووفورات الخدمات اإلدارية والتشغيلية لسنة *
األمين العام أو من ناب عنه.

SPPD: دعم البرامج ووضع السياسات

مصدر األموال

 تنفيذ

 تطبيق
 البرنامج اإلنمائي 

مرفق البيئة صندوق 
استئماني

نفقات 2012

تنفيذ

تطبيق
UKR00076109

 المجموع

رقم المشروع

المجموع

(بالدوالر األمريكي)

UGA00081477
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 مقارنة برصيد السنة الماضية 2012كانون األول/ديسمبر  31بيان موحد لألصول والخصوم لغاية   -باء

2011 2012

153,268.11 196,297.11

65,168.22 192,131.26

88,099.89 4,165.85

153,268.11 196,297.11

247,151.30 82,930.17

-93,883.19 113,366.94

-10,479.91 171,905.12 حساب المقاصة الخاص بالمشاريع للسنة الجارية

-83,403.28 -58,538.18 حساب المقاصة الخاص بالخدمات للسنة الجارية

نقود في المصارف - حسابات جارية

الَمدينون

الخصوم

الدائنون

الصناديق التشغيلية

(بالدوالر األمريكي)

األصول
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 صندوق األمم المتحدة التشغيلي اإلستئماني المتعدد المانحين والبرامج المشتركة    - عاشرا

  2012كانون األول/ديسمبر  31البيان المالي المعتمد لغاية   - ألف

بالدوالر األمريكي

المجموع

الصندوق المركزي 
إلجراءات اإلنفلونزا    

A-21

باناما صندوق    
تحقيق األھداف 
اإلنمائية لأللفية 

2097

بيرو صندوق تحقيق 
األھداف اإلنمائية 
لأللفية     2081

صربيا صندوق 
تحقيق األھداف 

اإلنمائية لأللفية 2068
الصندوق المركزي 

إلجراءات اإلنفلونزا  
A-10   

 نيكاراغوا صندوق 
تحقيق األھداف 

اإلنمائية لأللفية 1941

 نيكاراغوا صندوق 
تحقيق األھداف 

اإلنمائية لأللفية 1827

مصر صندوق تحقيق 
األھداف اإلنمائية 

لأللفية 1775

تركيا صندوق تحقيق 
األھداف اإلنمائية 

لأللفية 1792

إكوادور صندوق 
تحقيق األھداف 

اإلنمائية لأللفية 1781

السنغال صندوق 
تحقيق األھداف 

اإلنمائية لأللفية 1801

ھندوراس صندوق 
تحقيق األھداف 
اإلنمائية لأللفية  

1824

إكوادور صندوق 
تحقيق األھداف 

اإلنمائية لأللفية 1745

8,074,743.85 151,809.85 570,868.00 623,810.00 1,026,211.00 252,000.00 253,946.00 1,893,782.00 565,816.00 601,340.00 463,310.00 566,005.00 709,410.00 396,436.00 ألف

7,667,912.85 151,809.85 570,868.00 416,765,00 826,425,00 252,000,00 253,946,00 1,893,782,00 565,816,00 601,340,00 463,310,00 566,005,00 709,410.00 396,436.00 ألف

406,831.00 0.00 0.00 207,045,00 199,786,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ألف

6,964,631.21 151,809.85 350,263.54 450,271.57 936,810.47 252,000.00 153,172.13 1,628,299.21 402,563.89 594,328.89 458,678.77 488,286.42 706,078.98 392,067.49 دال باء + جيم مجموع النفقات

4,720,709.25 69,578.75 163,846.19 154,647.99 499,607.70 240,000.00 69,532.38 977,049.78 335,609.12 548,587.47 240,841.46 414,257.76 648,224.74 358,925.91 باء

1,801,334,00 76,678.04 163,502.91 266,166.56 375,916.10 0.00 73,619.12 544,725.18 41,339.78 6,860.04 187,830.34 42,084.69 11,662.16 10,949.08 باء

320,668.91 3,478.95 11,469.24 10,825.36 34,972.54 12,000.00 4,867.29 68,393.49 23,492.68 38,401.18 16,858.85 28,998.04 45,375.73 21,535.56 جيم

121,919.05 2,074.11 11,445.20 18,631.66 26,314.13 0.00 5,153.34 38,130.76 2,122.31 480.20 13,148.12 2,945.93 816.35 656.94 جيم

1,110,112.64 0.00 220,604.46 173,538.43 89,400.53 0,00 100,773.87 265,482.79 163,252.11 7,011.11 4,631.23 77,718.58 3,331.02 4,368.51 ھاء ألف - دال أموال متوافرة

األموال المتلقاة - السنة الجارية

تكاليف المشروع - السنوات السابقة

تكاليف المشروع - السنة الجارية

تكاليف دعم غير مباشر -السنوات السابقة

يبين البيان اآلتي النفقات التي صرفتھا المنظمة في الفترة المالية 2012 لتنفيذ 14 برنامجا من الصناديق اإلستشمانية المتعددة المانحين والبرامج المشتركة، لصفتھا منظمة مشاركة من منظمات األمم المتحدة. ولقد خصصت ھذه الصناديق من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بصفته الوكالة اإلدارية لدى 
استخدام صيغة إدارة صندوق العبور للصناديق اإلستئمانية المتعددة المانحين والبرامج المشتركة التي أنشأتھا منظومة األمم المتحدة، والسلطات الوطنية، وآلية إدارة الصناديق المانحة.

ECU 1745: Conservation and Sustainable Management of the Natural and Cultural Heritage of the Yasuni Biosphere Reserve; HND 1824: Creativity and cultural identity for local development; SEN 1801: Promoting Initiatives and Cultural Industries in Senegal; 
ECU 1781: Development and Cultural Diversity to reduce Poverty and promote Social Inclusion; TUR 1792: Alliances for Culture Tourism (ACT) in Eastern Anatolia; EGY 1775: The Dahshur World Heritage Site Mobilization for Cultural Heritage for Community 
Development; NIC 1827: Cultural Recovery and Creative Productive Development on the Caribbean Coast of Nicaragua; NIC 1941: National Development Capacities for Improving Employment and Self-Employment Opportunities for Young People; CFIA/A-4: 
Targeted Communications for travellers, the travel industry, and tourist destinations; CFIA/A-10: Development and conducting regional and national simulation exercises to rehearse and assess preparedness plans and uncover shortcomings; SRB 2068: 
Sustainable Tourism for Rural Development; PER 2081:Inclusive creative industries: an innovative tool for alleviating poverty in Peru; PAN 2097: Entrepreneurial Opportunities Network for Poor Families; CFIA/A-21: Targeted communications for travellers, the 
travel industry and tourist destinations – phase II.

منظمة السياحة العالمية (م س ع)منظمة األمم المتحدة المشاركة:

2012/01/01 - 2012/12/31الفترة المشمولة بالتقرير:

مجموع األموال المتلقاة

تكاليف دعم غير مباشر - السنة الجارية

إيرادات الفوائد المتراكمة

عناوين المشاريع

األموال المتلقاة - السنوات السابقة



CE/95/3(II)(b) 
 

 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  - منظمة السياحة العالمية   
 

 

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

 

 رصيد السنة الماضيةمقارنة ب 2012كانون/ديسمبر  31بيان موحد لألصول والخصوم لغاية   -باء

2011 2012

3,254,748.60 1,256,200.26

289,575.44 254,286.75

1,900,000.00 615,000.00

0 0
1,065,173.16 386,913.51

3,254,748.60 1,256,200.26

628,213.91 146,087.62
2,626,534.69 1,110,112.64

( بالدوالر األمريكي) 

الَمدينون

الخصوم

الدائنون
إحتياط

األصول

نقود في المصارف - حسابات جارية

نقود في المصارف – ودائع آلجال ثابتة

بنود قيد التخصيص
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 اإلجراءات الواجب اتخاذھا من قبل المجلس التنفيذي  - إحدى عشر

 يطلب من المجلس التنفيذي أن: .1

 رت؛ضمن اإلعتمادات التي أق 2012يلحظ أنه تم الحفاظ على مستوى اإلنفاق من الميزانية في السنة المالية  )أ 

في المئة من الميزانية التي أقرت،  98,7قد أتاح تنفيذ  2010إيرادات الميزانية التي تم تلقيھا في  يالحظ أن مستوى )ب 
وبالتالي تحقيق توازن تام بين اإليرادات والنفقات، بموجب التوصية الصادرة عن الجمعية العامة في القرار 

[567(XVIII)]؛ 

ليھا في الوثيقة، والتي جرت بإذن مسبق من رئيسة لجنة الميزانية والمالية يقر تحويالت اإلعتمادات المشار إ )ج 
) من األحكام 7(3)(أ) من النظام المالي وللمادة 3(5(األرجنتين)، ورئيسة المجلس التنفيذي (رومانيا)، وفقا للمادة 

 المالية المفصلة؛

ينون باشتراكات إلى المنظمة، حرصا على لدى األعضاء الذين يد 2013يوصي األمين العام بمواصلة مساعيه في  )د 
 استيفاء ھذه اإلشتراكات؛

يؤيد نداء مراجعي الحسابات الموجه إلى األعضاء من أجل تسديد اشتراكاتھم إلى الميزانية في غضون الفترة  )ه 
 ) من النظام المالي؛2(7الزمنية التي تنص عليھا المادة 

 ، بناء على تقرير مراجعي الحسابات؛2012ارية للسنة المالية يوصي إلى الجمعية العامة بإقرار الحسابات اإلد )و 

على العمل الھام الذي قاموا لجنة الميزانية والمالية (األرجنتين) ومراجعي الحسابات (إسبانيا والھند)  ةيشكر رئيس )ز 
 به.
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  2012كانون األول/ديسمبر  31 ندوق العام فيصبيان اإلشتراكات المترتبة إلى ال    - ألولالمرفق ا
 

مساھمات في الميزانية

أعضاء فاعلون اشتراكات متأخرة اشتراكات مترتبة المجموع

2012
السنوات يورو يورو يورو

AFGHANISTAN-AFGANISTAN 81-87,89-08,10 653.095,77 24.843,00 677.938,77

ALBANIA-ALBANIE - 0,00 0,00 0,00

ALGERIA-ALGÉRIE-ARGELIA - 0,00 0,00 0,00

ANDORRA - ANDORRE - 0,00 0,00 0,00

ANGOLA 07-08 26.767,30 0,00 26.767,30

ARGENTINA-ARGENTINE - 0,00 0,00 0,00

ARMENIA-ARMÉNIE - 0,00 0,00 0,00

AUSTRALIA - AUSTRALIE - 0,00 0,00 0,00

AUSTRIA-AUTRICHE - 0,00 0,00 0,00

AZERBAIJAN-AZERBAIYÁN-AZERBAÏJAN 08 24.476,00 0,00 24.476,00

BAHAMAS - 0,00 0,00 0,00

BANGLADESH  (5) - 0,00 24.843,00 24.843,00

BAHRAIN-BAHREIN-BAHREÏN 77-84,02,10 352.996,25 0,00 352.996,25

BELARUS-BÉLARUS-BELARÚS - 0,00 0,00 0,00

BENIN - BÉNIN - 0,00 24.843,00 24.843,00

BHUTAN-BHOUTAN-BHUTÁN - 0,00 0,00 0,00

BOLIVIA-BOLIVIE 80-87, 89-98 450.323,99 0,00 450.323,99

BOSNIA AND HERZEGOVINA

BOSNIE-HERZÉGOVINE - 0,00 0,00 0,00

BOSNIA Y HERZEGOVINA

BOTSWANA (2) - 0,00 0,00 0,00

BRAZIL-BRÉSIL-BRASIL - 0,00 0,00 0,00

BRUNEI DARUSSALAM / 

BRUNÉI DARUSSALAM

BULGARIA-BULGARIE - 0,00 0,00 0,00

BURKINA  FASO 02-04,11 77.281,46 24.843,00 102.124,46

BURUNDI 77-07,11 704.996,61 3.887,22 708.883,83

CAMBODIA-CAMBODGE-  77-92 345.288,24 0,00 345.288,24

CAMBOYA

CAMEROON

CAMEROUN 09-10 25.207,26 0,00 25.207,26

CAMERUN

CANADA - CANADÁ - 0,00 0,00 0,00

0,00- 0,00 0,00
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أعضاء فاعلون اشتراكات متأخرة اشتراكات مترتبة المجموع

2012
السنوات يورو يورو يورو

CAPE VERDE - CAP-VERT - CABO VERDE 02-11 185.588,00 19.874,00 205.462,00

CENTRAL AFRICAN  REPUBLIC

RÉPUBLIQUE  CENTRAFRICAINE 06-11 127.605,00 24.843,00 152.448,00

REPUBLICA CENTROAFRICANA

CHAD-TCHAD - 0,00 24.836,56 24.836,56

CHILE-CHILI - 0,00 0,00 0,00

CHINA-CHINE - 0,00 0,00 0,00

COLOM BIA-COLOM BIE  (3) - 0,00 0,00 0,00

CONGO 92-08 352.178,67 24.843,00 377.021,67

COSTA RICA - 0,00 0,00 0,00

CÔTE D'IVOIRE 05-07,11 80.514,00 0,00 80.514,00

CROATIA-CROATIE-CROACIA - 0,00 0,00 0,00

CUBA - 0,00 0,00 0,00

CYPRUS-CHYPRE-CHIPRE - 0,00 0,00 0,00

CZECH REPUBLIC

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - 0,00 0,00 0,00

REPUBLICA CHECA

DEM .PEOPLE'S REP.OF KOREA

RÉP.POP.DÉM . DE CORÉE - 0,00 14.327,86 14.327,86

REP.POP.DEM . DE COREA

DEM .  REPUBLIC OF THE CONGO

RÉPUBLIQUE DÉM . DU CONGO 91-96,98-00,02-06 362.250,26 24.843,00 387.093,26

REPUBLICA DEM . DEL CONGO 08-11

DJIBOUTI 03-11 190.141,00 22.359,00 212.500,00

DOM INICAN REP.-RÉP. DOM INICAINE - 0,00 0,00 0,00

REPUBLICA DOM INICANA

ECUADOR-ÉQUATEUR - 0,00 655,20 655,20

EGYPT-ÉGYPTE-EGIPTO  (5) - 0,00 0,00 0,00

EL SALVADOR  95-96 39.692,76 0,00 39.692,76

ERITREA, ÉRYTHRÉE - 0,00 0,00 0,00

ETHIOPIA-ÉTHIOPIE-ETIOPIA - 0,00 0,00 0,00

FIJI-FIDJI - 0,00 0,00 0,00

FRANCE-FRANCIA - 0,00 0,00 0,00

GABON  (4) - 0,00 49.193,80 49.193,80

GAM BIA-GAM BIE  (5) 92-05,08-10 329.008,15 24.843,00 353.851,15
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أعضاء فاعلون اشتراكات متأخرة اشتراكات مترتبة المجموع

2012
السنوات يورو يورو يورو

GEORGIA-GÉORGIE - 0,00 0,00 0,00

GERM ANY-ALLEM AGNE-ALEM ANIA - 0,00 0,00 0,00

GHANA - 0,00 0,00 0,00

GREECE-GRÈCE-GRECIA - 0,00 0,00 0,00

GUATEM ALA - 0,00 0,00 0,00

GUINEA-GUINÉE 95-96,98-00,07 180.558,75 24.843,00 205.401,75

GUINEA-BISSAU-GUINÉE-BISSAU 92-96,99-11 373.793,55 24.843,00 398.636,55

EQUATORIAL GUINEA

GUINÉE ÉQUATORIALE - 0,00 23.244,00 23.244,00

GUINEA ECUATORIAL

HAITI - HAÏTI - 0,00 0,00 0,00

HONDURAS - 0,00 0,00 0,00

HUNGARY-HONGRIE-HUNGRIA - 0,00 0,00 0,00

INDIA-INDE - 0,00 0,00 0,00

INDONESIA-INDONÉSIE  (2) - 0,00 0,00 0,00

IRAN, ISLAM IC REP. OF  (1)

IRAN,RÉPUBLIQUE ISLAM IQUE D' - 0,00 59.623,00 59.623,00

IRAN, REPUBLICA ISLAM ICA DE

IRAQ 85-87, 91-06 1.856.798,34 29.811,00 1.886.609,34

ISRAEL-ISRAËL - 0,00 0,00 0,00

ITALY-ITALIE-ITALIA - 0,00 0,00 0,00

JAM AICA-JAM AÏQUE - 0,00 0,00 0,00

JAPAN-JAPON  (2) - 0,00 0,00 0,00

JORDAN-JORDANIE-JORDANIA - 0,00 0,00 0,00

KAZAKHSTAN-KAZAJSTÁN - 0,00 0,00 0,00

KENYA - 0,00 0,00 0,00

KYRGYZSTAN-KIRGHIZISTAN 95-10 369.619,89 24.843,00 394.462,89

KIRGUISTAN

KUWAIT-KOWEÏT 10 149.057,00 0,00 149.057,00

LAO PEOPLE'S DEM .REP.

RÉPUBLIQUE POP. DÉM . LAO 88-95,04 209.789,35 24.843,00 234.632,35

REP.DEM .POP. LAO

LATVIA-LETTONIE-LETONIA - 0,00 0,00 0,00

LEBANON-LIBAN-LIBANO - 0,00 0,00 0,00

LESOTHO  (2) - 0,00 15.197,97 15.197,97

 LIBYA - LIBYE - LIBIA - 0,00 59.623,00 59.623,00

LITHUANIA-LITUANIE-LITUANIA - 0,00 0,00 0,00
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أعضاء فاعلون اشتراكات متأخرة اشتراكات مترتبة المجموع

2012
السنوات يورو يورو يورو

M ACEDONIA, FORM ER YUGOSLAVE REP.

M ACÉDOINE,  EX-RÉP. YOUGOSLAVE DE 10-11 59.405,00 29.811,00 89.216,00

M ACEDONIA, EX REP. YUGOSLAVA DE

M ADAGASCAR 10 1.643,25 24.843,00 26.486,25

M ALAYSIA-M ALAISIE-M ALASIA - 0,00 0,00 0,00

M ALAWI  (4) 00,02,04-11 224.385,24 24.843,00 249.228,24

M ALDIVES-M ALDIVAS - 0,00 0,00 0,00

M ALI - 0,00 0,00 0,00

M ALTA-M ALTE - 0,00 0,00 0,00

M AURITANIA-M AURITANIE 77-05 652.655,89 1.352,07 654.007,96

M AURITIUS-M AURICE-M AURICIO(5) - 0,00 0,00 0,00

M EXICO-M EXIQUE - 0,00 0,00 0,00

M ONACO-M ÓNACO - 0,00 0,00 0,00

M ONGOLIA-M ONGOLIE - 0,00 0,00 0,00

M ONTENEGRO /  M ONTÉNÉGRO - 0,00 0,00 0,00

M OROCCO-M AROC-M ARRUECOS - 0,00 91.125,00 91.125,00

M OZAM BIQUE - 0,00 0,00 0,00

M YANM AR 1996-1999 72.891,21 0,00 72.891,21

NAM IBIA-NAM IBIE 08 44.358,00 0,00 44.358,00

NEPAL - NÉPAL - 0,00 0,00 0,00

NETHERLANDS  -  PAYS-BAS - - 0,00 0,00 0,00

PAISES BAJOS

NICARAGUA 95,97-02,08 153.927,04 0,00 153.927,04

NIGER 82-87, 90-07,10,11 589.878,14 24.843,00 614.721,14

NIGERIA - NIGÉRIA - 0,00 29.811,00 29.811,00

NORWAY - NORVÈGE - NORUEGA - 0,00 0,00 0,00

OM AN - OM ÁN - 0,00 0,00 0,00

PAKISTAN  (5) 08,10 31.561,24 29.811,00 61.372,24

PANAM A  - 0,00 0,00 0,00

PAPUA NEW GUINEA 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 08-11 93.605,00 24.843,00 118.448,00

PAPUA NUEVA GUINEA

PARAGUAY - 0,00 0,00 0,00

PÉRU-PEROU - 0,00 0,00 0,00

PHILIPPINES-FILIPINAS - 0,00 0,00 0,00

POLAND-POLOGNE-POLONIA - 0,00 0,00 0,00

PORTUGAL - 0,00 0,00 0,00

QUATAR - QATAR - 0,00 0,00 0,00

REPUBLIC OF KOREA 

RÉPUBLIQUE DE CORÉE - 0,00 0,00 0,00

REPUBLICA  DE COREA

REPUBLIC OF M OLDOVA

RÉPUBLIQUE DE M OLDOVA - 0,00 0,00 0,00

REPUBLICA DE M OLDOVA

ROM ANIA-ROUM ANIE-RUM ANIA - 0,00 0,00 0,00
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أعضاء فاعلون اشتراكات متأخرة اشتراكات مترتبة المجموع

2012
السنوات يورو يورو يورو

RUSSIAN FEDERATION

FEDERATION DE RUSSIE - 0,00 0,00 0,00

FEDERACION DE RUSIA

RWANDA 11 2.523,04 24.843,00 27.366,04

SAN M ARINO  -  SAINT-M ARIN - 0,00 0,00 0,00

SAO TOM E-AND-PRINCIPE

SAO TOM É-ET-PRINCIPE 86-11 540.417,65 19.874,00 560.291,65

SANTO TOM E Y PRINCIPE

SAUDI ARABIA-ARABIE SAOUDITE

ARABIA SAUDITA

SÉNÉGAL-SENEGAL - 0,00 24.843,00 24.843,00

SERBIA /  SERBIE - 0,00 0,00 0,00

SEYCHELLES - 0,00 0,00 0,00

SIERRA LEONE - SIERRA LEONA 79-00,03-11 677.661,39 24.843,00 702.504,39

SLOVAKIA - SLOVAQUIE -ESLOVAQUIA - 0,00 0,00 0,00

SLOVENIA-SLOVÉNIE-ESLOVENIA - 0,00 0,00 0,00

SOUTH AFRICA - AFRIQUE DU SUD- - 0,00 0,00 0,00

SUDAFRICA (2)

SPAIN-ESPAGNE-ESPAÑA - 0,00 0,00 0,00

SRI  LANKA - 0,00 0,00 0,00

SUDAN-SOUDAN 84-86,89-03,06-08 457.439,92 24.843,00 482.282,92

SWAZILAND - SWAZILANDIA - 0,00 0,00 0,00

SWITZERLAND-SUISSE-SUIZA - 0,00 0,00 0,00

SYRIAN ARAB REPUBLIC

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE - 0,00 59.623,00 59.623,00

REPUBLICA ARABE SIRIA

TAJIKISTAN / TAYIKISTÁN /TADJIKISTAN - 0,00 0,00 0,00

THAILAND-THAÏLANDE-TAILANDIA - 0,00 0,00 0,00

TIM OR-LESTE 11 872,95 149,73 1.022,68

TOGO 02-06 88.446,93 0,00 88.446,93

TUNISIA-TUNISIE-TUNEZ - 0,00 0,00 0,00

TURKEY-TURQUIE-TURQUIA  (1) - 0,00 0,00 0,00

TURKM ENISTAN - TUKM ÉNISTAN 95-98,00-11 474.255,40 29.811,00 504.066,40

UCRANIA - UKRAINE - 0,00 0,00 0,00

UGANDA-OUGANDA  (5) 95-00,02-04,10-11 221.384,76 15.832,00 237.216,76

UNITED REP. OF  TANZANIA  (5)

RÉPUBLIQUE-UNIE  DE  TANZANIE 10 21.710,84 29.811,00 51.521,84

REPUBLICA UNIDA  DE  TANZANIA 

URUGUAY 02-03,11 145.577,22 49.686,00 195.263,22

- 0,00 0,00 0,00
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أعضاء فاعلون اشتراكات متأخرة اشتراكات مترتبة المجموع

2012
السنوات يورو يورو يورو

UZBEKISTAN-OUZBÉKISTAN - 0,00 0,00 0,00

VANUATU - 0,00 19.874,00 19.874,00

VENEZUELA - 0,00 6.315,32 6.315,32

VIET NAM - 0,00 0,00 0,00

YEMEN - YÉMEN 79-89,95 245.724,77 0,00 245.724,77

ZAMBIA-ZAMBIE - 0,00 24.419,02 24.419,02

ZIMBABWE 0 0,00 0,00 0,00

المجموع لألعضاء الفاعلين 12.267.352,48 1.256.797,75 13.524.150,23

أعضاء مشاركون اشتراكات متأخرة اشتراكات مترتبة المجموع

2012
الستوات يورو يورو يورو

ARUBA 11 22.359,00 22.359,00 44.718,00

MACAO - 0,00 0,00 0,00

MADEIRA, MADERE - 0,00 0,00 0,00

FLEMISH COMM. OF BELGIUM

COMM. FLAMANDE DE BELGIQUE - 0,00 0,00 0,00

COMUNIDAD FLAMENCA BELGA -

HONG KONG, CHINA - 0,00 0,00 0,00

PUERTO RICO, PORTO RICO 10-11 44.718,00 22.359,00 67.077,00

المجموع لألعضاء المشاركين 67.077,00 44.718,00 111.795,00

أعضاء منتسبون اشتراكات متأخرة اشتراكات مترتبة المجموع

2012
السنوات يورو يورو يورو

96-10 161.719,70 171.900,00 333.619,70

المجموع لألعضاء المنتسبين
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أعضاء سابقون اشتراكات متأخرة اشتراكات مترتبة المجموع

2012
السنوات يورو يورو يورو

المجموع  لألعضاء  الفاعلين  السابقين 77-99 1.612.695,15 0,00 1.612.695,15

المجموع  لألعضاء  المشاركين  السابقين 86 1.947,90 0,00 1.947,90

المجموع  لألعضاء  المنتسبين  السابقين 06-10 62.599,36 14.115,98 76.715,34

مساھمات مترتبة للميزانية 14.173.391,59 1.487.531,73 15.660.923,32
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مساھمات خارجة عن الميزانية

[CE/DEC/19(XXXVIII)]

اشتراكات متأخرة اشتراكات مترتبة المجموع

2012
السنوات يورو يورو يورو

المجموع لألعضاء الفاعلين 98,02-04 175.711,31 39.334,75 215.046,06

المجموع لألعضاء المشاركين 02 10.876,83 0,00 10.876,83

المجموع لألعضاء المنتسبين 01-09 166.590,99 152.070,82 318.661,81

المجموع لألعضاء الفاعلين السابقين 99 1.389,15 0,00 1.389,15

المجموع لألعضاء المشاركين السابقين - 0,00 0,00 0,00

المجموع لألعضاء المنتسبين السابقين 05-07 52.200,64 10.084,02 62.284,66

مساھمات مترتبة خارجة عن الميزانية 406.768,92 201.489,59 608.258,51

مجموع المساھمات  المترتبة 14.580.160,51 1.689.021,32 16.269.181,83

بداية السنة المالية
                                                                                   آذار/مارس  (1)

                                                                                    نيسان/أبريل  (2)

                                                                                       أيار/مايو  (3)

                                                                                             حزيران/يونيو  (4)

                                                                                      تموز/يوليو  (5)
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  تسوية حسابات الديون المتعثرة المنسوبة إلى أعضاء منتسبين سابقين   - المرفق الثاني
 

 [(LXIII-LXIV)CE/DEC/8  ] إجراء تم إقراره في الفقرة 3 من المقرر

أقر المجلس التنفيذي في دورتيه الثالثة والستين والرابعة والستين اقتراح األمين العام، الذي جاء بتوصية من مراجعي الحسابات، من أجل 
تسوية الحسابات، ابتداء من السنة المالية 2000، لألعضاء المنتسبين السابقين الذين تترتب عليھم ديون بسبب عدم تسديد اشتراكاتھم لفترة

وينبغي تسجيل المبالغ المترتبة على أولئك األعضاء المنتسبين السابقين في قائمة إضافية تحت عنوان " األعضاء المنتسبون السابقون ذوو 
الديون الفاشلة" ، يزود بھا مجلس أعمال المنظمة. وال غنى أبدا عن العودة إلى ھذه القائمة قبل قبول الطلبات الجديدة التي يتقدم بھا أعضاء

وفي كل سنة، يطلب من األعضاء المنتسبين السابقين الواردة أسماؤھم على ھذه القائمة أن يسددوا ديونھم. وتعتبر الديون التي يتم تحصيلھا بھذه 
الطريقة " إيرادات مختلفة" ، ألن ھذه الديون ال تظھر في بيان األصول والخصوم كاشتراكات مترتبة.

   
  لديون األعضاء السابقين لمدة تعادل أو تفوق بدل اشتراك خمس سنوات 2012تسوية 

أعضاء منتسبون سابقون

2012 المجموع

السنوات يورو يورو يورو
ABRAHAM PATH INITIATIVE 2008-2011 6.000,00 600,00 6.600,00

ACCOR 2008-2011 9.600,00 1.200,00 10.800,00

ADVENTURE TRAVEL & TRADE ASSOCIATION 2008-2011 6.890,44 0,00 6.890,44

ANNALS OF TOURISM RESEARCH 2008-2009 4.800,00 0,00 4.800,00

AZIENDA AUTONOMA DI CURA, SOGGIORNO ET T. 2009-2010 3.200,00 0,00 3.200,00

CAMARA DE PERIODISTAS Y COMUNIC. DE TUR. 2008-2011 9.600,00 1.200,00 10.800,00

CAPGEMINI S.L. 2008-2011 8.200,00 0,00 8.200,00

CHAM PALACES & HOTELS 2008-2011 9.600,00 1.200,00 10.800,00

CHAMBER  COMMERCE & IND. OF THE DODECANESE 2008-2011 9.600,00 1.200,00 10.800,00

CONF. ORG. TURISTICAS DE LA AMERICA LATINA 2006-2011 13.600,00 1.200,00 14.800,00

CONFEDERACION NACIONAL TURISTICA AC 2008-2011 9.600,00 1.200,00 10.800,00

CONSORCI ESC.D'HOTELERIA DE LES ILLES BALEARS 2008-2009 4.400,00 0,00 4.400,00

COOP. RESEARCH CENTRE FOR SUST. TOURISM 2008-2009 4.800,00 0,00 4.800,00

DNIPRO HOTEL 2008-2011 9.600,00 1.200,00 10.800,00

ECOTOURISM KENYA 2008-2011 8.400,00 1.200,00 9.600,00

ENCIRCA 2008-2011 9.600,00 1.200,00 10.800,00

EXPOMEDIA 2008-2010 3.800,00 0,00 3.800,00

FED. OF TOURISM ASSOC. OF NIGERIA FTAN 2008-2011 9.600,00 1.200,00 10.800,00

FEDERACION ESPAÑOLA DE HOTELERIA (FEHR) 2008 2.400,00 0,00 2.400,00

FUND. EMPRES. COM.EUROPEA CHILE EUROCHILE 2008-2011 9.600,00 1.200,00 10.800,00

GREEN GLOBE 2008-2010 8.400,00 1.200,00 9.600,00

JIBEK JOLY HOLDING CO. 2008-2011 8.400,00 1.200,00 9.600,00

MIDDLE EAST AIRLINES - AIRLIBAN 2007-2011 9.200,00 1.200,00 10.400,00

MONDIAL ENERGY INC. 2008-2011 9.600,00 1.200,00 10.800,00

NEVADA TOURISM COMMISSION 2008-2011 9.571,92 1.200,00 10.771,92

OPINION LEADER RESEARCH 2008-2010 3.800,00 0,00 3.800,00

TABASHEER TRAVEL & TOURISM AGENCY 2008-2011 9.200,00 1.200,00 10.400,00

THE SCHOLARSHIP 2008-2011 9.600,00 1.200,00 10.800,00

TRAVEL MEDIA APPLICATIONS 2008-2011 9.600,00 1.200,00 10.800,00

UNION HOTELERA DEL PPADO DE ASTURIAS 2008-2010 9.600,00 0,00 9.600,00

UNIVERSITY OF TEHRAN - TOUR. RESEARCH CENTRE 2008-2011 9.600,00 1.200,00 10.800,00

WATCH-WORLD ASOC.PROTECT TANG. CULT.HER. 2008-2011 8.400,00 1.200,00 9.600,00

WEST AFRICA TOURISM UNION (WATU) 2008-2011 9.600,00 1.200,00 10.800,00

المجموع  لألعضاء  المنتسبين  السابقين 1999-2004 267.462,36 27.000,00 294.462,36

 

 

اإلشتراكات المترتبة للميزانية والبرنامج

متأخرات

 



CE/95/3(II)(b) 
 

 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  - منظمة السياحة العالمية   
 

 

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

 

40 

 31سلفا والمترتبة على األعضاء الفاعلين لصندوق رأس المال المتداول لغاية  بيان اإلشتراكات المدفوعة  -الثالث المرفق 
  2012كانون االول/ديسمبر 

  

  )(باليورو
  

  االشتراكات المترتبة                األعضاء الفاعلون
  

   1,035.85                  أذربيجان
  

  828.70                الرأس األخضر
  

  1,242.15                  ليبيريا
  

  1,242.15                  ميانمار
  

  993.70                  فانواتو
  

  يورو 55.4253      المجموع ...............................................................
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  )2012إلى  1976من ( 2012كانون األول/ديسمير  31 حتىلصندوق العام إلى اتفصيل سنوي لإلشتراكات المترتبة   - المرفق الرابع
  

مجموع أعضاء أعضاء أعضاء
المجموع  األعضاء منتسبون مشاركون فاعلون مجموع أعضاء أعضاء  أعضاء 
المتراكم المجموع السابقين سابقون سابقون سابقون األعضاء منتسبون مشاركون فاعلون السنوات

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1976
41.536,83 41.536,83 0,00 0,00 0,00 0,00 41.536,83 0,00 0,00 41.536,83 1977

102.355,14 60.818,31 0,00 0,00 0,00 0,00 60.818,31 0,00 0,00 60.818,31 1978
195.550,87 93.195,73 13.312,82 0,00 0,00 13.312,82 79.882,91 0,00 0,00 79.882,91 1979
385.188,16 189.637,29 21.943,42 0,00 0,00 21.943,42 167.693,87 0,00 0,00 167.693,87 1980
672.556,57 287.368,41 84.058,91 0,00 0,00 84.058,91 203.309,50 0,00 0,00 203.309,50 1981

1.001.695,04 329.138,47 93.093,33 0,00 0,00 93.093,33 236.045,14 0,00 0,00 236.045,14 1982
1.337.161,56 335.466,52 99.350,69 0,00 0,00 99.350,69 236.115,83 0,00 0,00 236.115,83 1983
1.637.353,86 300.192,30 95.735,75 0,00 0,00 95.735,75 204.456,55 0,00 0,00 204.456,55 1984
1.948.567,16 311.213,30 96.887,95 0,00 0,00 96.887,95 214.325,35 0,00 0,00 214.325,35 1985
2.370.814,61 422.247,45 147.090,03 0,00 1.947,90 145.142,13 275.157,42 0,00 0,00 275.157,42 1986
2.688.915,56 318.100,95 64.178,32 0,00 0,00 64.178,32 253.922,63 0,00 0,00 253.922,63 1987
2.934.410,65 245.495,09 32.590,58 0,00 0,00 32.590,58 212.904,51 0,00 0,00 212.904,51 1988
3.254.421,98 320.011,33 30.852,18 0,00 0,00 30.852,18 289.159,15 0,00 0,00 289.159,15 1989
3.625.711,14 371.289,16 33.753,56 0,00 0,00 33.753,56 337.535,60 0,00 0,00 337.535,60 1990
4.162.971,20 537.260,06 138.960,02 0,00 0,00 138.960,02 398.300,04 0,00 0,00 398.300,04 1991
4.696.363,13 533.391,93 137.082,31 0,00 0,00 137.082,31 396.309,62 0,00 0,00 396.309,62 1992
5.175.482,37 479.119,24 135.827,19 0,00 0,00 135.827,19 343.292,05 0,00 0,00 343.292,05 1993
5.615.695,40 440.213,03 21.498,09 0,00 0,00 21.498,09 418.714,94 0,00 0,00 418.714,94 1994
6.188.384,41 572.689,01 24.176,39 0,00 0,00 24.176,39 548.512,62 0,00 0,00 548.512,62 1995
7.046.407,74 858.023,33 304.314,71 0,00 0,00 304.314,71 553.708,62 0,00 0,00 553.708,62 1996
7.582.523,36 536.115,62 23.307,47 0,00 0,00 23.307,47 512.808,15 0,00 0,00 512.808,15 1997
8.160.741,86 578.218,50 16.629,33 0,00 0,00 16.629,33 561.589,17 0,00 0,00 561.589,17 1998
8.630.864,62 470.122,76 1.389,15 0,00 0,00 1.389,15 468.733,61 0,00 0,00 468.733,61 1999
9.093.267,19 462.402,57 0,00 0,00 0,00 0,00 462.402,57 0,00 0,00 462.402,57 2000
9.405.751,33 312.484,14 0,00 0,00 0,00 0,00 312.484,14 2.021,40 0,00 310.462,74 2001
9.950.857,71 545.106,38 0,00 0,00 0,00 0,00 545.106,38 0,00 10.876,83 534.229,55 2002

10.579.959,88 629.102,17 0,00 0,00 0,00 0,00 629.102,17 270,47 0,00 628.831,70 2003
11.023.076,14 443.116,26 0,00 0,00 0,00 0,00 443.116,26 0,00 0,00 443.116,26 2004
11.441.586,17 418.510,03 0,00 0,00 0,00 0,00 418.510,03 2.000,00 0,00 416.510,03 2005
11.862.599,48 421.013,31 0,00 0,00 0,00 0,00 421.013,31 1.600,00 0,00 419.413,31 2006
12.210.061,20 347.461,72 0,00 0,00 0,00 0,00 347.461,72 2.000,00 0,00 345.461,72 2007
12.681.329,76 471.268,56 0,00 0,00 0,00 0,00 471.268,56 0,00 0,00 471.268,56 2008
13.086.079,42 404.749,66 37.600,00 37.600,00 0,00 0,00 367.149,66 47.208,00 0,00 319.941,66 2009
13.918.145,24 832.065,82 44.800,00 44.800,00 0,00 0,00 787.265,82 86.400,00 22.359,00 678.506,82 2010
14.580.160,51 662.015,27 32.400,00 32.400,00 0,00 0,00 629.615,27 186.810,82 44.718,00 398.086,45 2011
16.269.181,83 1.689.021,32 24.200,00 24.200,00 1.664.821,32 323.970,82 44.718,00 1.296.132,50 2012

16.269.181,83 1.755.032,20 139.000,00 1.947,90 1.614.084,30 ########### 652.281,51 122.671,83 13.739.196,29 المجموع

( باليورو) 
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 بيان السيولة النقدية  - المرفق الخامس
 

2011 2012

(96.623,49) 600.488,32
396.651,58 (118.978,04)

0,00 (2.484,30)
1.222.353,90 653.189,72

(1.592.449,35) 1.561.506,71
2.071.667,50 (2.047.773,64)

(1.619.005,48) (531.727,38)
163.323,38 126.674,90

545.918,04 240.896,29

89.711,11 67.006,08
(89.711,11) (67.006,08)

(257.423,51) 184.710,07
1.271,15 (3.986,80)

(256.152,36) 180.723,27

289.765,68 421.619,56

14.454.236,04 14.744.001,72

14.744.001,72 15.165.621,28

للفترة المنتھية في 31  كانون األول/ديسمبر 2012

السيولة النقدية من أنشطة االستثمار والتمويل

(ازدياد) نقص في األصول الثابتة

نقود وودائع مجمدة، نھاية الفترة

(ازدياد) نقص في صندوق استبدال األصول الثابتة – دائن
(ازدياد) نقص في اإلشتراكات المدفوعة سلفا

(ازدياد) نقص في الداخل الواجب توزيعه على عدة سنوات

السيولة النقدية الصافية من أنشطة اإلستثمار والتمويل

اإلزدياد (النقص) الصافي في الودائع المجمدة آلجال محددة

نقود وودائع مجمدة، بداية الفترة

(ازدياد) نقص المدينين – إشتراكات أخرى
(ازدياد) نقص مدينين آخرين

ازدياد (نقص) الدائنين
ازدياد (نقص) في مخصصات اإلشتراكات المترتبة

ازدياد (نقص) في المخصصات األخرى

السيولة النقدية الصافية من أنشطة التشغيل

( باليورو) 

السيولة النقدية من أنشطة التشغيل

الفائض (العجز) الصافي في الدخل مقابل النفقات (صناديق االحتياط)
(ازدياد) نقص المدينين – اإلشتراكات إلى الصندوق العام

(ازدياد) نقص المدينين – اإلشتراكات إلى صندوق رأس المال المتداول
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 2012بيان المساھمات الطوعية المستلمة في  - المرفق السادس
 

مجموع التبرعات
المشروع المانح المعلنة بالدوالر األمريكي باليورو

Tourism Development Master Plan for the State of Punjab, India. Government of the State of Punjab, India $1.688.360,00 19.741,00

Review and Implemention of the New Hotel Classification System Government of Egypt $2.665.036,00 539.765,50

Implementation of the Tourism Satellite Account (TSA) in Botswana Government of the Republic for Botswana $118.125,00 23.625,00

Burundi National Strategy of Tourism Sustainable Development UNDP Burundi $367.075,00 17.500,00

Integrated urban development for the rehabilitation and modernization 
of Borsec, Baile Herculane and Sulina tourist destinations as support 
for sustainable tourism activities in Romania UNDP Romania $57.600,00 57.600,00

Ghana National Tourism Development Planning UNDP Ghana $158.895,00 127.116,00

National Statistical Capacity Building Programme (NSCBP) - TSA
Regional Tourism Organization of Southern 
Africa (RETOSA) $150.000,00 30.000,00

Sustainable tourism and local economic development in East-Timor 
and Mozambique Government of Macau S.A.R $195.675,71 195.675,71

Implementation of theTourism Manpower & Training Needs Analysis & 
Human Resources Development Government of Oman $141.300,00 20.295,00

Coast-Demonstrating and capturing best practices and technologies 
for the reduction of land sourced impacts resulting from coastal tourism UNIDO $623.000,00 242.500,00

ST-EP Projects / MoU SNV - ST-EP Foundation ST-EP Foundation, Republic of Korea $2.604.291,51 163.287,89

Travel Fund Republic of Korea $58.950,05 12.000,00

Asia Activity Fund / Promotion in the least developed countries in Asia Republic of Korea €383.865,63 67.473,19

Energy Efficiency for Sustainable Tourism in Pangandaran, Indonesia Government of Germany €1.217.391,00 421.237,00

Support for Georgia in the field of protected area development Government of Germany €489.240,00 80.000,00

Training on Tourism and Biodiversity Government of Germany €239.120,00 217.385,00

Development of Sustainable Tourism Along Migratory Bird Flyways Government of Germany €230.100,00 91.200,00

Bonn Consulting Unit on Tourism and Bio-Diversity Government of Germany €592.786,10 -6.191,90

Vocational Training and SME development for the tourism industry in 
Maputo, Mozambique Flemish Government €110.000,00 75.000,00

Human Resource & SME Development for the Tourism Sector in 
Inhambane Province, Mozambique Flemish Government €38.517,00 -1.483,00

Excellence in Energy Efficiency for the Tourism Industry - 
Accommodation sector: SME hotels (EETI)

European Commission / Executive Agency 
for Competitiveness & Innovation (EC / 
EACI) €860.911,00 267.407,76

The preparation of a study on the US Outbound Travel Market European Travel Commission (ETC) €40.000,00 10.000,00

Handbook on Performance Indicators for NTO Tourism Marketing 
Evaluation European Travel Commission (ETC) €20.000,00 10.000,00

Preparation of a Handbook on E-Marketing for tourism destinations 
(2012 Edition) European Travel Commission (ETC) €21.860,00 21.860,00

Enhancing capacities for Sustainable Tourism for development in 
developing countries

European Commission / Development and 
Cooperation - EuropeAid (EC / DEVCO) €300.000,00 240.000,00

The preparation of a report on "The Impact of visa facilitation on job 
creation in the tourism sector across the G20 economies" World Travel and Tourism Council (WTTC) €15.240,00 15.240,00

Symposium on MICE Tourism Hangzhou Tourism Commission €40.000,00 40.000,00

Solidarity and Sustainable Tourism in Africa Fundación Cultural Banesto €45.000,00 20.000,00

Consolidación del producto "Misterios del Titikaka" en el Camino 
Principal Andino Qhapac Ñan Fundación Europamundo €38.250,00 38.250,00

Informe sobre accesibilidad en el sector turismo Fundación ACS €35.000,00 35.000,00

Manual sobre el turismo accesible para todos y una compilación de 
buenas acciones Fundación ONCE €41.300,00 41.300,00

Traducción de e-toolkit / HES Diputación de Valladolid €19.153,50 19.153,50

Osaka Office Government of Japan €226.330,00 226.330,00

Universitaet Klagenfurt - Tourism and Peace Government of Austria €12.514,00 12.514,00

Technical assistance on re-drafting the new Tourism Law of the 
Republic of Azerbaijan Government of Azerbaijan €18.040,00 18.040,00

Détermination des besoins en formation touristique et hôteliére des 
États de l´UEMOA UEMOA €13.000,00 13.000,00

--------------------- ---------------------

إيرادات تم استالمھا في 2012  (بالعملة) 1.449.106,10 1.972.715,55

إيرادات تم استالمھا في 2012

 


