
ملخص التقرير المالي لمنظّمة أطبّاء بال حدود لعام 2015

األرقام الرئيسية
يسرّ منظّمة أطبّاء بال حدود أن تُقدّم البيانات المالية المُشتركة المُراجَعة.

في عام 2015، بلغ مجموع اإلنفاق 1282 مليون يورو،
ما يمثّل زيادةً قدرها 216 مليون يورو مقارنةً بالعام 2014. 
ويمكن تقسيم هذه النفقات إلى فئتَين رئيسيتَين هما: 

  المهمة الطبية والنفقات األخرى.واستحوذت المهمة
الطبية الخاصة بالمنظّمة على ٪82 من مجموع اإلنفاق 

عام 2015.

بماليين اليورو

2014 النسبة المئوية 2015

699 68 ٪ 872 نفقات البرامج الطبية

114 11٪ 134 نفقات دعم البرامج في المقرات الرئيسية

31 3٪ 37 نفقات اإلدالء بالشهادة ونشر الوعي

14 1٪ 13 نفقات أنشطة إنسانيّة أخرى

858 82٪ 1058 مجموع نفقات المهمة الطبية

147 13٪ 164 نفقات جمع التبرعات
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1  
0٪

 
0

 
النفقات االستثنائية وضريبة الدخل

189 18٪ 208 مجموع النفقات األخرى

1066 100٪ 1282 مجموع اإلنفاق اإلجماليّ

 

40 مليون يورو
 مُنفقة في األمريكتَين

(4٪ من مجموع اإلنفاق) 

نفقات البرنامج 
(بماليين اليورو)

 أكثر من 10   
 بين 5 و10   
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توزّع اإلنفاق

تشكّل الحسابات المُشتركة تجميعًا للبيانات المالية المُراجَعة الخاصة بالمكاتب الرئيسيّة البالغ عددها 21 في أنحاء العالم، إلى جانب البيانات المالية للمكاتب في األرجنتين 
والجمهورية التشيكية وجمهورية كوريا والهند وإيرلندا، ومراكز الستااليت المتخصصة، والمكتب الدولي ألطبّاء بال حدود.  وتوفر البيانات المالية المُشتركة لمحة عن عمل

  المنظّمة دوليًا وتُمثّل سبيلًا لتعزيز الشفافية والمساءلة.

49 مليون يورو
مُنفقة في أوروبا 

(5٪ من مجموع اإلنفاق) 

245 مليون يورو
مُنفقة في 

آسيا والشرق األوسط
(28٪ من مجموع اإلنفاق) 

7 ماليين يورو
مُنفقة في أوقيانوسيا  

(1٪ من مجموع اإلنفاق) 

   516 ماليين يورو
مُنفقة في أفريقيا

 (59٪ من مجموع اإلنفاق) 

 منظّمة أطبّاء بال حدود حول العالم



 منظّمة أطبّاء بال حدود حول العالم

نفقات البرامج

التمويل

للمزيد من المعلومات:
التقرير المالي لمنظّمة أطبّاء بال حدود لعام 2015

التقرير الدولي ألنشطة منظّمة أطبّاء بال حدود لعام 2015
 www.msf.org/ar

  بماليين اليورو

2014 النسبة المئوية 2015

70 11٪ 100 جمهورية الكونغو الديمقراطية

83 9٪ 82 جنوب السودان

53 6٪ 53 جمهورية أفريقيا الوسطى

10 4٪ 38 اليمن

35 4٪ 32 هايتي

20 4٪ 31 العراق

23 3٪ 28 النيجر

25 3٪ 27 أفغانستان

16 3٪ 27 لبنان

21 3٪ 27 إثيوبيا

17 3٪ 22 كينيا

18 2٪ 20 باكستان

20 2٪ 20 تشاد

19 2٪ 19 غينيا

26 2٪ 18 سيراليون

17 2٪ 18 سوريا

10 2٪ 17 نيجيريا

14 2٪ 16 ميانمار

- 2٪ 16 رعاية المهاجرين على طول طريق البلقان

6 2٪ 16 أوكرانيا

23 1٪ 10 ليبيريا

173 27٪ 235 بلدان أخرى

699 97٪ 872 مجموع نفقات البرامج

بماليين اليورو
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في أكتوبر/تشرين األول 2015، استهدفت الغارات الجوية

األمريكية مركز عالج اإلصابات البالغة التابع لمنظّمة 
أطبّاء بال حدود في قندوز في أفغانستان، ما أسفر عن 

 مقتل 14 موظّفًا  و24 مريضًا و4 مقدّمي رعاية إلى 
المرضى. ونتيجةً لذلك، حرم أكثر من مليون شخص في

شمال شرق أفغانستان من الرعاية الجراحيّة عالية
الجودة. وفي عام 2015 وحده،  أسفرت 106 عملية قصف

 جوي ومدفعي عن تضرر أو تدمير 75 مستشفى سواء تابع
للمنظّمة أو يتلقى الدعم منها في سوريا واليمن

وأوكرانيا وأفغانستان والسودان.

وتقدّم منظّمة أطباء بال حدود، بدءًا من سوريا 
ولبنان واألردن وصولًا إلى منطقة بحيرة تشاد  

غرب أفريقيا وعلى طول مسار الهجرة إلى أوروبا 
وعبرها، المساعدة اإلنسانيّة والرعاية  الطبيّة المنقذة 

للحياة إلى األشخاص الذين اضطروا إلى الفرار من
منازلهم وبلدانهم هذا العام نتيجة النزاعات والعنف. 

وردًا على فشل االتحاد األوروبي في وضع سياسات
  واستجابات فعّالة وإنسانيّة للتعامل مع مستوى الترحال

غير المسبوق للناس، أجرت المنظّمة أيضًا عمليات
بحث وإنقاذ ترمي إلى إنقاذ حياة الالجئين والمهاجرين

 المعرّضين لخطر الغرق في البحر المتوسط وبحر إيجه.

وعام 2015، قام 7800 موظّف دوليّ طبّي ولوجستي  
وإداري واختصاصي من الجنسيات كافة ببعثات ميدانية 

خارج بالدهم، مُنضمّين بذلك إلى أكثر من 31000
موظّف محلي يعملون ضمن برامج طبيّة في 69 بلدًا.

شهد العام 2015 على زيادة في دخل المنظّمة مقارنةً 
بالعام 2014. وبلغ إجمالي اإليرادات 1.44 مليار يورو عام
2015، أي 163 مليون يورو أكثر مقارنةً بمجموع إيرادات

عام 2014. ويعود السبب في زيادة الدخل عام 2015 بشكل
 رئيسي إلى الزيادة في تمويل الجهات المانحة الخاصة.

فقدّم أكثر من 5.7 مليون متبرّع فردي ومموّل خاص 
٪92 من دخل المنظّمة عام 2015.

وتبيّن بعد تسويات المكاسب والخسائر الناجمة 
عن أسعار الصرف وجود فائض قدره 167 مليون يورو. 
وتعتمد المنظّمة سياسة االحتياطات على المستوى 

الدولي، فتحتفظ كحدّ أدنى بثالثة أشهر وكحدّ أقصى
بـ12 شهرًا من مجموع النفقات كأرباح محتجزة. 

وبلغ مستوى االحتياطات في 31 ديسمبر/كانون
 األول 2015 ما يعادل حوالى 9.8 أشهر من نشاط العام.


