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  والثالثون السابعةالدورة  –الجمعية العمومية 
  اللجنة االدارية

  تقرير عن صندوق رأس المال العامل  :٦٩البند رقم 

  لتقرير عن صندوق رأس المال العام

  )ورقة مقدمة من األمين العام(

  الموجز التنفيذي
العامل  عن مستوى صندوق رأس المال ٢٠١٠شهر يناير تعرض هذه الورقة معلومات محدثة حتى 

ضرورية في مسألة وال تعتبر زيادة مستوى صندوق رأس المال العامل .  لتدرسها الجمعية العمومية
  .الوقت الراهن

  :الجمعية العمومية مدعوة الى :جراءاإل
أن تحيط علما بالمعلومات المقدمة وأن تؤكد على أنه ال حاجة لزيادة مستوى صندوق رأس المال   )أ

  .هنالعامل في الوقت الرا
  أن تعتمد قرار الجمعية العمومية المعروض في المرفق  )ب

األهداف 
  :االستراتيجية

  تتعلق هذه الورقة بجميع األهداف االستراتيجية

  ال تنطبق  :اآلثار المالية
 Doc 7515/13, The ICAO Financial Regulations  :المراجع

Doc 9902, Assembly Resolutions in Force (as of 28 September 2007) 
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 مقدمةال - ١
والثالثين مستوى صندوق رأس المال العامل وسلطة  السادسةاستعرضت الجمعية العمومية في دورتها  ١- ١

ماليين  ٦أن يظل مستوى صندوق رأس المال العامل عند  ٣٤- ٣٦من منطوق القرار  ٢االقتراض وقررت في الفقرة 
المال العامل كل سنة في موعد أقصاه شهر نوفمبر من كل  دوالر، وكلفت المجلس بأن يستعرض مستوى صندوق رأس

إذا استدعت الحاجة إلى زيادته في  اتماليين دوالر ٨حد أقصاه  إلى، وأن يزيد مستوى الصندوق ٢٠١٠سنة حتى سنة 
 .أثناء تلك السنة أو في السنة الالحقة

التوقعات المنقحة  أنوجد و C-WP/13461 الورقة المعلومات الواردة فيب ٢٠٠٩ أكتوبرالمجلس في  أحاط ٢- ١
هذه عرض وت  .مستوى صندوق رأس المال العامل في الوقت الراهن زيادةإلى حاجة وجود  إلىللسيولة النقدية ال تشير 

 الحاليالمستوى  مدى كفاية تبلغ عنوهي  . ٢٠١٠التوقعات المنقحة حتى نهاية المعلومات المالية المبنية على الورقة 
من منطوق  ٢في الفقرة  حسب طلب الجمعية العمومية وعن مدى مالءمة سلطة االقتراض ل العامللصندوق رأس الما

فرض  إلىونظرا لعدم توقع حدوث أي عجز في السيولة النقدية بسبب تأخر االشتراكات، ال توجد حاجة   .٢٨-٣٥القرار 
 .٣٤-٣٦القرار منطوق من  ٢حصص إضافية على الدول بموجب الفقرة 

 يرادات والمصروفاتتدفق اإل - ٢

، يقدر متوسط المصروفات الشهرية ٢٠١٠الى  ٢٠٠٨من بناء على الميزانية المعتمدة للسنوات  ١- ٢
ومن فائض  المتنوعةويمول الفرق من االيرادات (مليون دوالر تمول من االشتراكات  ٦,٣منها مليون دوالر  ٦,٨ بمبلغ

 ).الصندوق الفرعي الدرار االيرادات

متوسط المصروفات على امتداد السنة، اال أن االشتراكات ال ترد بصورة  يحسب وفي حين يمكن أن ٢- ٢
وفات الشهور التي يمكن رصيدنا النقدي من حيث عدد مصر ونقدر.  منتظمة مع وجود ذروتين في الربعين األول واألخير

 .هرويمثل رأس المال العامل شهرا اضافيا مساندا حيث يبلغ ما يعادل مصروفات ش أن يمولها؛

الى  ٢٠٠٥في السنوات الخمس من  ،لغاية سبتمبر من كل سنة ،بلغ متوسط استالم االشتراكات التراكمية ٣- ٢
وكان معدل تحصيل االشتراكات التراكمية المستحقة عن السنة الجارية قد وصل في الفترة .  في المائة ٦٧,٧نسبة  ٢٠٠٩

 ٢٠٠٨و  ٢٠٠٧سبتمبر  في المائة في نهاية ٦٥,٥و  ٦٤,٣في المائة، مقابل  ٦٦,٤الى  ٢٠٠٩سبتمبر  ٣٠المنتهية في 
طفيفا في استالم االشتراكات التراكمية حتى نهاية  انخفاضا ٢٠٠٩الى  ٢٠٠٥وعليه شهدت السنوات من  .على التوالي

 .سبتمبر

مليون  ٧,٤  أدناه، بين) ١(، كما هو وارد في الجدول ٢٠٠٩وتراوح الرصيد النقدي الشهري في سنة  ٤- ٢
وفي نهاية شهر نوفمبر كان من الواضح أننا كدنا أن نستخدم صندوق رأس المال العامل .  مليون دوالر ٣٠,١ ودوالر 

 .لكننا كنا نعلم أن دولتين رئيسيتين ستدفعان في ديسمبر
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  )١(الجدول 

  ٢٠٠٩األرصدة النقدية في نهاية كل شهر في سنة   
  )بماليين الدوالرات الكندية(

  المجموع  وق رأس المال العاملصند  الصندوق العام  
  ٢٤,٣  ٧,٣  ١٧,٠  يناير

  ٢٨,٠  ٧,٣  ٢٠,٧  فبراير
  ٢٧,٧  ٧,٣  ٢٠,٤  مارس
  ٢٦,٨  ٧,٣  ١٩,٥  ابريل
  ٣٠,١  ٧,٣  ٢٢,٨  مايو
  ٢٨,٩  ٦,٩  ٢٢,٠  يونيو
  ٢٤,٩  ٦,٩  ١٨,٠  يوليو

  ١٩,٣  ٦,٥  ١٢,٨  أغسطس
  ١٦,٧  ٦,٥  ١٠,٢  سبتمبر
  ١٣,٣  ٦,٥  ٦,٨  أكتوبر
  ٨,٢٠  ٦,٥  ١,٦٧  نوفمبر
  ٢١,٣٦  ٦,٢  ١٥,١٤  ديسمبر

لصندوق العام، بما في ذلك صندوق رأس المال العامل، في نهاية في االحالة النقدية ) ٢(يوضح الجدول  ٥- ٢
، وقد وضعت ٢٠١٠ ولغاية الفترة الجارية، والتوقعات المحدثة لغاية نهاية سنة ٢٠٠١كل ربع سنة ابتداء من نهاية سنة 

بدوالرات  ويسهل توضيح ذلك  .هات التي سادت بالنسبة لاليرادات والنفقات في الماضياالتجا حسب هذه التوقعات
 .الواليات المتحدة األمريكية حيث جرى االبالغ عن السنوات الماضية بدوالرات الواليات المتحدة األمريكية
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  )٢(الجدول 
  سنوات ١٠لمدة  كل ربع سنةفي الحالة النقدية الفعلية والمتوقعة 

  )األمريكية ين الدوالراتبمالي(

  سنةالنهاية فترة ربع 
  الربع الرابع    الربع الثالث    الربع الثاني    الربع األول  
٢٩,٧    ٢٧,٦    ٣٠,٦    ٣٦,٧  ٢٠٠١  
٢٤,٧    ١٧,٦    ٢٥,١    ٣٠,٢  ٢٠٠٢  
١٦,٤    ١٣,٧    ١٦,٧    ٢٩,٨  ٢٠٠٣  
١٨,٥    ١٥,٩    ٩,٦    ١٣,٨  ٢٠٠٤  
٢٢,٦    ١٣,٣    ١٦,٤    ١٣,٨  ٢٠٠٥  
١٧,٩    ٢١,٤    ١٧,١    ٢٠,١   ٢٠٠٦  
٣١,١    ٢١,٦    ١٨,٠    ٢٦,٨  ٢٠٠٧  
٢١,٩    ١٤,٧    ٢٢,٧    ٢٢,٨  ٢٠٠٨  
٢٠,٥٨    ١٧,٥    ٢٦,٧    ٢٨,٣  ٢٠٠٩  
١٣,٨    ١٠,٠    ١٩,١    ١٩,٨  *٢٠١٠  

  .٢٠١٠كامل لالتوقعات   *

تي جدير بالمالحظة أن التوقعات ربع السنوية ال تعبر عن التقلبات الكبيرة التي قد تحدث بين شهر وآخر وال ٦- ٢
وما لم تتلق المنظمة اشتراكات الدول المتعاقدة في مواعيدها المقررة، وفي سنة االستحقاق طبقا ).  ١(وردت في الجدول 

وباستثناء صندوق رأس المال العامل ال توجد مبالغ احتياطية في .  للنظام المالي، لتعرضت مالية المنظمة للضغوط
 .طوارئالالصندوق العام لمواجهة 

 دوق رأس المال العاملمستوى صن - ٣

لدفع مصروفات شهر  أوصت وحدة التفتيش المشتركة بأن يكون مستوى صندوق رأس المال العامل كافيا ١- ٣
ويذكر في الماضي أن الوضع المثالي يحتم أن يكون لدى المنظمة  .ناسبة في الظروف العاديةهذه التوصية م وتعد. واحد

أن في االيكاو بينت تجربة الماضي و.  مانا لدفع جميع االلتزامات في حينهايكفي لسد نفقات شهرين ض وافي مبلغ احتياطي
 .ة والمصروفاترياجاالشتراكات يؤدي إلى عجز كبير بين اشتراكات السنة ال دفعتأخر 

 إلىوجدير بالذكر في هذا الصدد أن توقعات التدفقات النقدية قد أعدت على افتراض وصول االشتراكات  ٢- ٣
ولذلك فان أي اختالف عن هذا النمط، وال سيما في حالة حدوث تأخير .  اهات التي سادت في الماضيالمنظمة حسب االتج

 .تفاقم الحالة النقدية المتوقعة إلىغير متوقع في تحصيل االشتراكات، سيؤدي 

 مليون دوالر ١٣.٨حوالي  إلىسوف يصل  ٢٠١٠ ديسمبروتبين التوقعات أن الرصيد النقدي في  ٣- ٣
المجازفة بأال و.  ممولين الرئيسيين سوف يدفعون التزاماتهم المالية بالكامل تجاه المنظمة قبل نهاية السنةبافتراض أن ال

 .هي مجازفة محدودة ٢٠١٠يكفي مستوى صندوق رأس المال العامل لتغطية احتياجات سنة 

تدعي زيادة صندوق رأس المال العامل في ، ال يعتبر أن هناك ما يسأن هناك بعض المجازفةوبالرغم من  ٤- ٣
 .الوقت الراهن
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 سلطة االقتراض - ٤

المبالغ الالزمة لتمويل ترض قلألمين العام أن ي) ٣٤-٣٦القرار ( ٢٠٠٧أذنت الجمعية العمومية في سنة  ١- ٤
ال أة، شريطة مع الحصول على الموافقة المسبقة من اللجنة الماليإلى ذلك ذا دعت الحاجة إالمخصصات العادية واإلضافية 

أحكام وسمحت .  مليون دوالر خالل الفترة الثالثية ٣تتجاوز المديونية اإلجمالية المستحقة على المنظمة في أي وقت 
استخدام سلطة  إلىالحاجة م تطرأ ول.  باستمرار سلطة االقتراض هذه ٢٨-٣٥قرار الجمعية منطوق من ) د ٢  الفقرة

 .ةكافيالموال األاالقتراض نظرا لوجود 

 فائض هو –باستثناء االقتراض التجاري  -  اواليكالوحيد بالنسبة لاآلخر المحتمل األموال مصدر ويعد  ٢- ٤
الناحية العملية من وليس من الصواب من ناحية المبدأ و.  والحسابات لصناديق الخاصة األخرىلااليرادات المتنوعة 

صندوق رأس في صة األخرى بدال من تأمين مستوى مالئم االعتماد على السيولة النقدية من الصناديق والحسابات الخا
 .المال العامل، كما أنه ال يمثل أسلوبا ماليا حذرا

والطابع غير في ضوء أوجه عدم التيقن  ،بالرغم من عدم استخدام سلطة االقتراض، سيكون من قبيل الحذر ٣- ٤
غير أن هذا .  القادمةبمستواها الحالي في السنوات لتدفق النقدي في السنوات المقبلة، االحتفاظ بسلطة االقتراض ل المؤكد

المالذ األخير في الظروف  ليه بوصفهإينبغي النظر  ذا كان ضرورياإالعجز النقدي المؤقتة األسلوب لتمويل حاالت 
 .االستثنائية

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  المرفق

  ل اعتمادهوالثالثين للجمعية العمومية من أج السابعةمشروع قرار معروض على الدورة 

  ٦٩/١القرار 

  صندوق رأس المال العامل

  :الجمعية العمومية إن

  :اذ تالحظ  -١

تقريرا عن مدى كفاية المستوى المقرر لصندوق رأس المال العامل  ٣٤-٣٦أن المجلس قد قدم وفقا للقرار   )أ
  .ن الجمعية العمومية قد نظرت في هذا الموضوعأوعن سلطة االقتراض المرتبطة به، و

شكال عقبـة  ةالجاري سنةاشتراكات ال دفعوالتأخر في  الماضيةفي السنوات  االشتراكات المتأخرةن تراكم أ  )ب
  .الحالة المالية زعزعتمتزايدة عاقت تنفيذ برنامج العمل و

ثالث سنوات، تؤثر على تحديد المستوى السـديد لصـندوق    نهاألأن دورة ميزانية االيكاو الطويلة نسبيا،   )ج
 أنصـبة  ن الجمعية العمومية وحدها هي التي يمكنهـا فـرض  أل العامـل وسلطة االقتراض، اذ رأس الما

  .شتراكات على الدول المتعاقدةالا

أنه نظرا لعدد الموظفين الدائمين في االيكاو، هناك حد أدنى ال يمكن انقاصه يجب على المنظمة أن تنفقـه    )د
هذا المبلغ لفترة قصيرة األجل عن طريق تعديل برنامج  وال يمكن انقاص . تكاليف الموظفين دفعكل شهر ل

  .في كل األحوال رواتبهمن في وظائفهم ويجب أن يتقاضوا ين باقون الدائموالموظف مادامالعمل 

أقـل مـن النفقـات التقديريـة      كانت سبتمبر من كل سنةحتى  المحصلةالتراكمية أن متوسط االشتراكات   )ه
  .في الفترة الثالثية السابقة في المائة ٥.٠بنسبة  في المائة مقارنة ١٠.٠ بنسبة

صندوق رأس المال  محدودة فيما قد يكون مجازفة ليس هناك سوى أن االتجاهات الماضية دلت على أن  )و
  .المستقبل القريبلتغطية االحتياجات في  غير كاف العامل

حقاق دفع االشتراكات، وأن االيكاو ال أن الخبرة أظهرت أن االشتراكات ال تدفع في بداية السنة عند است  )ز
يمكنها أن تعول على جميع االشتراكات المدفوعة حتى وان دفعت بحلول نهاية سنة استحقاق الدفع، وأن 

اتفاقية شيكاغو بهذه الصورة غير المقبولة  إطارعدم وفاء بعض الدول المتعاقدة اللتزاماتها المالية في 
  .منظمة يمكن أن يكون لها وقع على كل الدول المتعاقدةأزمة مالية خطيرة في ال إلىيؤدي 

صندوق رأس المال العامل كصمام أمان يمكنها  إلىااليكاو  أجلست ةالسيولة النقدية غير مؤكد تأنه مادام  )ح
   .االعتماد عليه للوفاء بالتزاماتها النقدية التي ال مناص منها
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زيادة مستواه البالغ  قرر أنو ٢٠٠٩نوفمبر عامل في أن المجلس استعرض مستوى صندوق رأس المال ال  )ط
  .غير ضروري في الوقت الحاليأمر ماليين دوالرات  ٦

  :ما يلي تقرر  - ٢
  .اتماليين دوالر ٦ عند مستوى صندوق رأس المال العامليظل أن   )أ

 مستوى صندوق رأس المال العامل كل سنة في موعد أقصاه شـهر نـوفمبر مـن   المجلس يستعرض  أن  )ب
ليقرر مدى الحاح الحاجة الى زيادته في أثناء السنة أو فـي   ٢٠١٣و  ٢٠١٢و  ٢٠١١و  ٢٠١٠السنوات 

  .السنة الالحقة
اذا قرر المجلس  اتماليين دوالر ٨أن يرتفع مستوى صندوق رأس المال العامل الى مستوى ال يزيد على   )ج

ت التي تدفعها الـدول حديثـة العضـوية فـي     أن لذلك ما يبرره، وذلك رهنا بالزيادات الناتجة عن السلفيا
وسوف يستند هذا التعديل في صندوق رأس المـال العامـل   . المنظمة بعد الموافقة على جدول االشتراكات

  .على جدول االشتراكات السارية للسنة التي تعتمد لها زيادة مستوى صندوق رأس المال العامل
المالية التابعة للمجلس، بـأن يمـول االعتمـادات االعتياديـة     يصرح لألمين العام، بعد موافقة اللجنة أن   )د

واالضافية التي ال يمكن تمويلها من الصندوق العام وصندوق رأس المال العامل، عن طريـق االقتـراض   
الخارجي للمبالغ الالزمة لمواجهة االلتزامات الفورية للمنظمة، وأن يطلب من األمين العام رد هذه المبـالغ  

ماليـين   ٣ لـى كن، وأال يزيد مجموع الديون المستحقة على المنظمة نتيجة لهذا االقتراض عبأسرع ما يم
  .في أي وقت خالل الفترة الثالثيةدوالرات 

  :يقدم المجلس الى الدورة العادية القادمة للجمعية العمومية تقريرا عما يلي  )ه
 ٢٠١٠السنوات  فيتسبة المكالخبرة مدى كفاية مستوى صندوق رأس المال العامل في ضوء   )١

  .٢٠١٢و ٢٠١١و
 تحميللى إالمالي للصندوق العام وصندوق رأس المال العامل ينم عن الحاجة  وضعذا كان الإما   )٢

  .االشتراكات في دفع تأخرالالنقدي الناشئ عن  قيمة العجزأنصبة اشتراكات الدول المتعاقدة 
  .مدى مالءمة مستوى سلطة االقتراض  )٣

  .حل محله القرار الحالي انلم يعد ساريا و ٣٤-٣٦ القرارن ا  )و

  :ثوتح  - ٣
دفـع تلـك    سـتحق فيهـا  ي يتال سنةخالل ال هامكنما يأسرع بكل الدول المتعاقدة على أن تدفع اشتراكاتها   )أ

االشتراكات، وذلك للتقليل من احتمال اضطرار المنظمة الى السحب مـن صـندوق رأس المـال العامـل     
  .ض الخارجيواللجوء الى االقترا

، حسـبما  هامكنما يأسرع بعلى الوفاء بالتزاماتها نحو المنظمة  دفع اشتراكاتهاالمتأخرة في المتعاقدة الدول   )ب
  ].A37-xx[ القرار جاء في

  ـ انتهـى ـ




