
بماليين اليورو

2015 النسبة المئوية 2016

872 68٪ 989 نفقات البرامج الطبية

135 12٪ 171 نفقات دعم البرامج في المقرات الرئيسية

37 3٪ 45 نفقات نشر الوعي

13 1٪ 12 نفقات أنشطة إنسانيّة أخرى

1058 83٪ 1217 مجموع نفقات المهمة الطبية

164 12٪ 174 نفقات جمع التبرعات
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68 نفقات اإلدارة والشؤون اإلدارية العامة

225 17٪ 241 مجموع النفقات األخرى

1283 100٪ 1459 مجموع اإلنفاق اإلجماليّ

6 11 صافي األرباح/الخسائر الناجمة عن أسعار الصرف

138 69 العجز/الفائض

توزّع اإلنفاق

ملخص التقرير المالي لمنظّمة أطبّاء بال حدود لعام 201٦

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

 تشكّل الحسابات المُشتركة تجميعًا للبيانات المالية المُراجَعة الخاصة بالمكاتب الرئيسيّة البالغ عددها 21 في أنحاء العالم، بموجب القوانين الدولية للمنظّمة 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.
  

التمويل

ما هو مصدر األموال؟

تمويل خاص 
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 المؤسسات العامة 
4٪

 مصادر أخرى 
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 بماليين اليورو

2015 النسبة المئوية 2016

١٣٠٣ 95٪ 1438 تمويل خاص

٩٥ 4٪ 54 المؤسسات العامة

١٧ 2٪ 24 مصادر أخرى

١٤١٥ 100٪ 1516 مجموع الدخل

شهد العام 2016 على زيادة في دخل المنظّمة
مقارنةً بالعام 2015. وبلغ إجمالي اإليرادات 1.52 مليار

 يورو عام 2016، أي 101 مليون يورو أكثر مقارنةً
بمجموع إيرادات عام 2015. ويعود السبب في زيادة 
الدخل عام 2016 بشكل رئيسي إلى الزيادة في تمويل

 الجهات المانحة الخاصة.
فقدّم أكثر من 6 مليون متبرّع فردي ومموّل خاص

٪95 من دخل المنظّمة عام 2016.
  

وتبيّن بعد تسويات المكاسب والخسائر الناجمة
عن أسعار الصرف وجود فائض قدره 69 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 2016 ما يعادل حوالى 9.2 شهر من نشاط العام.

6.1
مليون
متبرّع خاص

في عام 2016، بلغ مجموع اإلنفاق 1459 مليون يورو،
ما يمثّل زيادةً قدرها 176 مليون يورو مقارنةً بالعام

2015. ويمكن تقسيم هذه  النفقات إلى فئتَين 
رئيسيتَين هما: المهمة الطبية والنفقات األخرى.

واستحوذت المهمة الطبية الخاصة بالمنظّمة على
٪83 من مجموع اإلنفاق عام 2016.



 

 
 
 

 بماليين اليورو

2015 النسبة المئوية 2016

100 11٪ 110 جمهورية الكونغو الديمقراطية

82 9٪ 87 جنوب السودان

53 6٪ 60 جمهورية أفريقيا الوسطى

38 6٪ 60 اليمن

31 4٪ 42 العراق

32 4٪ 42 هايتي

18 4٪ 39 سوريا

17 4٪ 39 نيجيريا

27 3٪ 29 إثيوبيا

28 3٪ 26 النيجر

1 3٪ 25 اليونان

27 3٪ 25 أفغانستان

22 2٪ 24 كينيا

20 2٪ 23 باكستان

20 2٪ 23 تشاد

27 2٪ 21 لبنان

16 2٪ 20 ميانمار

13 2٪ 16 األردن

12 1٪ 15 الكاميرون

287 27٪ 263 بلدان أخرى

16 2٪ 24 نفقات غير مخصّصة

872 100٪ 989 مجموع نفقات البرامج

 منظّمة أطبّاء بال حدود حول العالم

نفقات البرنامج 
(بماليين اليورو)

 أكثر من 10   
 بين 5 و10   
 بين 2 و5   
 بين 1 و2   
أقلّ من 1   

٥١ مليون يورو
 مُنفقة في األمريكتَين

(٥٪ من مجموع اإلنفاق) 

49 مليون يورو
مُنفقة في أوروبا 

(5٪ من مجموع اإلنفاق) 

   516 ماليين يورو
مُنفقة في أفريقيا

 (5٨٪ من مجموع اإلنفاق) 

2٩٩ مليون يورو
مُنفقة في 

آسيا والشرق األوسط
(٣١٪ من مجموع اإلنفاق) 

  ٤ ماليين يورو
مُنفقة في أوقيانوسيا

(1٪ من مجموع اإلنفاق) 

٢٤ ماليين يورو
مُنفقة على

األنشطة المشتركة 
(”نفقات غير مخصصة“)

نفقات البرامج

خُصّص حوالى ثلث مشاريع المنظّمة عام 2016 لتوفير
المساعدة إلى السكان المحاصرين في الحروب

والنزاعات في اليمن وجنوب السودان وأفغانستان
والعراق ونيجيريا وسوريا مثلًا. كما ساعدت المنظّمة

األشخاص المتنقلين، الفارين من القمع أو الفقر
أو العنف، والمعرّضين في حاالت عديدة ألشكال

جديدة من أعمال العنف أو االستغالل أو الخطر بعد أن
ّا لخيارات الطرق اآلمنة والقانونية.  وضعت البلدان حدً

وازداد عدد العابرين بحرًا إلى إيطاليا من 153000 عام 2015
إلى أكثر من 180000 عام 2016. ويلقى على األقلّ 5000 رجلٍ

وامرأةٍ وطفلٍ حتفهم بينما يحاولون القيام بتلك
الرحلة. وأنقذت طواقم المنظّمة على متن سفن
البحث واإلنقاذ 21600 شخصٍ من القوارب المعرّضة

 للخطر في البحر األبيض المتوسط.

واستجابت المنظّمة إلى حاالت طوارئ أخرى تسبّبت
بها األوبئة والكوارث الطبيعية وقدّمت الرعاية

والعالجات إلى المرضى المصابين باألمراض مثل
 السل وفيروس نقص المناعة البشرية.

والنفقات غير المخصّصة المتعلقة بالبرامج
المشتركة مثل عمليات البحر األبيض المتوسط
وغيرها من األنشطة ال تدخل في حسابات البرامج

 القطرية الفردية.

وعام 2016، قام 7700 موظّف دوليّ طبّي ولوجستي
وإداري واختصاصي من الجنسيات ببعثات ميدانية

خارج بالدهم، مُنضمّين بذلك إلى أكثر من 32000
موظّف محلي يعملون ضمن برامج طبيّة في 71 بلدًا.

للمزيد من المعلومات:
التقرير المالي لمنظّمة أطبّاء بال حدود لعام 201٦

التقرير الدولي ألنشطة منظّمة أطبّاء بال حدود لعام 201٦
 www.msf.org/ar


