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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
 اللجنة اإلداریة

  الفائض أو العجز النقديالتصرف في :من جدول األعمال ٥٦رقم  البند

  الفائض أو العجز النقديالتصرف في 
  )مجلس االیكاو مقدمة منورقة (

  التنفیذي الموجز
من  ٢-٦ المادةوتحدد  .نقديال الفائض أو العجز عن الجمعیة العمومیةورقة العمل هذه تقریرا مقدما إلى  تتضمن

الذي تقرره الجمعیة  النحوالتصرف في الرصید على  ه ینبغيأنما هو الفائض النقدي وتنص على النظام المالي 
 ،تمویل العجز في نهایة السنة السابقة للسنة التي ُتعقد فیها دورة الجمعیة العمومیة كیفیة ٣-٦المادة  وتبین .العمومیة
  . لعجزهذا اتمویل لأنصبة دفع من الدول األعضاء الجمعیة العمومیة  أن تطلب ویجوز

دوالر كندي، كما یتضح في الجدول المرفق في ملیون  ٨,٥، كان هناك عجز نقدي بمبلغ ٣١/١٢/٢٠١٢وفي تاریخ 
 ملیون ٣,١المبالغ المقررة في المیزانیة (ب مقارنةیرادات المتفرقة . ونشأ العجز النقدي أساسا من نقص اإل٢-٢الفقرة 

إلى المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام  ألول مرةدوالر كندي تقریبا على مدى ثالثة أعوام) واالنتقال بشكل 
)IPSAS) (من  ٢- ٦ المادةلیس هناك فائض نقدي متاح لتوزیعه بموجب بالتالي، دوالر كندي تقریبا). و  ملیون ٣,٢

 الموجود في. ویعتبر العجز المالي ٢٣-٢٦من منطوق قرار الجمعیة العمومیة  ٣و ٢النظام المالي والفقرتین 
للدول األعضاء. لذا ال ُیقترح على  جمیع االشتراكات المتأخرةل الفوري دفعالمؤقتًا ویمكن التغلب علیه ب ٣١/١٢/٢٠١٢

  من النظام المالي.  ٣- ٦ المادةعمًال ب تمویل العجزل أنصبةدفع  الدول األعضاء تطلب منالجمعیة أن 
  

أن ال  تعتبر، وأن ٣١/١٢/٢٠١٢ الموجود فيالعجز النقدي بأن تحیط علمًا الجمعیة العمومیة یرجى من  االجراء:
  .تمویل هذا العجزلأنصبة دفع  األعضاءأن تطلب من الدول حاجة إلى 
 األهداف
  :ةاالستراتیجی

  المالیة. دارة: المیزانیة واإلدارةالتنظیم واإلالخاصة بمرتبطة باستراتیجیة دعم التنفیذ ورقة العمل هذه 

  نطبقال ت  اآلثار المالیة:

  )٨/١٠/٢٠١٠العمومیة (في صادرة عن الجمعیة القرارات الساریة المفعول ال،  Doc 9958  المراجع:

Doc 7515 ،النظام المالي لالیكاو  
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  المقدمة - ١

توصیة  النقدي وعلى أو العجز ضطالعها على رصید الفائُتعرض ورقة العمل هذه على الجمعیة العمومیة إل ١- ١
. ویقدم ٢٣-٢٦وقرار الجمعیة العمومیة  من النظام المالي ٢- ٦ مادةللطبقًا  أو العجز المجلس بخصوص توزیع هذا الفائض

وتبین هذه المعلومات أنه حتى التاریخ المذكور لم یكن یوجد فائض  ٣١/١٢/٢٠١٢معلومات عن حالة الفائض النقدي في 
 لتوزیعه وٕانما عجز.  

 النقدي العجز - ٢

 یتوفر أي والدوالر كندي،  ملیون ٨,٥بلغ العجز النقدي لدى المنظمة قرابة  ،٣١/١٢/٢٠١٢في تاریخ  ١- ٢
من . ونشأ العجز النقدي أساسا ٢٣-٢٦من النظام المالي وقرار الجمعیة العمومیة  ٢-٦ مادةنقدي لتوزیعه طبقًا لل فائض
دوالر كندي تقریبا على مدى األعوام الثالثة الماضیة)  ملیون ٣,١المبالغ المقررة في المیزانیة (ب مقارنةالمتفرقة  اإلیراداتنقص 

دوالر كندي تقریبا). ویعتبر العجز  ملیون ٣,٢) (IPSASإلى المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام ( مرة ألولواالنتقال 
طلب ى بأن یُ وصَ . وبالتالي ال یلدول األعضاءلجمیع االشتراكات المتأخرة على ا الفوري دفعالالمالي مؤقتًا ویمكن التغلب علیه ب

 .من النظام المالي ٣-٦حسبما تنص علیه المادة  ا العجزتمویل هذلأنصبة دفع  من الدول األعضاء

 فیما یلي ملخص الفائض/العجز التراكمي:  ٢- ٢

  /كانون األولدیسمبر ٣١الرصید في 
  )الدوالرات الكندیةآالف (المبالغ ب

  

٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ 

٦ ٠٧٣  المتراكم (العجز) الفائض  ٣ ٩٨٥  ٤ ٤٨٠  

 الدول على المستحقة المقررة االشتراكاتمنه:  تطرح
  األعضاء

(٦١٤ ١٢) (٧٨٤ ١٣) (٠٠١ ١٣) 

 (٥٢١ ٨) (٧٩٩ ٩) (٥٤١ ٦) نقديالعجز) ال/(فائضال

  
  
  

 —انتـهى  —


