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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  اللجنة اإلداریة

  تقریر عن صندوق رأس المال العامل  :٥٥ الموضوع رقم

  تقریر عن صندوق رأس المال العامل
  )ورقة مقدمة من األمین العام(

  التنفیذي الموجز
لتدرسها الجمعیة المال العامل عن مستوى صندوق رأس  ٢٠١٢شهر دیسمبر تعرض هذه الورقة معلومات محدثة حتى 

مسألة  مالیین دوالر أمریكي ٨مالیین دوالر أمریكي إلى  ٦من  وتعتبر زیادة مستوى صندوق رأس المال العامل. العمومیة
  ضروریة في الوقت الراهن.

  الجمعیة العمومیة مدعوة الى: :جراءاإل
جة لزیادة مستوى صندوق رأس المال العامل في الوقت أن تحیط علما بالمعلومات المقدمة وأن تؤكد على أن ثمة حا  أ)

  ؛الراهن
  .ن تعتمد قرار الجمعیة العمومیة المعروض في المرفقأ    ب)

األهداف 
  .تتعلق هذه الورقة بجمیع األهداف االستراتیجیة  :االستراتیجیة

اآلثار 
  الزیادة المقترحة من خالل دفع اشتراكات. الدول األعضاء تتحمل  المالیة:

النظام المالي لمنظمة الطیران المدني الدولي  -   المراجع: Doc 7515  

)٨/١٠/٢٠١٠ة (في القرارات الساریة المفعول الصادرة عن الجمعیة العمومی  -  Doc 9958  
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 مقدمةال - ١

والثالثین مستوى صندوق رأس المال العامل وسلطة  السابعةاستعرضت الجمعیة العمومیة في دورتها  ١- ١
مالیین دوالر،  ٦أن یظل مستوى صندوق رأس المال العامل عند  ٢٨-٣٧من منطوق القرار  ٢قررت في الفقرة االقتراض و 

وكلفت المجلس بأن یستعرض مستوى صندوق رأس المال العامل كل سنة في موعد أقصاه شهر نوفمبر من كل سنة حتى سنة 
ذا استدعت الحاجة إلى زیادته في أثناء تلك السنة أو في مالیین دوالر إ ٨حد أقصاه  إلى، وأن یزید مستوى الصندوق ٢٠١٣

 السنة الالحقة.

)، C-DEC 191/1نظر ا( C-WP/13655 الورقة المعلومات الواردة فيب ٢٠١٠نوفمبر في  علماً  المجلس أحاط ٢- ١
لمال إلى أن یجري استعراض مستوى صندوق رأس ا ٢٨- ٣٧من منطوق قرار الجمعیة العمومیة  ٢وأشار بموجب الفقرة 

 العامل في موعد أقصاه نوفمبر من كل عام.

 الوثیقة )، بالمعلومات الواردة في C-DEC 197/1نظرا( ٢٠١٢وأحاط المجلس علمًا، في أكتوبر  ٣- ١
WP/13907 C- مستوى صندوق رأس  زیادةإلى حاجة وجود  إلىال تشیر  نقدیةوالحظ أن المعلومات المحدثة عن األرصدة ال

. ٢٠١٢المعلومات المالیة المبنیة على المعلومات المحدثة في دیسمبر هذه الورقة عرض وت لوقت.اذلك المال العامل في 
حسب طلب الجمعیة العمومیة  ومدى مالءمة سلطة االقتراض لصندوق رأس المال العامل الحاليالمستوى  كفایة مدى وتتناول

 . ٢٨- ٣٧من منطوق القرار  ٢في الفقرة 

 تدفق اإلیرادات والمصروفات - ٢

، یقدر متوسط المصروفات الشهریة ٢٠١٦الى  ٢٠١٤من للسنوات  المقترحةالمیزانیة تقدیرات  بناء على ١- ٢
یرادات المتنوعة ومن فائض مالیین دوالر تمول من االشتراكات (ویمول الفرق من اإل ٧,٤كندي منها دوالر  مالیین ٧,٩ بمبلغ

 .)AOSCتكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة (یرادات، والتسدید من صندوق اإل تولیدالصندوق الفرعي ل

وفي حین یمكن أن یحسب متوسط المصروفات على امتداد السنة، اال أن االشتراكات ال ترد بصورة منتظمة.   ٢- ٢
ونقدر رصیدنا النقدي من حیث عدد الشهور التي یمكن أن یمولها؛ ویمثل رأس المال العامل شهرا اضافیا مساندا حیث یبلغ ما 

 مصروفات شهر. یعادل

النفقات المقدرة ألن ضریبة المبیعات على صعید  من وقد تكون السیولة النقدیة الحقیقیة أعلى بعض الشيء ٣- ٢
) ُتدفع وقت الشراء وُتسترد فیما بعد خالل سنة GST) وضریبة المبیعات الكندیة على السلع والخدمات (PSTمقاطعة كیبیك (

رعایاها. وهناك تدفقات ب الخاصة دخلالبلغ قابل لالسترداد أیضا من دولة عضو لضریبة المشتریات أو السنة التالیة. وهناك م
 رأس المال العامل المتاح.  وتؤدي إلى خفضنقدیة لیست بمصروفات 

السیولة النقدیة الشهریة للصندوق العام، بما في ذلك صندوق رأس المال العامل، في  )١(ویعرض الجدول  ٤- ٢
ملیون دوالر كندي بسبب توقیت اإلیرادات والمصروفات  ٣٤,٤مالیین دوالر كندي و ٨,٤ت بین . وُیظهر التفاو ٢٠١٢عام 

 األرصدة خالل الربع األخیر على أدنى مستویاتها خالل السنة.  كونالنقدیة، مع 



A38-WP/42 - 3 -  
AD/3 

  )١(الجدول 

  ٢٠١٢األرصدة النقدیة في نهایة كل شهر في سنة 
  (بمالیین الدوالرات الكندیة)

  المجموع  صندوق رأس المال العامل  مالصندوق العا  
 ٢١,٦ ٦,١ ١٥,٥  ینایر
 ٢٧,٣ ٦,٠ ٢١,٣  فبرایر
 ٤٠,٤ ٦,٠ ٣٤,٤  مارس
 ٣٨,٥ ٦,٠ ٣٢,٥  ابریل
 ٣٠,٩ ٥,٩ ٢٥,٠  مایو
 ٢٩,١ ٦,٢ ٢٢,٩  یونیو
 ٢٤,٤ ٦,٢ ١٨,٢  یولیو

 ٢٧,٤ ٦,٠ ٢١,٤  أغسطس
 ٢٠,٥ ٥,٩ ١٤,٦  سبتمبر
 ١٨,٨ ٥,٩ ١٢,٩  أكتوبر
 ١٤,٤ ٦,٠ ٨,٤  نوفمبر
 ١٤,٥ ٦,٠ ٨,٥  دیسمبر

ومستوى صندوق رأس المال العامل  )١(سبب االختالفات في األرصدة الشهریة لصندوق رأس المال العامل بالدوالر الكندي في الجدول  *
 ر الصرف.اسعأمالیین دوالر أمریكي هو تقلب  ٦بمبلغ 

دوق رأس المال العامل، في نهایة كل ربع صن بدون ) الحالة النقدیة في الصندوق العام،٢یوضح الجدول ( ٥- ٢
 .٢٠١٢إلى عام  ٢٠٠٣سنة ابتداء من عام 

)٢الجدول (  
  سنوات ١٠الحالة النقدیة الفعلیة والمتوقعة في كل ربع سنة لمدة 

  )لكندیة(بمالیین الدوالرات ا

  سنةالنهایة فترة ربع 
  الربع الرابع    الربع الثالث    الربع الثاني    الربع األول  
١٣,٦    ١٠,٩    ١٤,٤    ٣٥,٥  ٢٠٠٣  
١٥,٣    ١٣,٠    ٤,٨    ١٠,٥  ٢٠٠٤  
١٩,٤    ٨,٨    ١٢,٨    ٩,٧  ٢٠٠٥  
١٣,٨    ١٧,١    ١٢,٤    ١٦,١   ٢٠٠٦  
٢٤,٦    ١٦,٥    ١٢,٧    ٢٤,١  ٢٠٠٧  
١٩,٤    ٩,٣    ١٦,٩    ١٦,٤  ٢٠٠٨  
١٥,١    ١٠,٢    ٢٢,٠    ٢٠,٤  ٢٠٠٩  
١٣,٢    ٢٣,٦    ٢٥,١    ٢٨,٩  ٢٠١٠  
٨,٨    ١٠,٦    ٨,٧    ٢٠,٠  ٢٠١١  
٨,٥    ١٤,٦    ٢٢,٩    ٣٤,٤  ٢٠١٢ 
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ربع السنویة ال تعبر عن التقلبات الكبیرة التي قد تحدث بین شهر وآخر والتي  نقدیةجدیر بالمالحظة أن الحالة ال ٦- ٢
).  وما لم تتلق المنظمة اشتراكات الدول األعضاء في مواعیدها المقررة، وفي سنة االستحقاق طبقا ١وردت في الجدول (

عرضت مالیة المنظمة للضغوط.  وفیما عدا صندوق رأس المال العامل ال توجد مبالغ احتیاطیة في الصندوق للنظام المالي، لت
 العام لمواجهة الطوارئ.

 مستوى صندوق رأس المال العامل - ٣

أوصت وحدة التفتیش المشتركة بأن یكون مستوى صندوق رأس المال العامل كافیا لدفع مصروفات شهر  ١- ٣
 یونمل ٧,٩مالیین دوالر أمریكي، فإنه یقل عن المصروفات الشهریة المقّدرة بمبلغ  ٦الصندوق حالیًا واحد. وٕاذ یبلغ مستوى 

دوالر كندي للفترة الثالثیة المقبلة. وتعد هذه التوصیة مناسبة في الظروف العادیة. ویذكر في الماضي أن الوضع المثالي یحتم 
نفقات شهرین ضمانا لدفع جمیع االلتزامات في حینها.  وبینت تجربة  أن یكون لدى المنظمة مبلغ احتیاطي وافي یكفي لسد

 ة والمصروفات.الماضي في االیكاو أن تأخر دفع االشتراكات یؤدي إلى عجز كبیر بین اشتراكات السنة الجاری

ثیة االحتیاجات خالل الفترة الثالیكفي مستوى صندوق رأس المال العامل لتغطیة  بأن الوهناك مجازفة كبیرة  ٢- ٣
 المقبلة. 

لتغطیة شهر واحد على ة أمریكی اتمالیین دوالر  ٨ویوصى بزیادة مستوى صندوق رأس المال العامل إلى  ٣- ٣
 األقل من المصروفات المتوقعة. 

 سلطة االقتراض - ٤

) لألمین العام أن یقترض المبالغ الالزمة لتمویل ٣٤- ٣٦(القرار  ٢٠٠٧أذنت الجمعیة العمومیة في سنة  ١- ٤
دیة واإلضافیة إذا دعت الحاجة إلى ذلك مع الحصول على الموافقة المسبقة من اللجنة المالیة، شریطة أال المخصصات العا

دوالر خالل الفترة الثالثیة.  وسمحت أحكام  مالیین ٣تتجاوز المدیونیة اإلجمالیة المستحقة على المنظمة في أي وقت 
طة االقتراض هذه.  ولم تطرأ الحاجة إلى استخدام سلطة االقتراض باستمرار سل ٢٨-٣٧قرار الجمعیة منطوق د) من  ٢  الفقرة

 نظرا لوجود األموال الكافیة.

 فائض هو –باستثناء االقتراض التجاري  - الوحید بالنسبة لالیكاواألموال اآلخر المحتمل مصدر ویعد  ٢- ٤
ة المبدأ ومن الناحیة العملیة االعتماد . ولیس من الصواب من ناحیوالحسابات لصنادیق الخاصة األخرىیرادات المتنوعة لاإل

على السیولة النقدیة من الصنادیق والحسابات الخاصة األخرى بدال من تأمین مستوى مالئم في صندوق رأس المال العامل، 
 كما أنه ال یمثل أسلوبا مالیا حذرا.

والطابع غیر التیقن  بالرغم من عدم استخدام سلطة االقتراض، سیكون من قبیل الحذر، في ضوء أوجه عدمو  ٣- ٤
. غیر أن القادمةفي السنوات المقبلة، االحتفاظ بسلطة االقتراض بمستواها الحالي في السنوات  القابل للتكهن به للتدفقات النقدیة

المالذ األخیر في الظروف  إلیه بوصفهینبغي النظر  إذا كان ضروریاهذا األسلوب لتمویل حاالت العجز النقدي المؤقتة 
 ائیة.االستثن
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  المرفق

  والثالثین للجمعیة العمومیة من أجل اعتماده الثامنةمشروع قرار معروض على الدورة 

  ٥٥/١القرار 

  صندوق رأس المال العامل

  الجمعیة العمومیة: إن

  ذ تالحظ:إ  -١

تقریــرا عــن مــدى كفایــة المســتوى المقــرر لصــندوق رأس المــال العامــل  ٢٨-٣٧ أن المجلــس قــد قــدم وفقــا للقــرار  أ)
  ؛ن الجمعیة العمومیة قد نظرت في هذا الموضوعألطة االقتراض المرتبطة به، و وعن س

شـكال عقبــة متزایـدة عاقـت تنفیـذ برنـامج  ةالجاریـ سـنةاشتراكات ال دفعوالتأخر في  االشتراكات المتأخرةأن تراكم   ب)
  ؛الحالة المالیة زعزعتالعمل و 

لتغطیة  یاكاف صندوق رأس المال العامل ونبأن ال یك یرةكب مجازفةهناك  أن االتجاهات الماضیة دلت على أن  ج)
  ؛المستقبل القریباالحتیاجات في 

أن االشتراكات ال تدفع في بدایة السنة عند استحقاق دفع االشتراكات، وأن  بشكل عام أظهرت تجربة قدال أن  د)
ل نهایة سنة استحقاق الدفع، ن دفعت بحلو إ االیكاو ال یمكنها أن تعول على جمیع االشتراكات المدفوعة حتى و 

اتفاقیة شیكاغو بهذه الصورة غیر المقبولة  إطاراللتزاماتها المالیة في األعضاء وأن عدم وفاء بعض الدول 
  ؛األعضاءیمكن أن یكون لها وقع على كل الدول و في المنظمة  محتملة أزمة مالیة إلىیؤدي 

صندوق رأس المال العامل كصمام أمان یمكنها  إلىالیكاو ا أجلست ،ةالسیولة النقدیة غیر مؤكد تأنه مادام  ه)
   ؛االعتماد علیه للوفاء بالتزاماتها النقدیة التي ال مناص منها

قرر أن مستوى صندوق رأس و  ٢٠١٣فبرایر أن المجلس استعرض مستوى صندوق رأس المال العامل في   و)
. ومع أن رصید االشتراكات مستحقة الدفعال االشتراكات حجمالمال العامل قد یتعین زیادته إذا لم ینقص 

 ت، فقد سجل٢٠١٢إلى عام  ٢٠١١في المائة من عام  ٦شهد انخفاضًا طفیفًا بنسبة  مستحقة الدفعال
  .٢٠١٢إلى عام  ٢٠١٠في المائة من عام  ٣زیادة بنسبة  مستحقة الدفعاالشتراكات ال

  :على القیام بما یلي ثتح  - ٢
دفـع تلـك االشـتراكات،  سـتحق فیهـاي یتـال سـنةخـالل ال هـامكنما یأسرع باشتراكاتها اء األعضكل الدول أن تدفع   أ)

وذلك للتقلیل من احتمال اضطرار المنظمة الى السحب من صندوق رأس المال العامـل واللجـوء الـى االقتـراض 
  ؛الخارجي

 جـاء فـي، حسـبما هامكنما یأسرع ببالتزاماتها نحو المنظمة  دفع اشتراكاتهاالمتأخرة في  األعضاءالدول أن تفي   ب)
  ؛]..-٣٨[ القرار
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  :ما یلي تقرر  - ٣
  ؛مالیین دوالر ٨إلى  مستوى صندوق رأس المال العامل ه ینبغي زیادةأن  أ)

صــندوق رأس المــال العامــل كـــل ســنة فــي موعــد أقصــاه شــهر نــوفمبر مـــن  رصــد مســتوىالمجلــس  یواصــل أن  ب)
لــى زیادتــه فــي أثنــاء الســنة أو فــي إ كانــت همــاك حاجــة ملحــةمــا إذا لیقــرر  ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤الســنوات 

  ؛السنة الالحقة
ذا قـرر المجلـس أن إ اتالیین دوالر م ١٠ لى مستوى ال یزید علىإأن یرتفع مستوى صندوق رأس المال العامل   ج)

المنظمـة بعـد لذلك ما یبرره، وذلك رهنا بالزیادات الناتجة عن السلفیات التي تدفعها الـدول حدیثـة العضـویة فـي 
الموافقـــة علـــى جـــدول االشـــتراكات. وســـوف یســـتند هـــذا التعـــدیل فـــي صـــندوق رأس المـــال العامـــل علـــى جـــدول 

  ؛االشتراكات الساریة للسنة التي تعتمد لها زیادة مستوى صندوق رأس المال العامل
ضـافیة عتمادات االعتیادیة واإلرح لألمین العام، بعد موافقة اللجنة المالیة التابعة للمجلس، بأن یمول االیصَ أن   د)

التي ال یمكن تمویلها مـن الصـندوق العـام وصـندوق رأس المـال العامـل عـن طریـق االقتـراض الخـارجي للمبـالغ 
الالزمة لمواجهة االلتزامات الفوریة للمنظمة، وأن یطلب من األمـین العـام رد هـذه المبـالغ بأسـرع مـا یمكـن، وأال 

فـي أي وقـت خـالل مالیـین دوالرات  ٣ لـىلى المنظمـة نتیجـة لهـذا االقتـراض عیزید مجموع الدیون المستحقة ع
  ؛الفترة الثالثیة

  لى الدورة العادیة القادمة للجمعیة العمومیة تقریرا عما یلي:إیقدم المجلس أن   )ه
 ٢٠١٤و ٢٠١٣السنوات  فيالمكتسبة الخبرة مدى كفایة مستوى صندوق رأس المال العامل في ضوء   )١

  ؛٢٠١٥و
أنصبة  تحمیللى إالمالي للصندوق العام وصندوق رأس المال العامل ینم عن الحاجة  وضعذا كان الإما   )٢

  ؛االشتراكات في دفع تأخرالالنقدي الناشئ عن  العجز لتغطیةاشتراكات  األعضاءالدول 
  :مدى مالءمة مستوى سلطة االقتراض  )٣

  الحالي. القرار یحل محلهم یعد ساریا و ل ٢٨-٣٧القرارن أ  و)
 
 

  -انتهـى  -
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