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 منظمة الطيران المدني الدولي
 ةالعام ةمن األمين ةممقدّ  تقاريرالجزء األول: 

 عرض

 المقدمة -١

أنشئت في شيكاغو في و  ،وكالة من الوكاالت المتخصصة لألمم المتحدة) يكاوالدولي (اإلمنظمة الطيران المدني  ١-١
ا في هي الهيئة الدائمة المكلفة بإدارة المبادئ المنصوص عليه يكاو. واإلاتفاقية الطيران المدني الدوليبموجب  ٧/١٢/١٩٤٤

الالزمة لسالمة الطيران وأمنه وكفاءته وانتظامه، وكذلك حماية البيئة في مجال الطيران، وتشجع على  القواعداالتفاقية. وتحدد 
 تنفيذها.

ولديها مكاتب إقليمية في  الـمونتريويوجد مقرها الرئيسي في  دولة متعاقدة. ١٩١ يكاوويبلغ عدد أعضاء اإل ٢-١
 .باإلضافة الى المكتب الفرعي االقليمي في بيجين وليما، والمكسيك العاصمة، ونيروبي وباريس بانكوك، والقاهرة، وداكار،

 ضم. وتالمنظمة مجلسهو دارة و اإلعمومية ومجلس الجمعية هي السيادة و الهيئة ذات ال من يكاواإل تتكونو  ٣-١
ل األعمال الكاملة وتستعرض بشكل مفصّ  الجمعية العمومية ممثلين عن جميع الدول المتعاقدة، وتجتمع مرة كل ثالث سنوات،

ورة األخيرة للجمعية العمومية. للمنظمة، وتحدد السياسات الخاصة بالسنوات المقبلة وتوافق على البيانات المالية الصادرة منذ الد
  .٢٠١٣ث أيضا في شؤون ميزانية الثالث سنوات. وقد اجتمعت الجمعية العمومية آخر مرة في أكتوبر تبحو 

دولة، من قبل الجمعية العمومية لمدة ثالث سنوات ويوجه أعمال المنظمة  ٣٦ يضمخب المجلس، الذي وُينت ٤-١
باستمرار. ويحظى المجلس بمساعدة لجنة المالحة الجوية، ولجنة النقل الجوي، واللجنة المالية، ولجنة التدخل غير المشروع، 

 لمالحة الجوية ولجنة التعاون الفني.المشترك لخدمات االتمويل ولجنة الموارد البشرية، ولجنة 

ون الفني، األمانة العامة خمس إدارات رئيسية هي إدارة المالحة الجوية، وٕادارة النقل الجوي، وٕادارة التعا تضمو  ٥-١
عة والخدمات. ويشكل فرع المالية ومكتب التقييم والمراجالشؤون اإلدارية وٕادارة  ،وٕادارة الشؤون القانونية والعالقات الخارجية

 ةميناأل . أما المكاتب اإلقليمية، التي تعمل تحت إدارةةالعام ةاألمين وهما مسؤوالن أماممن األمانة العامة  الداخلية أيضا جزءاً 
عن إقامة االتصال مع الدول المعتمدة لديها وغيرها من المنظمات والهيئات اإلقليمية للطيران  مسؤولة أساساً هي ، فةالعام

تنفيذ السياسات والقرارات والقواعد على المكاتب اإلقليمية  شجعقليمية االقتصادية لألمم المتحدة. وتالمدني واللجان اإل
 بناء على الطلب. الفنيةوتقدم المساعدة  قليميةاإل حة الجويةوخطط المال يكاووالتوصيات الدولية الصادرة عن اإل

للسنة المنتهية في  يكاويانات المالية لإلمن النظام المالي، أتشرف بأن أعرض الب ٤-١٢للمادة  ووفقاً  ٦-١
النظام  الثالثة عشرة من المادة على المجلس لكي ينظر فيها ويوصي الجمعية العمومية بإقرارها. وبموجب ٣١/١٢/٢٠١٥

مية على المجلس والجمعية العمو  ٢٠١٥ ي وتقريره عن البيانات المالية لعامرأي مراجع الحسابات الخارج أيضاً  المالي، ُيعرض
 .)ةالعام ةتعليقات األمين (الواردة في عليها إضافة إلى التعليقات

 يتجزأ من هذه ال التي تشكل جزءاً و  المالية وكشوف المالحظة المرفقة بها لك، فإن البياناتذوما لم يقرر خالف  ٧-١
 .لكنديةالتقرير فُتعرض بآالف الدوالرات ا وهذا البيانات المالية
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 ت البارزة ألداء الميزانيةاإلبالغ المالي والسما -٢

 الدولية للقطاع العام المحاسبيةاعتماد المعايير 

 الدولية المحاسبية بالكامل المعايير تطّبق يكاواإل ظّلت المالية، البيانات الواردة في ١المالحظة  في بيانه ورد كما ١-٢
لمنظومة األمم المعايير المحاسبية  لتحل محلير . وقد اعتمدت منظمات األمم المتحدة هذه المعاي٢٠١٥ العام في سنة للقطاع
 مستقل، أساس وضعت على التي المحاسبية المعايير من هي مجموعة العام للقطاع الدولية المحاسبية . والمعاييرالمتحدة

 جانب من أسلوب محاسبي أفضل التام االستحقاق أساس التام". ويعتبر االستحقاق" أساس على المحاسبة اتباع وتقتضي
 اتساقتضمن  وٕارشادات تفصيلية متطلبات المعايير والخاص. وتتضمن العام القطاعين من لكل بالنسبة الدولية المنظمات

 .امقارنته لوتسهّ  المالية البيانات

 البيانات المالية

 ُأعدت البيانات المالية التالية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام: ٢-٢
 الوضع المالي؛ ول:البيان المالي األ •
 األداء المالي؛ البيان المالي الثاني: •
 التغييرات في صافي األصول؛ البيان المالي الثالث: •
 التدفقات النقدية؛  لمالي الرابع:البيان ا •
 الميزانية والحسابات الفعلية.بين حسابات مقارنة ال البيان المالي الخامس: •

ة للقطاع العام، تشمل البيانات المالية المالحظات التي تقدم األوصاف لمعايير المحاسبية الدوليوفقا لكذلك و  ٣-٢
في البيانات.  تسجلن أالسردية والتقسيمات المتعلقة بالبنود المبينة في البيانات المالية والمعلومات عن البنود التي ال تستحق 

في المعايير المحاسبية الدولية  حسب الجزء كما هو منصوص عليه يكاوإلوتشمل المالحظات أيضا عرض أهم أنشطة ا
درجان في البيانات المالية التي شملتها المراجعة. ويغطي الجزء األول األنشطة العادية الجارية مُ ن ءاجز يوجد للقطاع العام. و 

اني أنشطة ة لإليرادات وٕادارة برنامج التعاون الفني ودعمها. ويغطي الجزء الثللمنظمة مثل البرنامج العادي، واألنشطة المدرّ 
 .طلب من فرادى الدولالبناء على  يكاوإلعموما ا ع مشاريع التعاون الفني، التي تديرهاجمي

 أكثردامت هذه الجداول تقدم معلومات  وال تشكل الجداول جزءا من البيانات المالية التي شملتها المراجعة. غير أنه ما ٤-٢
 .المالية التي شملتها المراجعة، فقد ُأدرجت في الجزء الرابع من هذه الوثيقةالمجمعة المتعلقة بالبيانات  األرقامتفصيال وتدعم 

 ,٢٠١٥ وتقدم الفقرات التالية موجزا عن المعلومات الرئيسية بشأن الوضع المالي وأداء المنظمة لسنة ٥-٢

دوالر مليون  ٤١٨,٩التي يبلغ مجموعها  م الوضع المالي للمنظمة. وتتكون األصوليقدّ  البيان المالي األول ٦-٢
ومن  من الدوالرات الكنديةمليون  ٣٧٩,٤بمبلغ  معادالت النقديةالنقدية و السيولة في األساس من  ٣١/١٢/٢٠١٥في  كندي

. ويبلغ مجموع الخصوم من الدوالرات الكنديةمليون  ٣٣,٣المقررة وغيرها من الحسابات مستحقة القبض بمبلغ  تالشتراكاا
 المسبقة المقبوضات من الدوالرات الكنديةمليون  ٣٢٠,٣، حيث يمثل منها مبلغ ت الكنديةمن الدوالرامليون  ٥٠٦,٢

 من الدوالرات الكنديةمليون  ١٤٩,١المخصصة في معظمها لمشاريع التعاون الفني، وجرى تدوين الخصم طويل األجل بمبلغ 
 .محاسبية الدولية للقطاع العام مع تطبيق المعايير ال ٢٠١٠منذ سنة  ا البيانفي هذالستحقاقات الموظفين 

، بسبب الحاجة إلى من الدوالرات الكنديةمليون  ٨٧,٣يبين أيضا وجود عجز تراكمي بمبلغ  البيان الماليهذا  ٧-٢
تسجيل خصوم استحقاقات الموظفين بموجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. غير أنه نظرا ألن األصول الجارية 

التمويل حاجة إلى  هناك تكون، فمن غير المتوقع أن من الدوالرات الكنديةمليون  ٥٣,١الجارية بمبلغ  الخصوم تتجاوز
 .قصير األجل لتغطية العجز المتراكمالاإلضافي 



I-3 

 

لالمتثال  ٢٠١٠منذ سنة  كبيرةتغييرات  هذا البيان . وشهد٢٠١٥األداء المالي لسنة  يقدم البيان المالي الثاني ٨-٢
نقدي فيجري تدوينها الساس األمحاسبية الدولية للقطاع العام. أما اإليرادات من اتفاق المشاريع المسجلة سابقا على للمعايير ال

أيضا للحسابات على  مطبوعاتإلى مشاريع التعاون الفني. وتسجل مبيعات ال التي تسّلماآلن استنادا إلى الخدمات والسلع 
من  مليون ١,٣بمبلغ  طرأت أيضا تسوية مؤقتة إليرادات االشتراكات المقررة. و مطبوعاتال تسليمأساس االستحقاق، عند 

بالقيمة العادلة على األجل الطويل كما تنص  المحصلة المستحقة غلمراعاة أثر تدوين المبال ٢٠١٥الدوالرات الكندية خالل سنة 
. ويبين دوالر كنديمليون  ٢,٥قد بلغ  ٢٠١٥ لعام الفائضمجموع كان العام. و  لك المعايير المحاسبية الدولية للقطاععلى ذ

 دوالر كنديمليون  ١٣,٦وتشمل النفقات مبلغ   حسب الصندوق أو مجموعة الصناديق لألنشطة العادية. النتائجالجدول (ألف) 
جازة مسجل في الصندوق المتجدد لتدوين نفقات استحقاقات الموظفين (استحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، واإل

، ٢٠١٠في سنة  ،قبل اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام) على أساس االستحقاق. إلى الوطن والعودةالسنوية 
مقابل  من الدوالرات الكنديةمليون  ٣,٨، ُسدد مبلغ ٢٠١٥وفي سنة   .باستخدام األساس النقديمعظم هذه االستحقاقات  تلسجّ 

 ٩,٨ البالغفرق الالمبلغ في الصندوق المتجدد كمصدر تمويلي من الصناديق األخرى. وُيدرج  هذه االستحقاقات وُيعرض هذا
السنة لهذا الصندوق. وتقدم الفقرات  فائضبين االستحقاقات المتراكمة واالستحقاقات المسددة في  من الدوالرات الكنديةمليون 

فائض ) و من الدوالرات الكنديةمليون  ٤,٧برنامج العادي (مبلغ التالية توضيحات عن النتائج المالية وعجز الصندوق العام لل
 ).من الدوالرات الكنديةمليون  ٠,٦غيلية (مبلغ صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتش

مليون  ٠,٥ مليون دوالر كندي)، فيوضحه مبلغا عجز ٦,٩(فيما يتعلق بالفائض الصافي للصناديق األخرى  ٩-٢
 صندوق  فيمليون  ٠,٥ وكذلك مبالغ عجز مقدارهاصندوق البيئة مليون في  ٠,٨و أس المالر صندوق في  دوالر كندي

أمن الطيران  صندوق فريق دراسة مليون في ١,٣و )،AFI Planالخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا (
جميع مليون في  ١,٤و  دوق الفرعي لتحقيق اإليراداتالصنفي مليون  ٤,٧و اإلقليميالمكتب الفرعي صندوق  فيمليون  ٠,٣و

 الصناديق األخرى.
 تسجلأي فائض أو عجز سنوي ألن اإليرادات  ٢٠١٥مشاريع التعاون الفني، لم تشهد سنة قطاع  وفيما يخص ١٠-٢

تكلفة إدارة  تسجلو  في كل مشروع من المشاريع. ةعلى أساس مرحلة إنجاز المشاريع، التي ُتحدد على أساس التكاليف المتكبد
ه الرسوم اإلدارية بوصفها إيرادات في صندوق تكاليف الخدمات ذوتشغيل ودعم هذه المشاريع في كل مشروع ويدون استرداد ه

 .اإلدارية والتشغيلية
تغييرات في صافي األصول خالل السنة. وقد بلغ رصيد صافي األصول بما في ذلك ال البيان المالي الثالثيقدم  ١١-٢
رصيد صافي العجز  وكان .مليون من الدوالرات الكندية وتشّكل هذه القيمة صافي العجز التراكمي ٩٢,٣حتياطيات في بداية السنة اال

الربح هو  ٢٠١٥ لعاموالسبب الرئيسي لزيادة العجز التراكمي  .دوالر كنديمليون  ٨٧,٣قد بلغ  ٢٠١٥التراكمي في نهاية سنة 
 .(ASHI) الستحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمةمليون  ٧,٤بمبلغ  األكتواري

 ٣١/١٢/٢٠١٤مليون دوالر كندي في  ٢٨٨,٩مبلغ  منلتغير التدفقات النقدية  يقدم تقسيماً  البيان المالي الرابع ١٢-٢
لطريقة غير لك المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، فإن اوحسبما تسمح بذ ٣١/١٢/٢٠١٥مليون في  ٣٧٩,٤الى مبلغ 

 .في السنوات السابقة يكاوالمباشرة المستخدمة أيضا هي الطريقة التي اعتمدتها اإل
ية. وهذا البيان فعلرنة بين حسابات الميزانية (البرنامج العادي) والحسابات الايبين مق البيان المالي الخامس ١٣-٢

ي إعداد الميزانية المعتمدة والبيانات المالية على األساس ضروري بموجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ألنه يجر 
من  ١-١٢ المادةبالبيانات المالية. ويوضح هذا البيان أيضا حالة االعتمادات المطلوبة بموجب  ٤نفسه المبين في المالحظة 

 النظام المالي.
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 البارزة أداء الميزانية والمعالم المالية -٣

 اعتمادات البرنامج العادي

ــالعمومي الجمعية عقدت عندما ١-٣ ن ــالفقرة ج) م بموجب وافقت ،٢٠١٣ سنة في والثالثين الثامنة دورتها ةــ
الخامس  المالي البيان في . وترد٢٠١٥ لعاممن الدوالرات الكندية ألف  ٩٤,٧٣٧على اعتمادات بمبلغ  ٢٢-٣٨القرار 

 االستراتيجية األهداف حسب موزعة الملتزم بها، غير صدةواألر  الفعلي، واإلنفاق االعتمادات، والتحويالت تفاصيل
 .التنفيذ دعم واستراتيجيات

 :الكندية الدوالرات بآالف ٢٠١٥لميزانية سنة  المالية النتائج موجز يلي وفيما ٢-٣

 ۹٤٫۷۳۷ األصلية االعتمادات

 ۱۰٫۲٥٥ ٢٠١٤االلتزامات المستحقة السداد عن سنة 

 ۷٫٥٥۲ ۲۰۱٤سنة   من لةالمرحّ  األموال

 )٥۸( انخفاض في االعتماد

 ۱۱۲٫٤۸٦ االعتمادات المنقحة المعتمدة

 )١٢,١٩١( ۲۰۱٥ عن سنةالسداد  االلتزامات المستحقة

 )٦ ٦٤۷( السنة التاليةإلى  المرحلة األموال
 ۹۳ ٦٤۸ ٢٠١٥ لعام  المنقحة االعتمادات

من النظام المالي، وافق االمين العام على  ٧-٥مادة لل وفقاً  . ٢٠١٤المستحقة السداد عن سنة  االلتزامات ۳-۳
، وذلك أساسًا من أجل سداد االلتزامات المستحقة ٢٠١٥ لعامالستكمال االعتمادات  من الدوالرات الكنديةألف  ١٠,٢٥٥مبلغ 

 .٣١/١٢/٢٠١٤السداد عن السنة المنتهية اعتبارًا من 

ألف  ٧,٥٥٢على مبلغ  ةالعام ةاألمين تمن النظام المالي، وافق ٦-٥ وفقًا للمادة. ٢٠١٤األموال المرّحلة من سنة  ٤-٣
، وذلك لألنشطة االلزامية واألنشطة األخرى ٢٠١٤الممولة من وفورات سنة ، ٢٠١٥من الدوالرات الكندية الستكمال اعتمادات سنة 

 . ٢٠١٥الهامة بالنسبة لرسالة المنظمة التي لم ترد في ميزانية سنة 
 الذي لم يسدده ألن هذا هو المبلغ الف من الدوالرات الكندية ٥٨ تم تخفيض مبلغ .في االعتماداالنخفاض  ٥-٣

ويشّكل هذا المبلغ الفرق بين القيمة  .كما وافق عليه المجلس، صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية الى البرنامج العادي
والقيمة  ٢٠١٤سنة  في السترداد التكاليف ن الدوالرات الكندية)مألف  ١ ٢٠٢( C-DEC/200/2 في المجلس قبل المعتمدة من

 .لف)أ ١,٢٦٠(مبلغ عية المعتمدة من قبل الجم
التسليم ال يتوقع بموجبها إال في  ، ولكن٢٠١٥سنة  في .ُ قطعت التزامات٢٠١٥ سنة عن السداد المستحقة االلتزامات ٦-٣

ألف من الدوالرات الكندية  ٢,٤٦٧بمبلغ  الموظفين مستحقات الكندية.  أماألف من الدوالرات  ٩,٧٢٤، ُوتقدر بمبلغ ٢٠١٦سنة 
المتوقع دفعها إلى الموظفين الذين تنتهي خدماتهم في  لإلجازات واستحقاقات العودة إلى الوطن المتراكمة المنح من األساس فتتكّون في

، ))اءه، العمود (١يضًا الشكل والرات الكندية (انظر أمن الدألف  ١٢,١٩١عليه، جرى حجز مبلغ  وبناءً  .٢٠١٦في سنة  يكاواإل
 .٢٠١٥ات القانونية في سنة ممن النظام المالي لتسديد االلتزا ٧-٥وفقا للمادة  ٢٠١٦وترحيله إلى سنة 

بتحويل االعتمادات بين أحد األهداف  ةالعام ةاألمين تمن النظام المالي، سمح ٩-٥وفقا للمادة  .التحويالت ٧-٣
االعتمادات في المائة من  ١٠أخرى بنسبة تصل إلى أو استراتيجية دعم التنفيذ إلى إلى هدف استراتيجي آخر تيجية االسترا

 السنوية لكل هدف من األهداف االستراتيجية أو استراتيجية دعم التنفيذ التي جرى التحويل من أجلها.
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بترحيل  ةالعام ةاألمين تالنظام المالي، سمحمن  ٦-٥للمادة  وفقاً . السنة التاليةاألموال المرحلة إلى  ٨-٣
راتيجية تمن األهداف االسفي المائة في كل اعتماد بالنسبة لكل هدف  ١٠، بما ال يتجاوز نسبة التي لم يتم صرفها االعتمادات

بلغ المرّحل لتمويل وسُيستخدم المضمن هذه الحدود.  من الدوالرات الكنديةألف  ٦,٦٤٧أو استراتيجية دعم التنفيذ. ويندرج مبلغ 
وال سيما تلك التي تضطلع بها المكاتب ، . أما أنشطة البرنامج٢٠١٦-٢٠١٥-٢٠١٤نشطة التي لم تمّولها ميزانية الفترة األ

التي يجري  البرامج البرنامج. أما أنشطة هي من غير أنشطةاإلقليمية فهي تعاَمل بوصفها أولوية على غيرها من األنشطة التي 
التتبع العالمي للطائرات؛ وحلقات عمل من بين أمور أخرى، ما يلي:  ،فتشمل ٢٠١٥ لعاماالعتمادات غير المنفقة تمويلها من 

التحقق من التقدم الذي تحرزه الدولة في إيجاد حلول لنتائج  نهج الرصد المستمر في إطار البرنامج و بشأن بطاريات الليثيوم؛ 
ومتطلبات الحوارات  ددات الالسلكية في مجال الطيران؛وطيف التر  )؛USOAP CMAالعالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية (

وُخصص تمويل لوظيفة خبير تقييم بمكتب التقييم والمراجعة الداخلية ووظيفة لموظف لألخالقيات،  . العالمية في مجال الطيران
الية. وُخصصت اعتمادات أيضًا لخدمات متابعة اللتين أسسهما المجلس، للسماح باستمرارهما حتى نهاية الفترة الثالثية الح

المؤتمرات واسترجاع التسجيالت والفهرسة، والتوقيع الرقمي، وتهدف جميع المبادرات إلى تعزيز تنفيذ البرامج وتيسير العمل 
 .األعضاء بالنسبة للدول

 ٩٣,٦٤٨سنة بلغت لهائية المعتمدة لوالتحويالت الواردة في الفقرات السابقة، فإن االعتمادات الن الزياداتونتيجة  ٩-٣
 .من الدوالرات الكنديةألف 

 .مقارنة بين حسابات الميزانية والحسابات الفعلية إليرادات ونفقات البرنامج العادي ١يقّدم الشكل  ١٠-٣
 ١الشكل 

 

الفعلي2ميزانية 2015 1
اختالفات سعر 

الصرف
الفعلي بسعر 

الميزانية3
االلتزامات مستحقة 
الفرقالمجموعالسداد لسنة 2015

(a)(b)(c)(d)
= (b)+(c)

(e)(f)
= (d)+(e) 

(g)
= (f) - (a)

$اإليرادات

(297 1)778 77886 86(615 5)393 07592 88االشتراكات المقررة
إيرادات أخرى

-082 0825 0825 0825 5الصندوق الفرعي إلدرار اإليرادات

201 521 521 521 320 منوعات
(58 )202 2021 2021 2601 1السداد من صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية

993 9932 9932 9932 2فرق صرف العمالت
94 737102 191(5 615)96 576-                    96 5761 839

النفقات

(990 1)932 17983 7538 75(275 7)028 92283 85رواتب واستحقاقات الموظفين
(385 )462 218 244 (91 )335 847 اإلمدادات والمواد االستهالكية وغيرها

(114 2)121 75816 3633 12(672 )035 23513 18النفقات التشغيلية العامة
(671 1)899 303 869 3(350 )219 5704 5السفر

(237 )245 61 239 1(140 )379 4821 1االجتماعات
(250 )180  180 (80 )260 430 النفقات األخرى

112 486102 256(8 608)93 64812 191105 839(6 647)

.(C-DEC 200/2) 1  تتضمن الميزانية – المصروفات لعام 2015 ترحيالً (والتزامات) من السنة السابقة قدرها 807 17 ألف من الدوالرات الكندية وانخفاض قدره 58 ألف من الدوالرات الكندية  في السداد للبرنامج العادي

2  من الجدول (ألف)، البيانات المالية.

3  يتضمن (1) خسارة في سعر الصرف في الميزانية قدرها 615 5 ألف من الدوالرات الكندية بسبب تأثير معامالت بالدوالر األمريكي تم إيرادها في الميزانية بسعر الصرف 1.00 دوالر أمريكي = 9875 دوالر كندي، و(2) ربحاً في سعر الصرف قدره 993 2 ألف من 

الدوالرات الكندية  مثل إعادة تقييم بنود الميزانية العمومية.3  
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في (أ)  العمودة (من الدوالرات الكنديألف  ٩٤,٧٣٧ : تشير الميزانية العامة بمبلغاإليرادات –توضيح الفروق  ١١-٣
، وهي االشتراكات المقررة وفائض الصندوق ٢٠١٥ لعاملميزانية البرنامج العادي  الخمسة) إلى مصادر التمويل ١الشكل 
والتشغيلية. وبالنسبة  اإلداريةمن صندوق تكاليف الخدمات  دةدالمبالغ المسواإليرادات المتنوعة و  لتحقيق اإليراداتالفرعي 

من الدوالرات الكندية يتعلق بالمبلغ المخصوم لالشتراكات المستحقة طويلة  ألف ١,٢٩٧ة، فإن الفرق بمبلغ لالشتراكات المقرر 
 األجل. 

 ،١من الدوالرات الكندية (الشكل ألف  ١١٢,٤٨٦ تضّم الميزانية العامة التي تبلغ :النفقات –توضيح الفروق  ١٢-٣
 ٢٠١٤المرحلة من سنة والمبالغ من الدوالرات الكندية ألف  ٩٤,٧٣٧تبلغ  والتي ٢٠١٥ لعام األصليةاالعتمادات  (أ)) العمود

ألف من  ٥٨ألف من الدوالرات الكندية وانخفاض قدره  ١٧,٨٠٧البالغة  ٢٠١٤جانب االلتزامات المستحقة السداد عن سنة  لىإ
وقدرها  ٢٠١٥غير المستخدمة) من سنة وسيتم ترحيل الوفورات (االعتمادات الدوالرات الكندية في السداد للبرنامج العادي. 

 .٢٠١٦الى سنة ألف من الدوالرات الكندية  ٦,٦٤٧

 من ما يلي: ))C، العمود (١تتكّون اختالفات سعر الصرف (الشكل : اختالفات سعر الصرف ١٣-٣

ر ، يصد٢٠١٠بدءًا من سنة ألف من الدوالرات الكندية.  ٥,٦١٥ ربح في سعر الصرف في الميزانية قدره أ) 
جزء من فواتير الدول األعضاء بالدوالر األمريكي والجزء اآلخر بالدوالر الكندي. وكان سعر صرف 

من السعر  أعلىزيادة الفواتير بالدوالر األمريكي)  عند تحرير( ١/١/٢٠١٥الدوالر األمريكي والكندي في 
 ألف ٥,٦١٥المقررة بمبلغ في مجموع االشتراكات  زيادةدى الى أمما  ٢٠١٥المستخدم في إعداد ميزانية 

 من الدوالرات الكندية. 

ألف من الدوالرات الكندية مثل إعادة تقييم بنود  ٢,٩٩٣في سعر الصرف وقدره المحّقق الربح الصافي  ب) 
 الميزانية العمومية.

 إعادةلفعلي بغية ا لإلنفاق ألف من الدوالرات الكندية) ٨ ٦٠٨ (ربح قدره  الصرفالصافي في سعر  وتّم تخصيص هذا الفرق
في  ،عيد احتسابه وفقًا لسعر الصرف المستخدم في الميزانيةأنفاق الشامل كما ويظهر اإل .بسعر صرف الميزانية احتسابه
، أي الفرق بين الميزانية والنفقات الفعلية  ،تسوية الوفورات المدرجة في الميزانية وعلى هذا النحو، جرت .دال) العمود( ١الشكل

 .)(gالعمود  -١ليم كما هو مبين في الشكل بالشكل الس

 العمالت عن واإلبالغالمقررة  االشتراكات

فيما يخص سنة   الكندي بالدوالر التقديرية الدخل مصادر من وغيرها األعضاء الدول على االشتراكات ددتحُ  ١٤-٣
 المتبقي والربع الكندي بالدوالر أرباع ةثثال ددسسي حيث العملتين نظام تطبيق جرى، ٢٠١٠. وفي سنة ٢٠٠٩وسنة  ٢٠٠٨
 للمنظمة، التابعة والصناديق والحسابات المعتمدة الميزانيات بين المقارنة ولتسهيل االتساق من المزيد ولتأمين ي.األمريك بالدوالر
 على التغيير ذلك ويسري. بعد وما ٢٠١٠سنة  عن الكندي بالدوالر المالية البيانات وتقدم الكندي بالدوالر المعامالت تحرر

المرتبطة  ٢الواردة في القطاع  الصناديق بينما ،١بالنسبة لألنشطة العادية الواردة في القطاع  للمنظمة المملوكة الصناديق
، ٢٠١٥بمشاريع التعاون الفني فمسجلة بالدوالر األمريكي، غير أنها ُتعرض بالدوالر الكندي في البيانات المالية. وخالل سنة 

من الدوالرات  ١,٣٨٥و الدوالرات الكندية في بداية السنةمن  ١,١٦٣ ر الكندي مقابل الدوالر األمريكيلدوالبلغت تقلبات ا
 الكندية في نهايتها.

 المقررة والتبرعات األخرى شتراكاتالا

من الدوالرات الكندية، وبقي رصيد ألف  ٨٧,٦٥٢بلغ مجموعها  ةاشتراكات مقرر  ٢٠١٥تلقت المنظمة في سنة  ١٥-٣
من الدوالرات الكندية مستحق السداد في نهاية السنة مقابل االشتراكات المقررة للسنة الجارية. وفي بداية ألف  ٦,٠٣٨مبلغ ب

والسنوات السابقة؛  ٢٠١٤من الدوالرات الكندية عن سنة ألف  ١٣,٦٢٤السنة بلغت المستحقات الواجب تحصيلها من الدول 
من الدوالرات الكندية. وبلغت ألف  ١١,٨٦٣ات الكندية، فأصبح الرصيد المتبقي من الدوالر ألف  ١,٧٦١وتسلمت المنظمة 
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(بما في  ٣١/١٢/٢٠١٥ألف من الدوالرات الكندية في  ١٧,٩٠١االشتراكات الواجب تسلمها عن جميع السنوات ما مجموعه 
شتراكات بالدوالرات األمريكية االألف من الدوالرات الكندية عنصر  ١٧,٩٠١ ويشمل مبلغ ذلك صندوق رأس المال العامل).

ألف من  ٢٠,٧٨٨لغ عائده من رصيد االشتراكات الواجب تسّلمها والمعاد تقييمها بدوالر كندي،  ١,٣٨٥محّول بسعر الصرف 
وبلغ متوسط النسبة المئوية  هذه الوثيقة.من  رابعالدوالرات الكندية. وترد تفاصيل االشتراكات في الجدول (ج) من الجزء ال

نصبة الوضع الراهن أل ٢في المائة. ويبين الشكل  ٩٢،٢٨شتراكات الواردة عن آخر أربع سنوات بالنسبة لقيمة االشتراكات لال
  .٢٠٠٩مستحقة القبض في نهاية كل سنة مند سنة الاالشتراكات 

 ٢الشكل 
 ديسمبر ٣١في  األعضاءمن الدول االشتراكات المستحقة 

 

ــقالمستح االشتراكات بين من ١٦-٣ ــ ــــة السداد وقدرهـ ــ مبلغ كان  ٣١/١٢/٢٠١٥من الدوالرات الكندية في ألف  ٢٠,٧٨٨ا ـ
عن األنصبة المستحقة بآالف الدوالرات  المجلس. ويقدم الشكل التالي تفصيالً  في ممثلة دوالً  من الدوالرات الكندية يخصألف  ٣,٦٥١

 الكندية، حسب مجموعة الدول.
 الشكل ٣

عدد الدول  
ة في سن
٢٠١٥ 

المبلغ مستحق 
السداد في 

٣١/١٢/٢٠١٥ 

عدد الدول 
في سنة 
٢٠١٤ 

المبلغ مستحق 
السداد في 

٣١/١٢/٢٠١٤ 
س للتخلص من متأخراتها خالل المجموعة ألف: الدول التي أبرمت اتفاقات مع المجل

 .سنواتعدة 
۱۱ ٤٫۱٤٦ ۱۲ ۳٫٤۳۲ 

لمدة ثالث سنوات كاملة أو المجموعة باء: الدول التي لديها اشتراكات متأخرة السداد 
 .ولم تبرم اتفاقات مع المجلس للتخلص من متأخراتها أكثر

۱۸ ۹٫۲۸۷ ۱۷ ۷٫۳٥٥ 

داد لفترة تقل عن ثالث سنوات المجموعة جيم: الدول التي لديها اشتراكات متأخرة الس
 كاملة.

۱۷ ٥٫٦۹٥ ۱۰ ۱٫۳٥۹ 

 ۱٫۹۹۹ ۳۱ ۱٫۹٥۲ ٤۳ .لسنة الجارية فقطالمجموعة دال: الدول التي لديها اشتراكات مستحقة السداد ل

 ۱٤٫۱٤٥ ۷۰ ۲۰٫۰۸۰ ۸۹ .المجموع الفرعي
 ٥٩٤ - ٧٠٨ - .جمهورية يوغوسالفيا االشتراكية االتحادية السابقة

 ۱٤٫۷۳۹ ۷۰ ۲۰٫۷۸۸ ۸۹ .مجموع االشتراكات مستحقة السداد
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 تلزم االتفاقاعلى أقساط سنوية. وت ات المتأخرةدولة اتفاقات لدفع االشتراك ١١، أبرمت ٣١/١٢/٢٠١٥وفي  ١٧-٣
هذه الدول بدفع اشتراك السنة الجارية وكذلك قسط سنوي من االشتراكات المتأخرة عن السنوات السابقة. والمالحظة الواردة في 

 .٣١/١٢/٢٠١٥الجدول (جيم) من الجزء الرابع بهذه الوثيقة، تبين الدول التي لم تمتثل لشروط اتفاقاتها في 
د أدناه بآالف الدوالرات الكندية موجز عن االشتراكات الرئيسية (*) المتلقاة للبرنامج العادي والصناديق وير  ١٨-٣

 .٢٠١٥ لعاماألخرى في الجزء األول 

 ٤الشكل 
  

   االشتراكات النقدية والعينية االشتراكات العينية
   االشتراكات 
 مجموعال أمن الطيران (المباني) المتلقاة العضوالدولة 

     
 ٢٥,٣٠٩ ١,٦٢٣ ٢١,٢٦٩ ٢,٤١٧ كندا

 ٢٢,٣٨٧ ١,٧١٠ - ٢٠,٦٧٧ الواليات المتحدة األمريكية
 ٧,٦١٥ ٥٤ - ٧,٥٦١ اليابان
 ٥,٦٧٨ - - ٥,٦٧٨ ألمانيا
 ٥,٤٨٨ ٢٦ - ٥,٤٦٢ الصين
 ٥,٠٦٦ ٢٣٥ ٥٣١ ٤,٣٠٠ فرنسا

 ٤,٥٠٣ ٣٤ - ٤,٤٦٩ المملكة المتحدة
 ٣,٠١٧ - - ٣,٠١٧ إيطاليا
 ٢,٣١٤ - - ٢,٣١٤ إسبانيا
 ٢,٠٨٥ ١٩ - ٢,٠٦٦ روسيا

 ٢,٠٦٣ ٢١ - ٢,٠٤٢ جمهورية كوريا
 ١,٥٥١ - ١,٠٣٦ ٥١٥ تايلند

 ٨٧,٠٧٦ ٣,٧٢٢  ٢٢,٨٣٦ ٦٠,٥١٨ المجموع

 اشتراك. ١٢(*) أكبر 

لموظفين المعارين ، بما في ذلك تلك المتعلقة با٢٠١٥الدوالرات الكندية في سنة آالف رد أدناه مجموع النفقات بي ١٩-٣
 ، حسب الهدف االستراتيجي واستراتيجية دعم التنفيذ وغيرها من األنشطة.مجاناً المقدمة  لمبانيوا



I-9 

 

 ٥الشكل 

 
 اشتراكات حسب الترتيب األبجدي. ١٠): أكبر ١(

 الفائض النقدي  

ات في صافي األصول يحتياطيتضمن الجدول (ألف) من الجزء الرابع بهذه الوثيقة الفائض التراكمي باستثناء اال ٢٠-٣
 رصيد صندوقطرح ب. و مليون من الدوالرات الكندية ١٤,٤ بمبلغ ٣١/١٢/٢٠١٥فيما يخص ميزانية البرنامج العادي في 

مليون  ١٧,٩وقيمتها  األعضاءاالشتراكات قيد التحصيل من الدول مليون من الدوالرات الكندية و  ١١,١رأسمال العامل وقيمته ال
محجوز وهناك فائض . ٣١/١٢/٢٠١٥في  من الدوالرات الكنديةمليون  ١٤,٦بلغ بم حدث عجز نقدي ،الكنديةمن الدوالرات 
سنة عن لتمويل االلتزامات المستحقة السداد مليون دوالر كندي  ١٨,٨ ًا قدرهمبلغيشمل  كندي دوالرمليون  ١٥,٨يبلغ مجموعه 

ماليين دوالر كندي  ٦ى مكاسب الصرف غير المحققة البالغة باإلضافة إل .٢٠١٦واالعتمادات المرحلة الى سنة  ٢٠١٥
 ماليين دوالر كندي. ٩متمثلة في ذمم مرتبطة باالشتراكات قيمتها  تواعتماداُتعّوضها خصومات غير محققة 

 اإليرادات لتحقيقالفرعي صندوق ال

في سنة  من الدوالرات الكنديةألف  ٤ ٦٧٠.اإليرادات لتحقيقالصندوق الفرعي  وبلغ الفائض الصافي الذي حّققه ٢١-٣
 ٩٠األخرى بمبلغ  والتكاليفألف من الدوالرات الكندية  ٥,٠٨٢المطلوبة بمبلغ سداد المساهمة بعد  ل فيهجوهذا ما سُ . ٢٠١٥
  ألف والناتجة عن الفائض المتراكم. ٦٣١وكذلك الرسوم البالغة   ،البرنامج العادي لىإألف 

بما في ذلك  حسب األنشطة التجارية لتحقيق اإليراداتات ونفقات الصندوق الفرعي وفيما يلي ملّخص إيراد ٢٢-٣
   بآالف الدوالرات الكندية. صندوق متجر السوق الحّرة

السالمة
قدرة وكفاءة

 المالحة الجوية
األمن 

والتسهيالت
التنمية االفتصادية
حماية البيئة في النقل الجوي

استراتيجيات
المجموعأخرى دعم التنفيذ

257 102 056 39 242 4 581 3 817 9 386 18 175 27 الميزانية العادية

 3 192  635 3 564  278 1 065  417 30 590 39 741
977 23 977 23 المباني

الموظفون المعارون 

(عينا) (1)

187  7  180  أستراليا
661 1 275  232  163  97  231  663  الصين
062 1 235  827  فرنسا

168  4  164  إيطاليا
184  9  6  18  74  77  اليابان
500  319  8  5  37  64  67  كوريا

395  8  8  5  22  67  285  ماليزيا
140  140  السنغال

856  16  22  12  103  182  521  سنغافورة
630  39  198  393  تركيا

964 2 181  194  102  295 1 187  005 1 أخرى

747 8 838  473  293  145 2 816  182 4 لمجموع الفرعي للموظفين المعارين

722 174 590 30 288 64 780 5 152 4 526 15 837 19 549 34 مجموع النفقات

صناديق الطوعية وصناديق األنشطة 
العادية األخرى
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 ٦الشكل 
 الفائض النفقات اإليرادات 

 ٥,٣٨٩ ٣,٠٦٥ ٨,٤٥٤ المطبوعات والتوزيع والطباعة 

 ٤٠٧ ٣,٠٧٠ ٣,٤٧٧ التدريب

 ١,٠٣٧ ١,٨٢٦ ٢,٨٦٣ واإليجار لوفود وخدمات المؤتمراتا

 ١,٦٩٨ ٢١١ ١,٩٠٩ اتفاقيات الترخيص والشراكات في مجال اإلحصاء

 ٦٨٣ ٨٥٠ ١,٥٣٣ األحداث

 ١٣٤ ٧٥٦ ٨٩٠ الدوريات 

 ٥٧٦ ١٧٩ ٧٥٥ مجاالت المنتجات الجديدة 
 ١٧٩ ٥٠٢ ٦٨١ عمليات الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات

 ٨ ٥١١ ٥١٩ المؤن
 ٣٦٢ ٤٤ ٤٠٦   رونية متجر االنترنتالمواقع اإللكت

 ١٠,٤٧٣ ١١,٠١٤ ٢١,٤٨٧ المجموع الفرعي

 - )٤٨٨( )٤٨٨( لتحقيق اإليرادات حذف التحصيل المشترك الخاص بالصندوق الفرعي
 ١٠,٤٧٣ ١٠,٥٢٦ ٢٠,٩٩٩ المجموع

 ٥,٠٨٢ ٥,٠٨٢ - المبلغ المحّول الى البرنامج العادي

 عتياديةمساهمة إضافية في برامج العمل اال
 المدفوعات من الفائض المتراكم

٩٠( ٩١ ١( 
- ٦٣١( ٦٣١( 

 ٤,٦٧٠ ١٦,٣٣٠ ٢١,٠٠٠ الصافي المجموع

تم عرض مقارنة الميزانية في الشكل أدناه بآالف الدوالرات الكندية وذلك قبل المساهمة في البرنامج العادي والمدفوعات التي  ٢٣-٣
 أجريت من الفائض المتراكم.

 ٧الشكل 

 الفرق الميزانية الفعلية مبالغال 
 ٥٩١ ٢٠,٨٩٦ ٢١,٤٨٧ االيرادات

 ١,٩٣٧ ١٢,٩٥١ ١١,٠١٤ النفقات

 ٢,٥٢٨ ٧,٩٤٥ ١٠,٤٧٣ الفائض

، تتواصل بذلك ٢٠١٥وباإلضافة إلى األثر اإليجابي لسعر الصرف الذي يرجع إلى قوة الدوالر األمريكي في عام  ٢٤-٣
 يرادات تباينًا لصالحاالرتقاء بالكفاءة. ونتيجة لذلك، حقق الصندوق الفرعي لتحقيق اإلالجهود الرامية إلى تخفيض التكاليف و 

ألف من الدوالرات الكندية. أما المطبوعات، والنشر والطباعة، والفعاليات، واتفاقات  ٢ ٥٢٨الفائض التشغيلي اإلجمالي البالغ 
مؤتمرات واإليجارات، والمنتجات الجديدة، فكلها تُبلغ عن منح التراخيص والشراكات في مجال اإلحصاء، وخدمات الوفود وال

النتائج على نحو أفضل مما تفعله الميزانية حين تكون الدوريات والمواقع على اإلنترنت والمنتجات المتاحة على اإلنترنت 
 واألنشطة التدريبية تؤدى على نحو أدنى من التوقعات الواردة في الميزانية المخصصة لها.    

 تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية وقصند

أنشئ صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية لتغطية التكاليف اإلدارية والتشغيلية لبرنامج التعاون الفني،  ٢٥-٣
ل على مشاريع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وخد مات ويمّول هذا الصندوق في المقام األول من تكاليف الدعم التي ُتحصَّ

وترد النتائج المالية الخاصة ومشاريع اتفاقات الخدمات اإلدارية.  االتئمانيمشتريات الطيران المدني ومشاريع الصندوق 
بصندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية في الجدول (ألف) من الجزء الرابع بهذه الوثيقة ويتضمن الشكل التالي مقارنة 

 بآالف الدوالرات الكندية.لنفقاته الفعلية والتقديرية 
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 ٨الشكل 
 ١٢٠١٥ لعامتكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية  صندوقونفقات ميزانية 

 
االعتمادات  

المقدمة إلى 
 2الجمعية العمومية

الميزانية المنقحة  
 ٣٢٠١٥ لعام

النفقات/اإليرادات  
الفعلية لسنة 

٢٠١٥ 

رصيد الميزانية  
 المنقحة

  )٥٥٩(  ٨,٥٥٧  ٨,٩٩٨  ٨,٤٤٦ رنامج الرئيسينفقات الباالعتمادات/

0B١٠,٠٠٣  ٩,٢١٤   اإليرادات    

    ٤٤٦  ٢١٦   الزيادة(النقصان) في اإليرادات عن النفقات

 تستثني صندوق الكفاءة والفعالية الخاص بإدارة التعاون الفني.  -١
 ).والثالثون الثامنة(الدورة  ٢٠١٣أقرتها الجمعية العمومية في سنة  -٢
 .C-WP/14318)( ٢٠٦أحاط بها المجلس علمًا في دورته  -٣
ل إلى صندوق احتياطي خاص وفقًا للقرار  ١٧٨يشمل اإلنفاق  -٤ بشأن آلية لضبط توزيع التكلفة بين ميزانية البرنامج العادي وصندوق تكاليف الخدمات اإلدارية  C-DEC 200/2ألف دوالر كندي ُمحوَّ

 والتشغيلية.

، وافقت الجمعية العمومية على تقديرات الميزانية اإلرشادية (النفقات) لصندوق تكاليف الخدمات ير سابقاً كما أش ٢٦-٣
من  ٥-٩. وخالل هذه السنة، ووفقـا للمادة ٢٠١٥ من الدوالرات الكندية للسنة الماليةألف  ٨,٤٤٦اإلدارية والتشغيلية بمبلغ 

ــ(النفقات) في ورق ٢٠١٥ة ـــــــة سنــــة لتقديـرات ميزانيـــات مستحدثــعلى المجلس معلومـ امـــــــي، عرض األمين العـــــالنظام المال ة ــــ
من الدوالرات الكندية وبلغت اإليرادات ألف  ٨,٩٩٨فبلغت  ٢٠١٥ لعام. أما النفقات التقديرية المنقحة C-WP/14318العمل 

 .من الدوالرات الكنديةألف  ٩,٢١٤التقديرية 
من الدوالرات الكندية في إيرادات صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية  ألف ٧٨٩بمبلغ  فائضاك هن ٢٧-٣

مشاريع التعاون  في تنفيذماليين دوالر أميركي تقريبًا  ٥بقيمة زيادة بالمقارنة مع الميزانية، ويعزى ذلك في المقام األول إلى 
. وبالنسبة للنفقات، يون دوالر أميركي، وٕالى معّدل سعر صرف مالئممل ١٣٠,٢لُيصبح مجموعها  ٢٠١٥الفني في سنة 

ّدى الى تباين أمن الدوالرات الكندية مما  ألف ٥٥٩ المبلغ المنصوص عليه في الميزانية بمبلغ تكاليف الموظفينتجاوزت 
 .اإليرادات والنفقات بينمن الدوالرات الكندية ألف  ٤٤٦إجمالي بمبلغ  إيجابي

اضية بماليين الدوالرات عن اتجاه الفائض السنوي (العجز) خالل العشر سنوات الم الشكل التالي تقريراً  مويقدّ  ٢٨-٣
 الكندية.

 ٩الشكل 
 ديسمبر ٣١الفائض والعجز في صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية في 
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للجمعية العمومية، بإحالة مسألة تقاسم التكاليف والثالثين السابعة وقد أوصت اللجنة اإلدارية، خالل انعقاد الدورة  ٢٩-٣
باالستناد الى بين البرنامج العادي وبرنامج التعاون الفني إلى المجلس كي يستعرضها. وقد نظر المجلس في هذه المسالة 

يف الخدمات من الدوالرات الكندية ليسترده البرنامج العادي سنويًا من صندوق تكال ١ ٢٠٢استقصاء زمني، ووافق على مبلغ 
 .٢٠١٦-٢٠١٤اإلدارية والتشغيلية من أجل دعم البرنامج العادي المتصل مباشرة بالمشاريع لباقي الفترة الثالثية 

يحظى  يكاولإلدائم ر إدارة التعاون الفني شؤون برنامج التعاون الفني، وهو نشاط . تسيّ برنامج التعاون الفني ٣٠-٣
والسياسات واإلجراءات الصادرة عن لالنظمة دي من خالل دعم الدول األعضاء في تنفيذها يكمل دور البرنامج العا كمابأولوية 

طيفا من الخدمات  يكاو. وبفضل هذا البرنامج، تقدم اإل١٧-٣٦كما هو منصوص عليه في قرار الجمعية العمومية ، يكاواإل
تنظيم المؤسسات الوطنية للطيران المدني، على نطاق واسع، بما في ذلك المساعدة المقدمة إلى الدول الستعراض هيكل و 

وتحديث الهياكل األساسية والخدمات للمطارات ، وتسهيل نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، وتعزيز القواعد والتوصيات الدولية 
راقبة السالمة ، وخطط المالحة الجوية ودعم اإلجراءات الوقائية الناشئة عن عمليات تدقيق البرنامج العالمي لتدقيق ميكاولإل

 .الجوية والبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران

إجراءات بغرض تعزيز كفاءة إدارة التعاون الفني وجودة الخدمات، والضوابط ما يلزم من  يكاوواتخذت اإل ٣١-٣
أساس  ودة علىنظام إدارة الج طبيقمن خالل تعمل هذه اإلدارة  إجراءات تحسين مستوىمواظبة على الالتشغيلية والمالية و 

في إدارة قسم المشتريات بترخيص من  ٢٠١٢. واعتبارا من عام )٢٠٠٨:٩٠٠١شروط المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ايزو 
، من ٢٠١٤وقسم الموظفين الميدانيين في عام  ٢٠١٤التعاون الفني، ثم قسم العمليات الميدانية وقسم دعم األعمال في عام 

المحرز وقد أسهمت العمليات المحّسنة في التقدم الكبير .  ٢٠١٥فبراير من عام في  ةالشهادهذه على  أن تحصل اإلدارة برمّتها
  .٢٠١٤عام في أداء برنامج التعاون الفني ونتائج صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية ل

يق الوثيق مع لجنة التعاون الفني، تعلق بإدارة التعاون الفني بالتنستمدتها ثالثة أعوام وُأعدت خطة إدارية  ٣٢-٣
بهدف تحسين االدارة الحالية  ، تحدد المرامي واالستراتيجيات التي يتعين اتباعها خالل الفترة ٢٠١٥الى  ٢٠١٣من  للسنوات
مالي لوضع الل للتعاون الفني. وبالتالي، تُبذل جهود مستمرة لضمان التحسين المستدام يكاوأنشطة برنامج اإلجودة و  والكفاءة

لصندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية بواسطة استعراض الهيكل التنظيمي إلدارة التعاون الفني، ومستويات الموظفين 
 ووفورات التكاليف وتدابير الكفاءة. 

نحة الحكومات والجهات الماوتشكل مشاريع التعاون الفني واحدة من األنشطة الرئيسية للمنظمة. وتمول المشاريع  ٣٣-٣
. وتقدم ٢٠١٥ مليون من الدوالرات الكندية في سنة ١٣٧,٦التدفقات الداخلة والخارجة للموارد المالية بمبلغ إجمالي كانت و  ،األخرى

تالية الجداول من (دال) إلى (واو) من الجزء الرابع من هذه الوثيقة مزيدًا من التفاصيل بشأن هذه المشاريع، والواردة بإيجاز في األشكال ال
 بماليين الدوالرات الكندية.
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 ١٠الشكل 

 
 ١١الشكل 
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 مسؤولية اإلدارة -٤

ُيلزم األمين العام بموجب النظام المالي بالحفاظ على سجالت المحاسبة عند الضرورة وتقديم البيانات المالية 
الوضع  -ات المالية هي البيان المالي األول السنوية وفقا للمعايير المحاسبية التي اعتمدتها منظمات األمم المتحدة. وهذه البيان

بيان التغييرات في صافي األصول، والبيان المالي  –بيان األداء المالي، والبيان المالي الثالث  –المالي، والبيان المالي الثاني 
الحسابات الفعلية. وتتضمن هذه الميزانية و بين حسابات مقارنة البيان  –بيان التدفقات النقدية، والبيان المالي الخامس  –الرابع 

 الوثيقة حالة االعتمادات (الصندوق العام للبرنامج العادي) واالئتمانات التي لم تقر الجمعية العمومية بإدراجها في الميزانية. 

ية وتتولى اإلدارة مسؤولية إعداد وسالمة البيانات المالية. وقد ُأعدت هذه البيانات المالية وفقا للمعايير المحاسب
الدولية للقطاع العام، وتشمل بالضرورة مبالغ معينة تستند إلى أفضل تقديرات وآراء اإلدارة. وتتماشى المعلومات المالية الواردة 

المالية التي شملتها المراجعة. وترى اإلدارة أن البيانات المالية تشكل بوضوح  تفي هذه الوثيقة مع المعلومات الواردة في البيانا
لي للمنظمة، وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية وترد المعلومات المبينة في جميع أجزاء هذه الوثيقة وفقا ألحكام النظام الوضع الما
 .  يكاوالمالي لإل

وتقوم المنظمة في إطار االضطالع بمسؤوليتها بالحفاظ على الضوابط والسياسات واإلجراءات الداخلية لضمان 
حماية األصول. وتخضع نظم المراقبة الداخلية للمراجعة الداخلية والخارجية. وقد دقق مراجع موثوقية المعلومات المالية و 

الحسابات الخارجي في البيانات المالية، بما في ذلك المالحظات، ويوضح تقريره المرفق نطاق مراجعته ورأيه في البيانات 
 المالية. 

وصية الجمعية العمومية بإقرارها ويتمتع بسلطة طلب إدخال ويتولى المجلس مسؤولية النظر في البيانات المالية وت
 .ةالعام ةتعديالت على هذه البيانات بعد إصدارها من قبل األمين

 وبوصفي رئيس فرع المالية لمنظمة الطيران المدني الدولي، أشهد بصحة البيانات المالية الواردة في هذه الوثيقة. 

 راهول بهاّال 
 رئيس فرع المالية

، المرفق بالبيانات المالية يكاوالمالي لإللمنظمة الطيران المدني الدولي، أعتمد هذا التقرير  ةالعام ةفي األمينبوص 
 .٢٠١٥ والجداول لعام

  فانغ ليو
 ةالعام ةاألمين
 ا، كندليامونتر
 ٣٠/٣/٢٠١٦في 
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المراقبة الداخليةعن بيان   
٢٠١٥ 

 نطاق المسؤولية

)، ووفقًا للمسؤولية المنوطة بي و، خاصة، المادة يكاوة الطيران المدني الدولي (اإللمنظم ةالعام ةبصفتي األمين -١
 للمساءلة عن الحفاظ على نظام سليم للمراقبة الداخلية. ةالحادية عشرة من النظام المالي، فإنني خاضع

 الغرض من نظام المراقبة الداخلية

ن إزالة خطر االخفاق في تحقيق غايات المنظمة وأهدافها والسياسات تهدف المراقبة الداخلية الى تقليل وٕادارة بدًال ع -٢
المتصلة بها. ولذلك، يمكنها أن توفر ضمانًا معقوًال وليس مطلقًا للفعالية. وهي تستند الى عملية جارية تهدف الى تحديد 

 المخاطر الرئيسية وتقييم طبيعة ومدى تلك المخاطر وٕادارتها بكفاءة وفعالية.

داريين والموظفين اآلخرين، وتهدف وكبار اإل ةالعام ةواألمينبالهيئتين الرئاسيتين بة الداخلية هي عملية تتأثر المراق -٣
 الى توفير ضمان معقول بشأن تحقيق أهداف المراقبة الداخلية العامة التالية:

 فعالية وكفاءة العمليات؛ )أ 
 حماية الممتلكات؛ )ب 
 موثوقية تقديم التقارير المالية؛ )ج 
 ال لألنظمة والقواعد القابلة للتطبيق.االمتث )د 

للمراقبة الداخلية ليس مجرد سياسة أو إجراء يتم اتخاذه في أوقات  يكاووهكذا، على مستوى تشغيلي، فإن نظام اإل -٤
معينة، بل باألحرى يتم تشغيله باستمرار على جميع المستويات داخل المنظمة عن طريق عمليات مراقبة داخلية لضمان تحقيق 

 ألهداف المذكورة آنفًا.ا

 المخاطرالقدرة على معالجة 

 يكاو. ونهج اإلالمخاطر، نشر إطار مفاهيمي للمراقبة الداخلية يتضمن نظامًا إلدارة ٢٠١٢في سنة  يكاوبدأت اإل -٥
 هو عملية متكاملة ومنهجية تحدد وتخفف وترصد وتنقل أهم األحداث الخطرة على المنظمة. المخاطرإلدارة 

داريين تتولى المسؤولية الشاملة عن تحديد وتقييم للمنظمة، أرأس مجموعة من كبار اإل ةالعام ةتي األمينبصف -٦
، هي دائمةالمخاطر المرتبطة بتنفيذ البرامج والمشاريع والعمليات الشاملة للمنظمة، التي تقوم برصدها عن كثب هيئة رئاسية 

المراقبة وتوفير االنضباط والبنية من أجل تحقيق األهداف األولية لنظام  . والمجموعة مسؤولة عن تهيئة بيئةيكاومجلس اإل
 المراقبة الداخلية.

 طر والمراقبة الداخليةاخمإطار ال

 يتضمن إطار المنظمة للخطر والمراقبة الداخلية ما يلي: -٧

 ؛الحدوث تحديد المخاطر المصّنفة وفقًا لمجاالت األنشطة والمالءمة والتأثير وٕامكان )أ 
داريين المكّلفين بتنفيذ إجراءات التخفيف لمعالجة تتألف من كبار اإل المخاطرشاء هيئة الستعراض إدارة إن )ب 

واالضطالع بانتظام  المخاطروتقوية ثقافة إدارة  المخاطرالمخاطر الكبرى ووضع إطار متكامل إلدارة 
ووثائق المخاطر وٕاجراءات  بإعادة تقييم المخاطر ومستويات تحّمل المنظمة في ضوء البيئة المتطورة.

 التخفيف المتخذة والمزمع اتخاذها موجزة في سجالت المخاطر.
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تم تصميم "إطار نظام مراقبة داخلية" شامل لضمان أن أهداف المنظمة تحقَّق بكفاءة عن طريق وضع معايير مستندة  -٨
ضل ممارسة تعتمدها منظمات عديدة لألمم المتحدة. ، التي تمّثل أف)COSO(الى لجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي 

وتدعم اإلطار طائفة من التأكيدات التي صادق عليها إداريون كبار وطائفة من السياسات واإلجراءات والعمليات المدعومة بقيم 
 أخالقية مالئمة.

تعزيز نظام المراقبة الداخلية داريين لدّي وشخصي ملتزمون بتحسين مستمر للبرنامج لعالوة على ذلك، فإن كبار اإل -٩
 في المنظمة بأكملها.

 استعراض الفعالية

 استعراضي لفعالية نظام الضوابط الداخلية يستنير أساسًا بما يلي: -١٠

دارات ورؤساء المكاتب الذين يؤدون أدوارًا هامة وهم عرضة للمساءلة داريين لدّي، وخاصة مديرو اإلكبار اإل )أ 
داراتهم/مكاتبهم والموارد المعهود بها إليهم. وتعتمد قنوات إداء ومراقبة أنشطة عن النتائج المتوقعة واأل

داريين وفريق كبار إداريين األمانة المعلومات بصفة رئيسية على االجتماعات الدورية التي يعقدها فريق كبار اإل
جانب اإلجراءات العالجية، ، تم تحديد مسائل المراقبة، الى ٣١/١٢/٢٠١٥بأكمله. وبالنسبة للسنة المنتهية في 

عن طريق عملية تقييم ذاتي وكذلك تطبيق أفضل الممارسات، حسبما أكدته الشهادة الشخصية المكتوبة من 
 ؛كبار االداريين لديّ 

تقدَّم إلّي أيضًا تقارير مكتب التقييم والمراجعة الداخلية بشأن عمليات المراجعة الداخلية والتقييم والخدمات  )ب 
بشأن االمتثال وفعالية البرنامج، مقترنة لتي أعتمد عليها. وتشمل هذه معلومات مستقلة وموضوعية االستشارية ا

 ؛بتوصيات تهدف إلى االرتقاء بتلك العمليات
اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعة، التي يتمثل غرضها في إسداء المشورة لي وللمجلس بشأن إدارة المخاطر  )ج 

 ؛ية وما يرتبط بها من مهام المراقبةوالضوابط المالية والداخل
األخالقيات، الذي يقدم النصيحة السّرية والمشورة الى المنظمة وموظفيها بشأن األخالقيات ومعايير مسؤول  )د 

السلوك، ويعزز الوعي األخالقي والسلوك المسؤول في التعامل مع اإلحاالت المتعلقة بادعاءات السلوك غير 
 المصالح؛ األخالقي، بما في ذلك تضارب

 ؛يكاوتقارير وحدة التفتيش المشتركة لمنظومة األمم المتحدة بشأن المسائل المنطبقة على اإل )ه 
 مالحظات المجلس وقراراته. )و 

 مسائل المراقبة الهامة

 المراقبة الداخليةب المتعلقة الهامة مسائلالبة الداخلية إحدى اقر مفعالية ال بشأن ٢٠١٥لعام  ددت بيانات التأمينح -١١
 هي على علم بوجودفالمكاتب اإلقليمية أما . الرئيسي حصرًا على مستوى المقر المخاطر عملية تقييم تُنفَّذ أن تتمثل فيو 

والتي بإمكانها التأثير على تنفيذ  التي تعمل فيها المخاطر، إال أنها ال تشارك في تحديد المخاطر الخاصة باألقاليمسجالت 
، يراعي المقر الرئيسي بعض المخاطر المتعلقة بأنشطة المكاتب اإلقليمية، إذ إن تحليل كبرامجها وتحقيق أهدافها. ومع ذل

وفهم المخاطر الخاصة بالمكاتب اإلقليمية يمثالن الخطوة األولى في عملية تخفيض المخاطر. وهكذا، فإنه ينبغي وضع عملية 
وأي  واع المخاطرمختلف أن واستشراف واستباق من فهمإدارة المخاطر موضع التنفيذ في جميع المكاتب اإلقليمية لتمكينها 

 أضرار محتملة قد تنجم عنها.

عن بعض أوجه القصور التي اعتُبرت غير مرضية فيما  ٢٠١٥وأبلغت مراجعة الحسابات الداخلية في تقريرها لعام  -١٢
نظرًا إلى أوجه الضعف  الرئيسيمراجعة حسابات المشتريات من السلع والخدمات المتعلقة باحتياجات مقر اإليكاو  خصي

ها اإلدارات والمكاتب التنفيذية على تنفذالكبيرة في تسجيل الموّردين وعملية التدقيق وكذلك انتهاكات قواعد المشتريات التي 
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ّوضة بموجب السلطة المف وذلك دوالر كندي، ١٠ ٠٠٠المشتريات من السلع والخدمات تحت سقف  تطالنطاق واسع والتي 
ة لها طبقًا لقانون المشتريات الخاص باإليكاو. وثمة حاجة ملحة فيما يتعلق بقسم المشتريات تتمثل في االضطالع الممنوح

بدور أكثر فاعلية في توفير اإلرشادات الخطية الواضحة والمشورة والتدريب بشأن عملية شراء السلع والخدمات تحت سقف 
 دوالر كندي. ١٠ ٠٠٠

نظرًا إلى أوجه الضعف الكبيرة من  على تصنيف غير مرضٍ  أيضاً  المفوضيةب الخاصة حساباتالوحصلت مراجعة  -١٣
حيث اإلدارة ونظم إدارة المفوضية، وعدم كفاية الوثائق الخاصة باألدوار والمسؤوليات المضطلع بها، وال سيما فيما يخص نقاط 

الواجبات. وعالوة على ذلك، جرى تحديد عدد  بين والفصلالمراقبة الرئيسية الخاصة بعمليات المفوضية واإلشراف اإلداري 
، علمًا بأنه لم يتم تصحيح الجرد؛ وبالتالي لم تنتِف األسباب المتعلقة بتلك كبير من التناقضات بين التعداد الفعلي ونظام الجرد

 التناقضات.

ل الرئيسية التي تقلق المنظمة شاغًال من الشواغ التأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمةمسؤولية  تمويل ال يزالو  -١٤
تعلق بالمجموع السلبي لصافي عليها وت التركيز ينبغي مراجع الحسابات الخارجي مسألة أبرز، ٢٠١٤في عام و باستمرار. 

، جرى تقييم العديد من ٢٠١٥في فترة ما بعد الخدمة. وفي عام الخاصة بالتأمين الصحي  خصوملإلى ااألصول نظرًا 
ير الرامية إلى تخفيض المسؤولية فيما يتعلق بالتأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة واحتواء التكاليف المقترحات والتداب

وسيتخذ المجلس قرارات التمويل  وعرض هذه المقترحات والتدابير على الهيئتين الرئاسيتين. المترتبة على الخطة الطبية الحالية
 .٢٠٨في دورته 

، حددت عشرة مجاالت ٢٠١٤و ٢٠١٣ُأعلن عنها في بيانات تأمين اإلدارة لعاَمي  وفيما يتعلق بالمسائل التي -١٥
 منها وُيعد التمويل القضية الرئيسية بالنسبة إلى المجاالت األربعة المتبقية. للتحسين. وُأحرز تقدم كبير في ستة مجاالت

 بشأنها:وترد فيما يلي المجاالت الستة التي تم اتخاذ إجراءات إصالحية ضرورية  -١٦

وافقت األمينة العامة على المبادئ اعتماد وتنفيذ المبادئ التوجيهية لنظام جرد األصول الثابتة الُمحدَّث:  )أ 
، والمكاتب اإلقليمية السبعة في ٢٠١٤في عام  ُأنجز الجرد المادي فيما يتعلق بالمقر الرئيسيالتوجيهية و 

 ؛٢٠١٥عام 
ة تبادل المعارف في اإليكاو أو مراجعة وتحديث النظام الكتساب شبك االرتقاء إلى الحد األمثل في استخدام )ب 

المزيد من الكفاءة في إدارة األداء والحصول على التدريب المناسب والتمتع بحقوق الوصول بالنسبة إلى 
 االستغناء تدريجيًا عن شبكة تبادل المعارف في اإليكاو؛ : ومنذ ذلك الحين جرىالمستخدمين

 أغريسوجرى تسليم نظام نظام أغريسو والتوظيف اإللكتروني للمكاتب اإلقليمية:  على توفير تدريب إضافي )ج 
في المقر الرئيسي وتابع الفريق  ٢٠١٤والتوظيف اإللكتروني إلى المكاتب اإلقليمية في نوفمبر  للتدريب

تنشأ  قد يليةالمعني بالنظام المتكامل للمعلومات عن الموارد تقديم الدعم والمساعدة إلى أية مسائل تشغ
 أغريسو والتوظيف اإللكتروني. نظام يطرأ على قد في إطار أي تحديثو وتتطور في مجال التدريب 

، والمفوضية أو وقسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمراجعة الفصل بين المهام في المكاتب اإلقليمية،  )د 
تعترف المكاتب الموظفين المحدود: ، مع مراعاة عدد مسألةعمليات المراقبة التعويضية فيما يتعلق بال

اإلقليمية وٕادارة الشؤون اإلدارية والخدمات بتوافر الموارد المحدود ومستوى المراقبة المقترن به والذي يمكن 
اسُتحدثت خطوات للتخفيف من حدة أوجه النقص المحتملة: جرى االضطالع بدور ومسؤولية  بيد أنه توقعه.

في برنامج تخطيط موارد  والتسلسالت الهرمية للوفود ين الواجباتبالمصفوفات التي تتضمن الفصل 
وتتم مراجعة وتعديل هذه الجداول حسب ما . ٢٠٠٨المؤسسات الخاص بأغريسو منذ إنشائه في عام 

قسم اإليرادات وٕادارة المنتجات ، تم شغل وظيفة جديدة بدوام جزئي في ٢٠١٥تقتضيه الضرورة. وفي أبريل 
ة التوريد ولفصل المبادر بالمعامالت عن عملية حفظ السجالت. ويجري فصل عملية للمساعدة في عملي

 الموافقة عن المبادر بالمعامالت وُمعد التقارير.
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تحديث سجالت المخاطر الحالية لتبّين التغيرات في األهداف االستراتيجية ولتشمل جميع المخاطر الكبيرة  )ه 
خالل فترَتي يونيو  على نحو منتظم، مرتين في السنة المخاطرإليكاو: يتم تحديث سجالت با الخاصة

 ؛٢٠١٥وديسمبر 
 ٢٠١٣توفير التدريب بشأن عملية اإليكاو إلدارة المخاطر: تم تحديد ذلك كمنطقة للتحسين في عاَمي  )و 

ومجموعة اإلدارة العليا الكاملة في  : جرى تسليم حلقة العمل بشأن المخاطر إلى أعضاء المجلس٢٠١٤و
 لالرتقاء بمستوى الوعي بشأن أهمية تقييم المخاطر. ٢٠١٦مارس 

فيما يتعلق  مشكلةترد فيما يلي المجاالت األربعة التي تتطلب المزيد من اإلجراءات التصحيحية وحيث يطرح التمويل  -١٧
 بالتحسينات:

األموال  سجالت المخاطر:للتخفيف من المخاطر التي تم تحديدها في  األموالإعدادات خارجة عن نطاق وضع  ) أ
 ليست متاحة للتصدي ألي أحداث غير متوقعة قد تلحق خطرًا بالمنظمة؛

ُيكمل الموظفون تدريب الموظفين المحددة في نظام تحسين األداء والكفاءة: في كل عام، تحسين مخصصات  ) ب
لى نحو ع الواجباتتدريبهم في إطار نظام تحسين األداء والكفاءة ويشمل هذا النظام التدريب الالزم ألداء 

 أفضل. وال ُيسمح دائمًا بالتمويل فيما يتعلق بجميع أنواع التدريب المحددة في نظام تحسين األداء والكفاءة؛
تعزيز تخصيص الموارد لوظيفة مراجعة الحسابات الداخلية: ثمة أوجه قصور كبيرة على مستوى الضمانات التي  ) ج

الدائم إلى الموارد الذي يرجع إلى  المنظمة نتيجة لالفتقار يمكن أن يقدمها مكتب التقييم والمراجعة الداخلية إلى
 الميزانية المحدودة لمكتب التقييم والمراجعة الداخلية؛

 في إطارعمله  أكبر قدر ممكن، لضمان استمرارب، في المستقبل لمسؤول األخالقيات تخصيص ميزانية محددة ) د
 .لفترة الثالثية القادمةا ليه فيما يخصللموافقة ع التحقيق والتدريب: اقتراح معروض على المجلس

تدعم إطار المراقبة الداخلية وثيقة حّية سيتم تحديثها وتخضع للتحسين بمرور الوقت. وكبار اإلداريين لدّي وشخصي  -١٨
في  ملتزمون بمعالجة أي أوجه ضعف في الضوابط الداخلية المحددة وبتحسين مستمر للبرنامج لتعزيز نظام المراقبة الداخلية

  المنظمة بأكملها.

 البيان

كما سبق أن لوحظ آنفًا، فإن المراقبة الداخلية الفعالة، كيفما كانت جيدة التصميم، فيها قيود كامنة بما في ذلك إمكان  -١٩
التحايل عليها و، لذلك، ال يمكن أن توّفر سوى ضمان معقول. وفضًال عن هذا، وبسبب التغيرات في الظروف، فإن فعالية 

 راقبة الداخلية قد تتفاوت بمرور الوقت.الم

قامت بتشغيل أنظمة مرضية للمراقبة  يكاوم، أستنتج بأفضل ما لدّي من معرفة ومعلومات، أن اإللى ما تقدّ إاستنادًا  -٢٠
  وحتى تاريخ الموافقة على البيانات المالية. ٣١/١٢/٢٠١٥الداخلية للسنة المنتهية في 

 فانغ ليو
 ةالعام ةاألمين

 مونتريـال، كندا 
 ٣٠/٣/٢٠١٦ 
 



 
 

 

 رأي مراجع الحسابات الخارجي الثاني: الجزء
  





 

 
 

 

Corte dei conti 

 الحسابات مراجعة شهادة
 مراجع الحسابات المستقل قريرت

هية ، وتشمل بالنسبة للسنة المنت٣١/١٢/٢٠١٥الطيران المدني الدولي (االيكاو) إلى غاية  ةلمنظمبمراجعة البيانات المالية  قمنا
في ذلك التاريخ بيان الوضع المالي وبيان األداء المالي وبيان التغيرات في صافي األصول وبيان التدفقات النقديـة وبيـان مقارنـة 
بين الميزانية والمبلغ الفعلي للصندوق العـام للبرنـامج العـادي، وكـذلك مـوجزا للسياسـات المحاسـبية الهامـة وغيرهـا مـن المعلومـات 

  التوضيحية.

 يكاو عن البيانات الماليةلإل ةعامال ةميناألولية مسؤ 

للمنظمة مسؤولية إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة نزيهة وفقا للمعايير المحاسـبية الدوليـة فـي القطـاع  ةالعام ةاألمينتولى ت
الحصــول عليهــا،  وٕامكانيــةاليــة عــن شــفافية البيانــات الم ةالمســؤول يية الدوليــة). وعــالوة علــى ذلــك، فهــالعــام (المعــايير المحاســب

ســواًء كــان ذلــك  أخطــاء جوهريــةالالزمــة للـتمكن مــن إعــداد البيانــات الماليــة الخاليــة مـن أي  الداخليــة الضــوابطفضـال عــن وضــع 
 .الغش أو الخطأ بسبب

 مراجع الحساباتمسؤولية 

لمراجعــة التــي أجريناهــا. وقــد جــرت مراجعتنــا وفقــا هــي إبــداء الــرأي بشــأن البيانــات الماليــة لاليكــاو اســتنادا إلــى عمليــة ا مســؤوليتنا
 للمعايير الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات (المعايير الدولية للمؤسسات العليا) والنظام المالي والقواعد المالية لاليكاو.

المراجعـة وتنفيـذها بطريقـة تـؤدي وتنص المعايير الدولية للمؤسسات العليـا علـى االمتثـال للمتطلبـات األخالقيـة، وتخطـيط أعمـال 
 .األخطاء الجوهريةخالية من  البيانات المالية ما إذا كانتمعقول بشأن  ضمانإلى الحصول على 

علـــى تطبيـــق اإلجـــراءات التـــي تســـمح بالحصـــول علـــى األدلـــة الخصـــة بالمبـــالغ واإلقـــرارات الـــواردة فـــي  عمليـــة المراجعـــةوتنطــوي 
على تقدير المراجع، بما في ذلك تقييم احتماالت وجود أخطاء جوهرية في البيانات  ةالمحدد اتاءاإلجر  عتمد تو  البيانات المالية.

الماليـة، ســواء بسـبب الغــش أو الخطـأ. ولــدى تقيـيم تلــك االحتمـاالت، ينظــر مراجـع الحســابات فـي الرقابــة الداخليـة المعتمــدة لــدى 
ح، وذلـك مـن أجـل وضـع إجـراءات مراجعـة تناسـب الظـروف القائمـة، الهيئة فـي إعـداِد البيانـات الماليـة وعرِضـها بالشـكل الصـحي

وليس بغرض إبداء رأي في مدى فعاليـة نظـم الرقابـة الداخليـة لـدى هـذه الهيئـة. وتتضـمن أيضـا عمليـة مراجعـة  الحسـابات تقيـيم 
 تقيــيم، إلــى جانــب ةالعامــ ةينــهــا األمتمــدى مالءمــة السياســات المحاســبية المعتمــدة ومــدى معقوليــة التقــديرات المحاســبية التــي أجر 

 العام للبيانات المالية. الشكل



II-2 
 

 

من أن البيانات المالية ُأعدت وفقا للسياسات المحاسبية المعلنة وأنـه تـم تطبيـق هـذه السياسـات علـى أسـاس يتفـق مـع  تأكدنا لقد 
نظــام المــالي والقواعــد للمطابقــة ت المعــامال أن، . وتأكـدنا أيضــًا، عــن طريــق مجموعــة مــن العينـاتتلـك التــي ســبقت الفتــرة الماليــة

 كاو.يالمالية لإل

 ونعتقد أن األدلة التي حصلنا عليها في عملية المراجعة كافية ومناسبة لالستناد إليها من أجل إبداء رأينا.

راجعة الحسابات م تنطبق علىللنظام المالي والقواعد المالية لاليكاو (المادة الثالثة عشرة) واالختصاصات اإلضافية التي  ووفقا 
تقريـرا مفصـال عـن مراجعتنـا للبيانـات الماليـة لاليكـاو  أيضـاً  أصـدرنا ،الخارجية (المرفق (ب) مـن النظـام المـالي والقواعـد الماليـة)

 .٢٠١٥لعام 

 مالحظة توكيدية

 األكتواريـةالخصـوم  مليون دوالر كندي)، وُيعزى ذلك أساسا إلـى تـأثير ٨٧،٣ -( بيان المركز المالي صافي أصول سلبياً  ُيظهر
مليـون دوالر كنـدي. وتـرد تفاصـيل  ١٤٩،١ غالموظفين على المدى الطويل المسـجلة فـي الوضـع المـالي بمبلـ الخاصة بامتيازات

 فعاليتها. مدى تحليلنا في تقريرنا. وتقوم اإلدارة حاليا باتخاذ جملة من التدابير مؤكِّدة أنها ستقوم برصد

 رأيال

َتعرض بصورة نزيهة من جميع النواحي الجوهرية الوضع المالي للمنظمة في  ٢٠١٥االيكاو المالية لعام إن بيانات  في رأينا،
، وكذلك للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واألداء المالي والتدفق النقدي والمقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية ٣١/١٢/٢٠١٥

 ر المحاسبية الدولية والنظام المالي والقواعد المالية لاليكاو.للصندوق العام للبرنامج العادي، وفقا للمعايي

 ٦/٥/٢٠١٦ روما،

 يتييريو سك رافاييل
 ديوان الحساباترئيس 

 



 
 

 

 الجزء الثالث: البيانات المالية
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20152014م�حظات

ا
صول

ا
صول الجارية

 888 288 436 2.1379النقدية والمعاد
ت النقدية

2.26 822 3 491 

 805 9 065 2.321المستحقات والسلف

 851  753 2.4المخزون

 027 2 111 2.32ا�خرى 

410 187 305 062 

ا
صول غير الجارية
2.25 022 3 716 

 490  354 2.3المستحقات والسلف

 530 2 438 2.52الممتلكات والمنشآت والمعدات

 813  866 2.6ا�صول غير العادية

8 680 7 549 

 611 312 867 418مجموع ا
صول

الخصوم

الخصوم الجارية
 658 227 324 2.8320المتحص%ت المسبقة

 281 22 871 2.927الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المتراكمة

 038 6 227 2.107استحقاقات الموظفين

 446 1 674 2.111مستحقات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة الخدمات

357 096 257 423 

الخصوم غير الجارية

 528 147 102 2.10149استحقاقات الموظفين

149 102 147 528 

 951 404 198 506مجموع الخصوم

صافي ا
صول
( 279 56)( 544 56)2.12العجز المتراكم

( 061 36)( 787 30)2.12ا
حتياطيات

( 340 92)( 331 87)صافي ا
صول (العجز المتراكم الصافي)

 611 312 867 418مجموع الخصوم وصافي ا
صول

.���� ��	
� � ���	 ���
 ������� �������� �������� ��������

ا
شتراكات المقررة المستحقة على الدول ا�عضاء

البيان 1
بيان الوضع المالي

في 31 ديسمبر 2015
(بآ
ف الدو
رات الكندية)

ا
شتراكات المقررة المستحقة على الدول ا�عضاء
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20152014مالحظات

اإليرادات

 596 139 300 3.2136االشتراكات في اتفاقات المشاريع
 785 89 393 3.292االشتراكات المقررة

 607 15 061 3.219األنشطة األخرى المدرة لإليرادات
 442 12 912 10التبرعات األخرى

 182  307 إيرادات الرسوم اإلدارية
 074 6 280 3.213اإليرادات األخرى

 686 263 253 272مجموع اإليرادات

النفقات

3.3159 504 143 280 
3.366 932 78 677 

 598 17 057 3.320نفقات التشغيل العامة
 828 9 994 3.311السفر 

 894 1 774 1االجتماعات
 269 3 294 3التدريب

 867 3 248 6نفقات أخرى

 413 258 803 269مجموع النفقات

 273 5 450 2الفائض/العجز للسنة

المالحظات المرافقة للبيانات المالية تشكل جزءاً ال يتجزء منها.

منظمة الطيران المدني الدولي

البيان 2
بيان األداء المالي

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015
(بآالف الدوالرات الكندية)

رواتب واستحقاقات الموظفين
اإلمدادات والمواد االستهالكية وغيرها
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االحتياطياتمالحظات

الرصيد في 31/12/2014
(56 279)(36 061)(92 340)

تحركات أرصدة الصناديق واالحتياطيات في عام 2015

031 1(031 1)2.12التغير في الرصيد المرحل

االكتوارية 366 3667 2.107األرباح/(الخسائر) 

(693 4)(693 4)2.12عمليات إعادة التصنيف والتحويالت األخرى

(009 3)009 3مكاسب غير محققة في سعر الصرف

(114 )(114 )2.12التغير في تسوية الترجمة

450 4502 2عجز السنة

009 2745 5(265 )مجموع التحركات خالل السنة

(331 87)(787 30)(544 56)الرصيد في 31 ديسمبر 2015

المالحظات المرافقة للبيانا الملية تشكل جزءاً ال يتجزء منها.

صافي األصول (صافي العجز المتراكم) العجز المتراكم

III - 3

منظمة الطيران المدني الدولي

بيان التغييرات في صافي األصول
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

بآالف الدوالرات الكندية) )

البيان 3



III-4 

 
 

 

20152014م�حظات

السيولة النقدية الناجمة عن ا�نشطة  التشغيلية

 273 5  450 2 الزيادة (النقص) للسنة

 106 10 (331 3 )2.2 النقص في ا�شتراكات المس��تحقة(الزيادة)

 207 5 (259 11 )2.3الزيادة (النقص) في المستحقات والسلف

 220   98  2.4 النقص في المخزون(الزيادة)

 345  (84  )2.3الزيادة) النقص في ا�صول ا�خ�رى

(658  )(306 1 )2.2    الزيادة (النقص) في ا"شتراكات المستحقة غير الجارية (صافي الخصم)

(48  ) 135  2.3الزيادة (النقص) في المبالغ المستحقة والسلف غير الجارية

(417 1 ) 667 92 2.8الزيادة (النقص) في المقبوضات المسبقة

(017 4 ) 590 5 2.9الزيادة (النقص) في الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المتراكمة

 339 1  189 1 2.10    الزيادة (النقص) في استحقاقات الموظفين في ا/جل القص,ير

 3   228  2.11الزيادة (النقص) في اعتمادات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدم,ة الخ,دمات

 483 44  574 1 2.10الزيادة (النقص) في استحقاقات الموظفين في ا/جل الطوي,,ل

(924 36 ) 366 7 2.10ا/رباح (الخسائر) ا"كتوارية المبينة في ا"حتياطيات

(908  )(941  )إيرادات أسعار الفائدة

 439 1  433 1 ا"ستھ@ك وا"ھ@ك

(42  )(114  )تسوية الترجمة بالعم@ت ا/جنبية

 401 24  695 95 صافي التدفقات النقدية الناجمة عن ا�نشطة التشغيلية

التدفقات النقدية الناجمة عن أنشطة ا#ستثمار: 

(432  )(394 1 )2.6 & 2.5إكتساب الممتلكات والمنشآت والمعدات وا/صول غ,ير المادي,,ة

 908   941  إيرادات أسعار الفائدة

 476  (453  )صافي السيولة النقدية الناجمة عن أنشطة ا#ستثمار

صافي السيولة النقدية الناجمة عن ا�نشطة المالية

(961 1 )(694 4 )التحوي@ت من صافي ا/صول الى الخصوم والتحوي@ت ا/خ,,رى

(961 1 )(694 4 )صافي السيولة النقدية الناجمة عن ا�نشطة المالية

 916 22  548 90 صافي  الزيادة (النقص) في النقدية ومعاد#ت النقدية

 972 265  888 288 النقدية ومعاد#ت النقدية في بداية السنة

 888 288  436 379 النقدية ومعاد#ت النقدية في نھاية السنة

.����� �	�
��  ���	
 ���� �������� �������� ��������

منظمة الطيران المدني الدولي

البيان 4
بيان السيولة النقدية

عن السنة المنتھية في 31 ديسمبر 2015

(بآ"ف الدو"رات الكندية)
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فرق2015مرحلة الى المرحلة عن20152015نقصان فيالمرحلة من2014المبلغ ا9صلي

ا!لتزاماتA38-22اDھداف ا$ستراتيجية
ب
السنة السابقة 

 ج
سعر الصرفسعر الصرفا!عتماداتالسنة ا9ھداف ا!ستراتيجية ا!لتزامات ا!عتماداتا!عتمادات

واستراتيجيات دعم التنفيذ
 أ
قبل التحوي�تالمستحقة

 د
واستراتيجيات دعم التنفيذ هالمستحقة

ب
المجموعالمعدلةال�حقة  

2 
في الميزانيةفي الميزانية

0 027 24(148 3)175 02727 24(163 2)158 1(114 3)146 32028 7292 0971 24الس�مة

0 683 15(703 2)386 68318 15(199 1)(800 1)(513 1)195 20(2 )486 0831 6281 17سعة وكفاءة الم�حة الجوية

0 095 9(722 )817 0959 9(657 )180 (501 )073 64010 285 148 9ا9من والتسھي�ت

0 404 3(177 )581 4043 3(172 )310 (614 )880 1243 578 178 3التنمية ا!قتصادية للنقل الجوي

0 806 3(436 )242 8064 3(244 )(739 )(334 )123 2455 321 557 4حماية البيئة

0 015 56(186 7)201 01563 56(435 4)(891 )(076 6)417 67(2 )815 9964 6083 58المجموع الفرعي

0 355 13(489 )844 35513 13(806 )200 (613 2)574 16(14 )246 5751 7672 12دعم البرامج

0 926 15(704 )630 92616 15(072 1)(46 )(220 2)264 19(41 )991 526 7882 15التنظيم وا*دارة

0 352 8(229 )581 3528 8(334 )737 (282 1)231 9(1 )500 158 5741 7التنظيم وا*دارة - الھيئات الرئاسية

0 633 37(422 1)055 63339 37(212 2)891 (115 6)069 45(56 )737 2592 1296 36المجموع الفرعي

0 648 93(608 8)256 648102 93(647 6)0 (191 12)486 112(58 )552 2557 73710 94المجموع

أ اعتمدھا اDمين العام القواعد المالية  5.7

ب. اعتمدھا اDمين العام القاعدة المالية 5.6

د. اعتمدھا اDمين العام القاعدة المالية 5.9

2 اخت3فات سعر الصرف: (1) مبلغ 5.6 مليون من أرباح في سعر الصرف في الميزانية يعزى الى أثر المعام3ت بالدو$ر اDمريكي في الميزانية بمعدل 1.00 دو$ر أمريكي = 0.9875 دو$ر كندي؛ ومبلغ 3.0 مليون دو$ر من اDرباح (غير المحققة) في اDرباح مثل إعادة تقدير بنود الميزاني العمومية.

 الم3حظات المرافقة للبيانات المالية تشكل جزءًا $ يتجزء منھا.

النفق00ات 1ا!عتم00ادات

الرصيد

1. النفقات بغير الدو$ر الكندي بسعر صرف اDمم المتحدة

(C-DEC 200/2) ج. اعتمدھا المجلس لتسديد مبلغ قيمته 1.202 مليون من الدو$رات عوضا عن مبلغ 1.260 مليون  من الدو$رات في دورته

منظم0ة الط0يران الم0دني ال0دولي

البي00ان 5

الصندوق العام للبرنامج العادي
بيان الفرق بين حسابات الميزانية والحسابات الفعلية

عن السنة المنتھية في 31 ديسمبر 2015

(بآ$ف الدو$رات الكندية)
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 منظمة الطيران المدني الدولي

 مالحظات على البيانات المالية 
٣١/١٢/٢٠١٥ 

 ةيالمحاسبسياسات ال :١المالحظة 
 أساس اإلعداد

لمعايير المحاسبية ُأعدت البيانات المالية لمنظمة الطيران المدني الدولي على أساس االستحقاق المحاسبي وفقا ل -١
 . ١/١/٢٠١٠وقد تم تطبيق هذه المعايير منذ  .الدولية للقطاع العام

األحكام االنتقالية  اسُتخدمت، للمرة األولى عاممعايير المحاسبية الدولية للقطاع الال استخداموحسبما هو مسموح به في  -٢
) بما في ذلك تلك الخاضعة لعقود إيجار ١٧والمنشآت والمعدات (المعيار المحاسبي  تاألولي للممتلكا التسجيلبغية 
في مالحظات البيانات المالية، بل في المالحظات  األصولوال تظهر هذه   .١/١/٢٠١٠قبل تاريخ  مبرمةمالية 

 يانات المالية لغرض اإلعالم.على الب
هذه البيانات، يتمثل أساس القياس المستخدم في إعداد البيانات المالية في التكلفة ما لم ُينص على خالف ذلك في و  -٣

 المستهلكة. 
 ويجري إعداد بيان التدفق النقدي (البيان المالي الرابع) باستخدام الطريقة غير المباشرة. -٤
هي  يكاووالعملة المعمول بها في األنشطة العادية لإل. كنديهي الدوالر ال اإلبالغفي  كاوياإل والعملة المستخدمة في -٥

الدوالر الكندي. أما العملة المعمول بها في مشاريع التعاون الفني فهي الدوالر األمريكي ألن هذه األنشطة تنفذ عموما 
الدوالر األمريكي بالنسبة لمشاريع التعاون الفني،  ، وغيريكندوتترجم المعامالت بغير الدوالر البالدوالر األمريكي. 

النقدية في األمم المتحدة وقت إجراء المعاملة. وتترجم األصول والخصوم المعمول به  السائد الصرف سعر إلى
السائد الصرف سعر إلى بالنسبة لمشاريع التعاون الفني، األمريكي الكندي، وغير الدوالر بعمالت غير الدوالر 

، الذي يقترب بشكل معقول من السعر الحالي. وُتحسب بنهاية السنة اإلقفالفي األمم المتحدة عند به  المعمول
الفروق الناجمة عن ترجمة أنشطة مشاريع التعاون الفني  باستثناءالمكاسب والخسائر الناجمة في بيان األداء المالي 

 .ي االحتياطيات في بيان الوضع الماليوالتي تظهر ف عرض البيان الماليألغراض  إلى الدوالر الكندي

 معادالت النقديةالنقدية و 
 واإليداعات قصيرة األجل. بنوكة، والنقدية المودعة في المتاحالنقدية ال معادالتتشمل النقدية و  -٦
 مع مراعاة الحصيلة الفعلية.تراكمها عند ُتحسب إيرادات الفوائد  -٧

 المالية األدوات
طرفا في األحكام التعاقدية للصك إلى حين انقضاء حقوق (أو التزامات)  يكاوتصبح اإلالمالية عندما  األدواتُتحسب  -٨

 تلقي (لسداد) التدفقات النقدية من هذه األصول (الخصوم) أو إحالتها (سدادها).
تعتبر المبالغ المستحقة أصوال مالية غير مشتقة مع مدفوعات ثابتة أو محددة غير المعلنة في األسواق النشطة.  -٩

شمل المبالغ المستحقة االشتراكات مستحقة القبض نقدا والمبالغ المستحقة األخرى. وُتحدد المبالغ المستحقة طويلة وت
 األجل، بما في ذلك أنصبة االشتراكات مستحقة القبض، كتكلفة مستهلكة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 

جميع الخصوم  تسجلالخصوم مشتقة من المعامالت التبادلية. و  باستثناء أنصبة االشتراكات المتلقاة سلفا، فإن جميع -١٠
المالية غير المشتقة في البداية بالقيمة العادلة وتقاس، عند الضرور، في وقت الحق كتكلفة مستهلكة باستخدام طريقة 

 معدل الفائدة الفعلي.
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 المخزونات

نهاية الفترة المالية باعتبارها عمليات جرد. وتحدد  في متاحةومتجر السوق الحرة ال مطبوعاتُتسجل البنود المتعلقة بال -١١
تكلفة وتكلفة االستبدال الحالي، أيهما أقل وتحدد قيمة عمليات جرد متجر السوق ال بحسب قيمة  مطبوعاتقيمة ال

 الحرة بقيمة التكلفة وصافي القيمة التي يمكن تحقيقها، ايهما أقل.

قابلة للبيع أو التوزيع. وتمثل  مطبوعاتليف األخرى المكبدة في جعل التكلفة الشراء والتكا مطبوعاتوتشمل تكلفة ال -١٢
 تكلفة بنود متجر السوق الحرة سعر الشراء. وُتحدد التكلفة على أساس المتوسط المرجح.

   الداخلية وذلك عند إعدادها. اضر غوغيرها من الوثائق المستخدمة لأل مطبوعاتُتسجل ال -١٣

 المستحقات واإليرادات

. وتمثل هذه االشتراكات اإليرادات من المعامالت غير التبادلية المدونة األعضاءشتراكات التزاما قانونيا للدول تمثل اال -١٤
السنة التي ُحّصلت فيها االشتراكات المقررة. وتتمثل االشتراكات المتعلقة بأنشطة مشاريع التعاون الفني في  بداية في

والمساهمين والتي تتحدد  يكاوالمدّونة وفقًا التفاقيات موقعة ما بين اإلاإليرادات الناتجة عن المعامالت التبادلية 
في بعض الحاالت اّنه يتم تقييمً ذلك  يكاوبمرحلة االنجاز على أساس تسليم البضائع أو تقديم الخدمات. وقد تعتبر اإل

في  األخرى والمتمثلة عموماً أما التبرعات  .فضل بواسطة جدول المدفوعات التابع للعقود المناسبة للمشاريعأبشكل 
، إذ قد بوصفها إيرادات عندما تؤكد عليها الجهات المانحة كتابًة، أو عند تسّلمها تسجلالمعامالت غير التبادلية ف

أن أفضل طريقة لتسجيلها هو حسب المدفوعات التدريجية بناء على عقود هذه المشاريع.  أما  يكاوتعتبر اإل
تسجيلها كإيرادات عندما تؤكدها كتابة الجهات المانحة أو ويتم ة معامالت غير تبادلية المساهمات األخرى، فهي عاد

 عند استالمها.

وترد الرسوم اإلدارية المستردة بخصوص مشاريع التعاون الفني في صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية  -١٥
اإليرادات من الرسوم  تسجلالدولية للقطاع العام، وبوصفها نفقات في المشاريع المعنية. ووفقا للمعايير المحاسبية 

 اإلدارية التي تحققها مشاريع التعاون الفني على اساس مرحلة اإلنجاز. وتقدر مرحلة اإلنجاز على النحو التالي:

 ١٠إصدارأمر شراء المعدات ويدون الجزء المتبقي بنسبة لغاية نسبة تسعين في المائة من الرسوم تدريجيا�  تسجل 
 تسلم هذه المعدات؛ عندالمائة  في

  ،الرسوم اإلدارية على اساس التكلفة المتكبدة. تسجلفيما يخص الخدمات 

بخمسين في المائة من الفوائد  يكاواإلحيث تحتفظ  ٢٠١١الفوائد في سنة إيرادات اقية جديدة حول تقاسم فتّم ادراج ات -١٦
 .ألف دوالرأمريكي ١٠٠مرجح التي يتجاوز رصيدها الشهري الالمشروع  أموالايداع  على

 .إليرادات األخرى في المعامالت التبادلية أما األرصدة مستحقة القبض فتتمثل في المستحقات والسلفfوتتمثل  -١٧

كات المستحقة بوصفها صافي المخصصات المرتبطة بتخفيضات إيرادات االشتراكات، والحسابات ار وترد االشت -١٨
 المشكوك فيها واالستهالك (الخصم):

 ل مخصصات التخفيضات في إيرادات التبرعات تخفيضات االشتراكات المستحقة واإليرادات عندما يصبح تمث
 التمويل غير ضروري من جانب المشروع الذي توجه إليه االشتاركات أو غير متاح بخالف ذلك؛

 حداث التي من تستند مخصصات الحسابات المشكوك فيها بشأن االشتراكات المقررة إلى التجرية التاريخية واأل
 غير قادرة على الوفاء بالتزامها؛ األعضاءشأنها أن توحي بأن الدولة 

  تمثل االشتراكات المستحقة طويلة األجل المخصومة الرصيد المتبقي لالشتراكات المقررة التي أبرمت الدول بشأنها
االشتراكات المستحقة األخرى اتفاقات للتخلص من متأخراتها خالل فترة سنوات. ويسري الخصم أيضا على عدد من 
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وهذه المبالغ المستحقة مبينة بالتكلفة  طويلة األجل مع مراعاة احتمال إبرام هذه االتفاقات للتخلص من المتأخرات.
 المستهلكة (المخصومة) باستخدام أسلوب الفائدة الفعلية ولذلك فهي ُتعرض صافية من الخصم المتراكم.

مة العادلة. أما البضائع الممنوحة التي تدعم بشكل مباشر العمليات واألنشطة المعتمدة وترد االشتراكات العينية بالقي -١٩
الخدمات المقدمة بالمجان في الحسابات، غير أنها ترد  تسجلفي الحسابات. وال  تسجلويمكن قياسها بصورة موثوقة ف

 .تخدام المباني، والنقل والموظفينفي المالحظات على البيانات المالية لغرض اإلعالم. وتشمل هذه االشتاركات اس

 الممتلكات والمنشآت والمعدات

تسجل الممتلكات والمنشآت والمعدات بالقيمة التاريخية مطروحا منها االستهالك المتراكم وأي خسائر بسسب  -٢٠
ريقة الخط األعطاب. وُيحتسب االستهالك للممتلكات والمنشآت والمعدات على امتداد العمر المفيد التقديري باستخدام ط

المستقيم، باستثناء ما يتعلق باألرض التي ال تخضع لالستهالك. والعمر المفيد التقديري لفئات الممتلكات والمنشآت والمعدات 
 هو كالتالي:

 

 

 

 

 
 

من الدوالرات آالف  ٣حدًا أدنى قدره  ساوت تكلفتها أو تجاوزتتا ممتلكات والمنشآت والمعدات إذوتجري رسملة ال -٢١
وريًا استعراض مستوى يجري دألف من الدوالرات الكندية في حالة تحسينات العقارات المستأجرة. و  ٢٥ومبلغ  الكندية

تحدد قيمة تحسينات العقارات المستأجرة بتكلفتها وتخضع لالستهالك على امتداد العمر المفيد المتبقي و  الحد األدنى.
 للتحسينات أو امتداد عقد اإليجار، أيهما أقل.

 تسجلى األقل و وتجري عمليات استعراض األعطاب بالنسبة لجميع الممتلكات والمنشآت والمعدات مرة كل سنة عل -٢٢
أي خسائر بسبب األعطاب في بيان األداء المالي. وتشمل مؤشرات األعطاب تقادم وتدهور الممتلكات والمنشآت 

من  لتحقيق اإليراداتوالمعدات وكذلك التدفقات النقدية التي تحققها الممتلكات والمنشآت والمعدات والمستخدمة 
 األنشطة التجارية.

 الماديةاألصول غير 

ل األصول غير المادية بالتكلفة التاريخية مطروحا منها االستهالك المتراكم وأي خسائر ناجمة عن أعطاب. ُتسج -٢٣
 يكاوويتطلب تدوين األصول غير المادية استيفاء المعايير الصارمة بحيث يمكن تحديدها، وخاضعة لمراقبة اإل

ت للخدمات يمكن قياسها بصورة موثوقة. ويمكن وباعتبارها تشكل منافع اقتصادية مساهمة في المستقبل أو إمكانيا
 ٥أيضا مراعاة العمر المفيد المتبقي. وُاعدت أيضا معايير محددة الستبعاد البنود المكتسبة بتكلفة تقل عن مبلغ 

في   ألف من الدوالرات الكندية لألصول الموضوعة داخليا بسبب الصعوبة ٢٥آالف من الدوالرات الكندية، ومبلغ 
اس محدد لتكاليف التشغيل والبحث الداخلية التي ينبغي تخصيصها والتكاليف التي ينبغي رسملتها. وحسبما إجراء قي

هو مسموح به بموجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، جرى تطبيق هذه القاعدة الحقا اعتبارا من تاريخ 
١/١/٢٠١٠ . 

ستخدام طريقة الخط المستقيم. وفيما يلي العمر المفيد التقديري ويقدم االستهالك خالل العمر المفيد التقديري با -٢٤
 لألصول غير المادية:

 العمر المفيد التقديري (بالسنوات) الفئات

 ٥٠-٥ المباني
 ٥-٣ تكنولوجيات المعلومات والمعدات المكتبية

 ١٢-٥ التركيبات المكتبيةاألثاث والتجهيزات و 
 ٧-٣ الماكينات

 ١٠-٣ المركبات اآللية



III-9 
 

 

 العمر المفيد التقديري (بالسنوات) الفئة
 ٦-٣ البرمجيات المشتراة خارجيا
 ٦-٣ البرامج الموضوعة داخليا

 ٦-٢ التراخيص والحقوق وغيرها
 ١٠-٣ حقوق النشر

 وق النشر خالل فترات التراخيص والحقوق وحقوق النشر.التراخيص والحقوق وحق ُتستهلكو  -٢٥

تقادم األصول غير المادية وتدهورها وكذلك التدفقات النقدية الناشئة عن األصول غير  عطاباألوتشمل مؤشرات  -٢٦
 المادية عند استخدامها لتحقيق اإليرادات من أحد األنشطة التجارية.

 المقبوضات المسبقة

عليها قبل تنفيذ مشاريع التعاون الفني يتم تسجيلها كمقبوضات مسبقة. وُتدّون االيرادات  التبرعات التي يتم الحصول -٢٧
بتقديم خدمات أو عند تسليم السلع للمشروع وفقًا لشروط  يكاوعند الوفاء بشروط المتبرعين، وبصفة عامة عند قيام اإل

 االتفاق بين المتبرعين والمنظمة.

التبرعات غير المستخدمة التي يتعين إعادتها الى المتبرعين واألموال المستلمة  ُتدرج في المقبوضات المسبقة أرصدة -٢٨
 بتقديم خدمات أو بتسليم سلع الى أطراف ثالثة. يكاوقبل أن تقوم اإل

 ُتعرض ضمن المقبوضات المسبقة االشتراكات المستلمة من الدول األعضاء قبل السنة التي تتعلق بها. -٢٩

 الموظفين استحقاقات

 استحقاقات الموظفين التالية: فئات يكاوتسجل اإل -٣٠

  شهرا بعد نهاية فترة المحاسبة التي يقدم فيها  ١٢خالل  المستحقة السداداستحقاقات الموظفين قصيرة األجل
 الموظفون الخدمة ذات الصلة؛

 ؛مثل فوائد التأمين الصحي بعد الخدمة االستحقاقات بعد إنهاء الخدمة 

 ؛طويلة األجلاألخرى  الموظفين استحقاقات  

 .استحقاقات إنهاء الخدمة 

، الذي أنشأته الجمعية الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدةفي  هي منظمة عضو مشاركة يكاواإل -٣١
 . وصندوقالعامة لألمم المتحدة لتقديم استحقاقات التقاعد والوفاة واإلعاقة وما يتصل بذلك من استحقاقات الى الموظفين

(ب) من الئحة ٣وحسب ما هو محدد في المادة المعاشات هو خطة استحقاقات محددة وممولة من أرباب عمل عديدين. 
الصندوق، ُيفتح باب العضوية في الصندوق للوكاالت المتخصصة وألي منظمة حكومية دولية أخرى تشارك في النظام 

 لمتحدة والوكاالت المتخصصة.المشترك للرواتب والبدالت وغيرها من شروط الخدمة لألمم ا

تعّرض الخطة المنظمات المشاركة للمخاطر االكتوارية المرتبطة بالموظفين الحاليين والسابقين للمنظمات األخرى المشاركة  -٣٢
في الصندوق، والنتيجة هي أنه ال يوجد أساس متسق وموثوق لتخصيص االلتزام وأصول الخطة والتكاليف للمنظمات 

والصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة، شأنهما شأن  يكاوفي الخطة. وليس اإل المنفردة المشاركة
التناسبية من االلتزام المحدد  يكاوالمنظمات األخرى المشاركة في الصندوق، في وضع يسمح لهما بتحديد حصة اإل
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الموثوقية لألغراض المحاسبية. ومن ثم تناولت  باالستحقاقات وأصول الخطة والتكاليف المتصلة بالخطة بما يكفي من
. وُتدوَّن مساهمات ٢٥هذه الخطة كما لو كانت خطة محددة لالشتراكات تمشيًا مع متطلبات المعيار المحاسبي  يكاواإل
 في الخطة خالل الفترة المالية بوصفها نفقات في بيان األداء المالي. يكاواإل

الكتوارية المتصلة بفوائد التأمين الصحي بعد الخدمة في حساب احتياطي. المكاسب والخسائر ا يكاوتدّون اإل -٣٣
، يمكن تدوين المكاسب أو الخسائر االكتوارية لالستحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة ٢٥وبموجب المعيار المحاسبي 

وارية تحت صافي بمرور الوقت باتباع نهج االحتياطيات. وفي إطار نهج االحتياطيات، ترد المكاسب/الخسائر االكت
األصول وال تسجل بوصفها إيرادات أو نفقات كي يتسنى النظر في اإلمكانية المعقولة لمراجعة المكاسب/الخسائر 
بمرور الوقت. وبالنسبة لالستحقاقات األخرى المتعلقة بانتهاء الخدمة مثل االجازة السنوية ومستحقات العودة الى 

 ارية بطريقة مباشرة وترد في بيان األداء المالي.الوطن، تسجل المكاسب والخسائر االكتو 

 المخصصات وااللتزامات الطارئة

 حالي نتيجة األحداث السابقة قانوني أو بّناء التزام يكاووُخصصت اعتمادات للخصوم والرسوم المقبلة حيث لدى اإل -٣٤
 .المبلغ بصورة موثوقة وعندما يمكن تقدير لتسوية هذا االلتزام يكاومن المحتمل أن تضطر اإل عندما يكون

وترد االلتزامات األخرى، التي ال تستوفي معايير التدوين فيما يخص الخصوم، في المالحظات على البيانات المالية  -٣٥
من حدث مستقبلي غير مؤكد  أكثرا طارئة عندما يجري تأكيد وجودها بوقوع أو عدم وقوع حدث أو بوصفها خصوم

 .يكاووالتي ال تخضع بالكامل لمراقبة اإل

 ومحاسبة الصناديق اإلبالغ عن القطاعات

القطاع هو مجموعة متميزة من األنشطة التي التي تبلغ عنها المعلومات المالية بشكل منفصل بغية تقييم األداء  -٣٦
جميع  يكاواألخير للكيان في تحقيق أهدافه والتخاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد في المستقبل. وتصنف اإل

) أنشطة مشاريع التعاون الفني. وتبلغ ٢) األنشطة العادية ١لعمليات وأنشطة الصناديق إلى قطاعين: المشاريع، وا
عن معامالت كل قطاع خالل الفترة المالية، واألرصدة الموجودة في نهاية الفترة. وتستند الرسوم فيما بين  يكاواإل

 القطاعات إلى اتفاقات المشاريع.
وتخصص موازنة يجري إنشاؤه لتغطية المعامالت لغرض معين أو غاية محددة. الصندوق كيان محاسبي ذاتي ال -٣٧

أو حدود خاصة. ويجري إعداد  قيودالصناديق لغرض تنفيذ انشطة معينة أو تحقيق أهداف محددة وفقا للوائح أو 
. يكاويق اإلالبيانات المالية على اساس محاسبة الصندوق، مع إبراز في نهاية الفترة الوضع الموحد لجميع صناد

 .وتمثل أرصدة الصناديق الحصيلة المتراكمة لإليرادات والنفقات
وصندوق رأس المال العامل للبرنامج العادي، والحسابات والصناديق  يشمل الصندوق العام قطاع األنشطة العادية -٣٨

مة. ويمكن تقديم الخاصة التي تدار ألغراض سالمة الطيران وأمنه والبيئة وغيرها من األنشطة المساندة للمنظ
االعتمادات غير المستخدمة المعتمدة لميزانية البرنامج العادي للصندوق العام في السنة المالية التالية بموجب شروط 

من النظام  ١-٧ المادةمعينة. وتنشئ الجمعية العمومية أو المجلس الصناديق المحددة والحسابات الخاصة بموجب 
ة أو النقود المخصصة ألنشطة محددة، حيث يمكن تقديم أرصدتها إلى الفترة المالية كات الخاصاالمالي السيما لالشتر 

الالحقة. وتتشكل مصادر التمويل الرئيسية لهذا القطاع من االشتراكات المقررة، وأنشطة إدرار اإليرادات، وغيرها من 
    التبرعات والرسوم اإلدارية.

 عات الصناديق التالية:اديق أو مجمو نالعادية يشمل الصقطاع األنشطة  -٣٩
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  وفقا لجداول  األعضاءمول من االشتراكات المقررة من الدول المالصندوق العام  يشملصندوق الميزانية العادية
 ،لتحقيق اإليراداتاالشتراكات التي تحددها الجمعية العمومية واإليرادات المتنوعة وفائض الصندوق الفرعي 

، الذي أنشأته الجمعية العمومية لتقديم السلف (القابلة للسداد) عند صندوق رأس المال العاملوالسلف من 
 األعضاءكات من الدول االضرورة إلى الصندوق العام من أجل تمويل اعتمادات الميزانية إلى حين تلقي االشتر 

اح ويتم سداد الُسلف من صندوق رأس المال العامل بمجرد ما تُت الصناديق األخرى في حاالت معينة.الى و 
 األموال في الصندوق العام وغيره من الصناديق.

الممتلكات، والمنشآت والمعدات  وانخفاض قيمة واستهالك المنشأ بغرض تسجيل مقتنيات صندوق رأس المال •
 .لألنشطة العاديةواألصول غير المادية 

لخدمة بما في ذلك المنشأ بغرض تسجيل المعامالت المتعلقة بالتأمين الصحي بعد إنهاء االصندوق المتجدد  •
الخصوم غير الممولة وغيرها من الخصوم المحددة من أجل تقديم المعامالت بشكل منفصل داخل قطاع 

 األنشطة العادية.

المنشأ لالحتفاظ باألنشطة المدرة لإليرادات واسترداد التكاليف في صندوق  لتحقيق اإليراداتالصندوق الفرعي  •
بموجب  لتحقيق اإليراداتوالصناديق الخاصة ضمن الصندوق الفرعي  واحد. وينشئ االمين العام الحسابات

يرادات والنفقات المتعلقة بأنشطة التمويل الذاتي. ويمكن تحويل من النظام المالي لتسجيل جميع اال ٢-٧ المادة
ية الالحقة. أي فائض ال يتوقع االلتزام به أو إنفاقه إلى الصندوق العام ويمكن تقديم األرصدة إلى الفترة المال

 وتتشكل مصادر التمويل الرئيسية لهذا القطاع من مبيعات المطبوعات والبيانات والخدمات.

من النظام المالي. ويسترد هذا  ٤-٩ المادةالمنشأ بموجب صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية  •
شغيل هذا الصندوق في نهاية سنة الصندوق تكاليف إدارة وتشغيل ودعم مشاريع التعاون الفني. وٕاذا ما شهد ت

معينة عجزا ماليا، فينبغي تغطية هذا العجز أوال من الفائض المتراكم لهذا الصندوق وكذلك، كمالذ أخير، من 
ميزانية البرنامج العادي. ويمول صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية في المقام األول من الرسوم اإلدارية 

 اون الفني بما في ذلك مشاريع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.العامة لمشاريع التع

وكذلك الحسابات /الصناديق الخاصة المنشأة إلبراز  المخصصةالتي تشمل الصناديق خطة عمل أمن الطيران  •
موافقة المجلس على خطة عمل أمن الطيران، وتشمل مشاريع ينبغي تمويلها من الصناديق داخل الصناديق 

ألمن الطيران. وتمول األنشطة المتعلقة بمشاريع خطة عمل أمن الطيران من االشتراكات العامة  االئتمانية
 .١-٣والخدمات العينية على النحو المبين في المالحظة  والمخصصة

ومسؤوليتها عن  يكاوالمنشأة لتعزيز قيادة اإل فريقياإالخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية في  •
ٕادارة البرامج في جميع أنحاء إقليم إفريقيا وضمان التنفيذ الفعال لمعالجة العيوب التي تشوب السالمة تنسيق و 

 والهياكل األساسية.

معامالت  وهي تبّيناتفاقي التمويل المشترك بين آيسلندا والدنمارك،  تتكون منصناديق التمويل المشترك  •
شغيل خدمات المالحة الجوية المقدمة من حكومة آيسلندا، وفي لت يكاوالصناديق المنشأة لإلبالغ عن مراقبة اإل

غرينلند من  حكومة الدنمارك، حيث يقوم مقدمو الخدمات باسترداد تكاليفه بواسطة رسوم االستخدام واالشتراكات 
ارك المستحقة لحكومات الدول المتعاقدة. وتقوم المملكة المتحدة بتحصيلها وهي مستحقة لحكومتي آيسلندا والدنم

بتحصيل االشتراكات وتجميعها لتحويلها إلى الحكومات مقدمة الخدمات.  يكاووتحول مباشرة عليها. وتقوم اإل
وبناء عليه، ترد هذه المعامالت في الحسابات باعتبارها أصوال وخصوما في بيان الوضع المالي. كما تتضمن 

المالية التي تجري بموجب أحكام ترتيب الحتساب المعامالت  صندوق نظام رصد العلو فوق شمال األطلنطي
التمويل المشترك لنظام رصد العلو فوق شمال األطلنطي. ويسترد مقدمو الخدمات تكاليف التشغيل والصيانة 
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بواسطة رسوم االستخدام على الطائرات المدنية التي تعبر فوق شمال األطلنطي. وُتدفع رسوم االستخدام التي 
 إلى مقدمي الخدمات ومن ثم فإنها ترد بوصفها أصوال وخصوما في الحسابات. بشكل مباشر يكاوتحصلها اإل

المحددة لتقديم في حساب منفصل جزء من سداد بعض  حوافز سداد حساب المتأخرات التي طال أمد استحقاقها •
 األنصبة المقررة المـتأخر سدداها من الدول المتعاقدة لتمويل األنشطة المحددة للمنظمة.

لتمويل إدخال تحسينات على نظم المعلومات واالتصاالت المنشأ لوجيات المعلومات واالتصاالتتكنو صندوق  •
 للمنظمة.

، صندوق السترداد التكاليف أنشأه المجلس لإلبالغ عن أنشطة المشاريع من أجل صندوق دليل المفاتيح العامة •
ت بواسطة التبرعات وكذلك، بموجب دعم التشغيل البيني لجوازات السفر المقروءة آليا. وتمول هذه العمليا
 االتفاق، ويسجل رصيد الصندوق على أنه مبلغ مستحق للدول المشاركة. 

نهج قائم الطيران المدني عبر اعتماد سالمة تحسين أنشأه المجلس بغرض  (SAFE) سالمة الطيرانصندوق  •
، مع للمنظمة نامج العاديخرى على البر أمصاريف فرض أي  عدمدارية و اإل من المصاريف على األداء للحد

 .الوقت عينه استخدام التبّرعات العائدة الى الصندوق في الوقت المناسب وبطريقة مسؤولة ومفيدة ضمان
لتمويل الخدمات اللغوية المتزايدة غير المنصوص عليها  المنشأ (TSSF) رواتب الموظفينالمؤقت لصندوق ال •

 . في إطار الميزانية العادية
، تقدم يكاواللجنة األوروبية للطيران المدني، المكونة من عدد من الدول األعضاء في اإل بموجب اتفاق مع •

بعض الخدمات السكرتارية. وتمول المدفوعات في البداية من إيرادات اللجنة األوروبية للطيران المدني  يكاواإل
. ويرد صافي يكاودي، المسددة لإلوعند الضرورة من الصندوق العام لصناديق البرنامج العا يكاوالتي تجمعها اإل

المبلغ مستحق القبض أو مستحق الدفع لجميع المعامالت التي تجري بالنيابة عن اللجنة األوروبية للطيران 
 .لهيئات اإلقليمية أو المدفوع لهاالمدني في الحساب المستحق من ا

توفير آلية للتعويض عن نقص محتمل من النظام المالي ل ١-٧المنشأ طبقًا للمادة  الصندوق االحتياطي الخاص •
بسبب انخفاض في دخل صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية في أي سنة معينة. وبموجب آلية أقّرها 

، فإن التكلفة غير المباشرة التي يتعين استردادها من صندوق ٢٠١٤المجلس، لتدخل حّيز النفاذ من سنة 
ستحسب أوًال وفقًا لمعادلة ولكن رد المبالغ الى الميزانية العادية سيوضع له  تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية

دوالر كندي في السنة. ويجب تمويل الصندوق االحتياطي الخاص من المبلغ الزائد ألف  ١ ٢٠٠حد أقصى قدره 
لمعادلة. وٕاذا دوالر كندي حتى المبلغ المحسوب وفقًا لألف  ١ ٢٠٠على التحويل السنوي المعتمد البالغ قدره 

ُوجد، في أي سنة، نقص في المبلغ الذي ُيرّد الى صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية المحدد على 
أساس المعادلة المذكورة أعاله، ُيستخدم الصندوق االحتياطي الخاص الستكمال التحويل السنوي المعتمد من 

 دوالر كندي الى الميزانية العادية.ألف  ١ ٢٠٠قدره  صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية البالغ
في إقليم آسيا والمحيط الهادئ، أنشئ مكتب  يكاوتعزيز حضور اإلبهدف  (RSO) المكتب االقليمي الفرعي •

إقليمي فرعي في إقليم آسيا والمحيط الهادئ الغرض منه تحسين تنظيم وادارة المجال الجوي لبلوغ الحد األقصى 
الحركة الجوية في جميع أنحاء االقليم. وقد أنشئ المكتب االقليمي الفرعي آلسيا والمحيط الهادئ في ألداء ادارة 

وهيئة الطيران المدني للصين فإن هيئة الطيران  يكاوبيجين، جمهورية الصين الشعبية. وبموجب اتفاق بين اإل
 المدني للصين مسؤولة عن كل نفقات تشغيل المكتب االقليمي الفرعي.

بهدف توفير آلية تتيح جمع واستخدام المساهمات الطوعية التي تقدمها  )HRDF(دوق تنمية الموارد البشرية صن •
الدول وغيرها من الهيئات لتوفير الفرص الالزمة لبناء القدرات في مجال الطيران المدني في الدول األفريقية 

طلوبة على نحو أفضل لتحقيق الكفاءة التشغيلية وذلك لمساعدتها على تلبية احتياجاتها من الموارد البشرية الم
 وغيرها من أنشطة البرنامج بشكل مستمر. وتنفيذ القواعد والمواصفات الدولية الخاصة باإليكاو
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للمساهمات الطوعية فيما يتعلق بتوزيع المهنيين  )IPAV(صندوق برنامج اإليكاو للمتطوعين في مجال الطيران  •
منهم والمتطوعين، لتقديم المساعدة في األجل القصير إلى الدول لتتمكن من في مجال الطيران، العاملين 
التي تؤثر على نظام الطيران في الدولة، وتطوير القدرات في تنفيذ  حاالت الطوارئاالستجابة، في جملة أمور، ل

بمسؤولياتها  القواعد والمواصفات الدولية الخاصة باإليكاو، وٕايجاد حلول ألوجه القصور في اضطالع الدولة
 بمراقبة الطيران المدني، وتعزيز اعتمادها على نفسها ونموها.

وم اإلدارية للتمويل المشترك، وصندوق البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة أيضًا الرس الصناديق األخرىوُتدرج في  •
أخرى أو السالمة الجوية، وصندوق البيئة، وصندوق السجل الدولي، وصندوق فرنسا للتعاون، وصناديق 

 حسابات خاصة.
 المادةالتي أنشأها األمين العام بموجب  صناديق مشاريع التعاون الفني تكون منيقطاع أنشطة مشاريع التعاون الفني  -٤٠

التبرعات من  لهذا القطاع من النظام المالي لتسيير شؤون برامج التعاون الفني. ويتكون أهم مصادر التمويل ١-٩
 .تفاقات المشاريعال

في إطار اتفاقات الصناديق  ُتدارترتيبات ومشاريع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي التي  التعاون الفنيمشاريع وتشمل  -٤١
، واتفاقات الخدمات اإلدارية واتفاقات خدمات مشتريات الطيران المدني. وتمتثل المعامالت المالية المتعلقة االئتمانية

. وُتصمم الصناديق يكاوليمات كل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واإلبترتيبات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتع
واتفاقات الخدمات اإلدارية لتغطية نطاق واسع من خدمات التعاون الفني واتفاقات خدمات مشتريات الطيران  االئتمانية

ار إليها بالعقود بالمبالغ أيضا اتفاقات التعاون الفني المش يكاوالمدني لتقديم خدمات المشتريات. وقد أبرمت اإل
بحيث  االئتمانيةالعقود عن اتفاقات الخدمات اإلدارية واتفاقات الصناديق  . وتختلف هذهاألعضاءة مع الدول اإلجمالي

التفريط أو اإلفراط في استرداد النفقات الفعلية في صندوق  أنها مخصصة لفترة زمنية قصيرة وبمبلغ محدد. وُيسجل
 دارية والتشغيلية.تكاليف الخدمات اإل

 : األصول وااللتزامات٢المالحظة 
 معادالت النقدية: النقدية و ١-٢المالحظة 

وتودع األموال في البنوك على أساس االستثمار الجماعي أما األموال غير الالزمة لالحتياجات الفورية فُتستمر في  -٤٢
 مما يلي: ديسمبر ٣١في  وتتكون األرصدة .الودائع ألجل

  ٢٠١٤ ٢٠١٥ 
 بآالف الدوالرات الكندية 

 ٦٢,٣٦٨ ٦٠,٥٠٧ األموال المودعة نقدا في البنوك
 ٢٢٦,٥٢٠ ٣١٨,٩٢٩ الودائع ألجل

 ٢٨٨,٨٨٨ ٣٧٩,٤٣٦ معادالت النقديةمجموع النقدية و 

في المائة في  ٠,٤٢في المائة (نسبة  ٠,٤٥، بلغ متوسط سعر الفائدة للودائع ألجل نسبة ٣١/١٢/٢٠١٥وفي  -٤٣
 ١٩٥تشمل السيولة النقدية  ).٢٠١٤في عام  يوم ١٨٠( اً ومي ٢١٩) ومتوسط أجل االستحقاق لمدة ٣١/١٢/٢٠١٤

) بمتوسط ٣١/١٢/٢٠١٣مليون دوالر أمريكي في  ٢٠٤مليون دوالر أمريكي مودعة في حسابات توفير استثمارية (
ألف من  ٤ ٥٢٣ السنة مبلغ وتشمل السيولة النقدية في البنوك في نهاية  في المائة. ٠,٤٢سعر فائدة بنسبة 

 اللجنة األوروبية للطيران المدني. والرات الكندية مودعة بالنيابة عنالد
 على الدول االعضاءمستحقة الالمقررة و  شتراكات: اال٢-٢المالحظة 

 :األول/ديسمبركانون  ٣١ويتكون صافي أرصدة االشتراكات المقررة في  -٤٤
 
 

٢٠١٤ ٢٠١٥ 

 بآالف الدوالرات الكندية 
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 ٣,٤٩١ ٦,٨٢٢ الجارية
 ٣,٧١٦ ٥,٠٢٢ غير الجارية المخصومة

 ٧,٢٠٧ ١١ ٨٤٤  مجموع صافي االشتراكات المستحقة

المستحقة القبض بينما االشتراكات  ثني عشر شهراً هي االشتراكات المستحقة خالل إمستحقة القبض الجارية الاالشتراكات  إن -٤٥
من تاريخ البيانات المالية على النحو المبين  اعتباراً  شهراً  ١٢دها بعد مرور تلك المستحقة أو المتوخى سداغير الجارية هي 

 في السياسات المحاسبية للمبالغ المستحقة واإليرادات. وفيما يلي إجمالي وصافي حسابات االشتراكات المستحقة:

 ٢٠١٤ ٢٠١٥ 

 بآالف الدوالرات الكندية 
 ١٤,٧٣٩ ٢,٠٧٨٨ البرنامج العادي –االشتراكات المقررة 

   ناقص:
 مخصصات الحسابات المشكوك فيها

  
)٥٩٤(  )٧٠٨( 

 )٦,٩٣٨( )٨ ٢٣٦ ( على المستحقات طويلة األجل المتراكم الخصم
 ٧,٢٠٧ ١١,٨٤٤ مجموع صافي االشتراكات المستحقة

 ويبين الجدول التالي تشكيلة أنصبة االشتراكات مستحقة القبض للبرنامج العادي. -٤٦
 ٢٠١٤ ٢٠١٥ 

 ٩ بآالف الدوالرات الكندية ٩ بآالف الدوالرات الكندية سنة االشتراك
٣١,٢ ٦,٤٧٧ ٢٠١٥ - - 
٢٨,٨ ٤,٢٣٧ ١٦,٦ ٣,٤٤٤ ٢٠١٤ 
١٢,٤ ١,٨٣٥ ٧,٥ ١ ٥٧٢   ٢٠١٣ 
٨,٣ ١ ٢٣٠  ٥,٢ ١,٠٧٧ ٢٠١٢ 
 ٥٠,٥ ٧,٤٣٧ ٣٩,٥ ٨,٢١٨ وما قبل ٢٠١١

 ١٠٠,٠٠ ١٤,٧٣٩ ١٠٠,٠٠ ٢٠,٧٨٨ المجموع

 .أي حركات لمخصصات الحسابات المشكوك فيها  ٢٠١٥ة ولم تشهد سن -٤٧

 
 االستخدام ٢٠١٤ 

 الزيادة/
 ٢٠١٥ (النقصان)

 بآالف الدوالرات الكندية 
     

 ٧٠٨ ١١٤ - ٥٩٤ مجموع مخصصات الحسابات المشكوك فيها

ألف دوالر  ٥٠١ أي ما يعادل(ي دوالر أمريكألف  ٥١١األصلي الذي يبلغ المبلغ  ةألف من الدوالرات الكندي ٧٠٨ل مبلغ ويمثّ 
تم تعديله بزيادة جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية السابقة، من قبل  يكاوإلعلى االمستحق  )٢٠١٠كندي أنشئ في عام 

ال تزال مسألة سداده قيد مناقشة ، حيث ٢٠١٥في عام  دوالر كنديألف  ١١٤نتيجة حدوث خسارة في سعر الصرف بمبلغ 
 لف ستغطي هذا الدين.ــالجمعية العامة لألمم المتحدة حيث من المتوقع أن الدول الخَ  فعالة في

. ويمثل حدوث زيادة أو تراجع في البدل ٢٠١٥كات المستحقة القبض خالل سنة لم يكن هناك أي شطب لالشتراو  -٤٨
 لمالي.الخاص بالحسابات المشكوك فيها نفقة بالنسبة لهذه الفترة ويبلغ عنه في بيان األداء ا

 .٢٠١٥ االشتراكات خالل سنة ايرادات في لم يوجد أي رصيد في البدل الخاص بالتخفيضاتو  -٤٩

 :٢٠١٥يلة األجل المخصومة خالل سنة وفيما يلي حركات االشتراكات المستحقة القبض طو  -٥٠
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و  -٥١
يمثل الخصم على االشتراكات مستحقة القبض على األجل الطويل المبلغ الالزم لتسوية الرصيد مستحق القبض 

من سنة، فيجري خصمها  كثربالقيمة العادلة بعد التدوين األولي. ومادامت الِنسب غير الجارية ال يتوقع تجميعها أل
ئدة معين. وُيسجل هذا المبلغ كخفض للرصيد مستحق القبض على األجل الطويل. ومن ثم ُيدون هذا الفرق بمعدل فا

 ٤,٣ الى ٢,٤٢ تدريجيا كإيرادات على مدى عمر المبالغ المستحقة. ويجري احتساب الخصم من خالل تطبيق معدل
 .ألقساط المقررة في المستقبلفي المائة على مدفوعات ا

التي أبرمت اتفاقات مع  ألف شتراكات المستحقة من دول المجموعةكات المخصومة طويلة األجل باالاالشتراوترتبط  -٥٢
ول المجموعة باء التي لم تبرم اتفاقات ولديها  تتجاوز عشرين سنة، دون فائدة ودالمجلس لتصفية متأخراتها خالل فترة ال

عادة تصنيف إة ألف من الدوالرات الكندي ٢,٦٠٣بلغ سنوات. ويشمل استخدام م ثالثاشتراكات مستحقة السداد تتجاوز 
 .يكاوتفاقات مع اإلالمدفوعات المتلقاة خالل السنة من الدول التي أبرمت او  ناقصاً  المبالغ الى متأخرات طويلة االجل

 في خصم رصيد الحسابات مستحقة القبض طويلةهي االنخفاض ألف من الدوالرات الكندية  ١,٢٩٧واالنخفاض البالغ 
أعيد تقدير القيمة السوقية العادلة لرصيد  ٢٠١٣في تشرين األول/أكتوبر  يكاواألجل. وعقب الجمعية العمومية لإل

االشتراكات المستحقة القبض. وتم تقدير أنه على الرغم من أن كل تلك المبالغ المستحقة القبض تظل صحيحة ومعترفًا بها 
ثمة حاجة للمزيد من تخفيض القيمة السوقية العادلة للرصيد المستحق على نحو سليم بصفتها هذه في الحسابات، فإن 

القبض لتلك الدول التي فقدت حقوقها في التصويت خالل دورتين متتاليتين للجمعية العمومية. وبالتالي، خّفضت مثل هذه 
نه يتعذر التنبؤ بأي دولة، . ونظرًا أل٢٠١٥دوالر كندي في سنة  ألف ١ ٢٤٥ المبالغ المستحقة القبض بمبلغ إضافي قدره 

إن وجدت، ستفقد حقها في التصويت في الدورات المقبلة للجمعية العمومية، فمن غير العملي تقدير األثر المالي على 
 المقبلة. المبالغ المخصومة المستحقة القبض في الفترات

 المبالغ المستحقة والسلف وغيرها من األصول :٣-٢المالحظة 

 :والُسلفالمبالغ المستحقة  -٥٣

 وغيرها من استحقاقات الموظفين.ف إلى الموظفين ألغراض منح التعليم، وٕاعانات اإليجار، واألسفار لم السقدَّ وتُ  -٥٤

 المبالغ المستحقة من وكاالت األمم المتحدة بالمنظمات الدولية األخرى، السيما منظمات األمم المتحدة. وترتبط -٥٥

 االستخدام ٢٠١٤ 
 الزيادة/

 ٢٠١٥ (النقصان)
 بآالف الدوالرات الكندية 

 لمخصومةا االشتراكات طويلة األجل
    

٥,٠٢٢ )١,٢٩٧( ٢,٦٠٣ ٣,٧١٦ 

 ٢٠١٤ ٢٠١٥ 

 بآالف الدوالرات الكندية  
   

 ١,١٧٦ ١ ٢٦٣  الُسلف المقدمة إلى الموظفين
 ٨٨٥ ١,٢١٩ المستحقات من وكاالت األمم المتحدة

 ٧,٧٤٤ ١٨,٥٨٣ األخرى

 ٩,٨٠٥ ٢١,٠٦٥ المجموع
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من انشطة ادرار االيرادات مثل مبيعات المطبوعات وايجار المبالغ المستحقة  خرىقة االوتشمل المبالغ المستح -٥٦
 الى الوفود. صاالت المؤتمرات ومباني 

وتتكون النسبة غير الجارية للمبالغ المستحقة من مبلغ مستحق القبض من اللجنة اإلفريقية للطيران المدني، وهي هيئة  -٥٧
وهذه اللجنة لسداد المبالغ المستحقة من اللجنة  يكاوإقليمية. ويأتي هذا المبلغ من المفاوضات والمناقشات بين اإل

ة عن المعامالت والعمليات المالية ل، اضطلعت اللجنة بالمسؤولية الكام١/١/٢٠٠٧من  المذكورة للمنظمة. واعتباراً 
من ألف  ٤٤٠غير المخصومة إلى مبلغ سابقا بالنيابة عنها. وتصل المبالغ المستحقة  يكاوالتي قامت بها اإل

 ريقية للطيران المدنيلجنة االف. ويصل مجموع المبلغ المخصوم المستحق من ال٣١/١٢/٢٠١٥ة في الدوالرات الكندي
ألف من  ٤٩٠النسبة غير الجارية للمبالغ المستحقة (مبلغ  الذي يمثل، ةألف من الدوالرات الكندي ٣٥٤إلى مبلغ 

 ). ٣١/١٢/٢٠١٤في  الدوالرات الكندية

 

 الحالية األخرى مما يلي: األصولوتتكون  -٥٨

 المخزونات: ٤-٢المالحظة 

ني في جميع مخزون الوثائق المنشورة المطبوعة داخليا بغرض بيعها إلى أوساط الطيران المد يكاوتشمل مخزونات اإل -٥٩
البنود المعفاة من الرسوم الجمركية الموجودة في متجر السوق الحرة الخاص باألشخاص من أنحاء العالم ومخزون 

 ديبلوماسية. راكز الذوي الم

 .ديسمبر ٣١موع قيمة المخزونات في ن الجدول أدناه مجويبيّ  -٦٠
 ٢٠١٤ ٢٠١٥ 

 بآالف الدوالرات الكندية 
 ٤٧٧ ٤٩٥ البضائع المكتملة –المتاحة  المطبوعات

 ١٣١ ٩٦ المواد الخام والعمل الجاري
 ٦٠٨ ٥٩١ مطبوعاتمجموع ال

 ٢٤٣ ١٦٢ مجموع بنود متجر السوق الحرة
 ٨٥١ ٧٥٣ لمخزوناتمجموع ا

وفيما يلي مزيد من التفاصيل عن مطابقة مخزونات المطبوعات ومتجر السوق الحرة إلبراز الرصيد االفتتاحي  -٦١
 .واإلضافات خالل الفترة ناقص قيمة المخزونات الموجهة للبيع ومخصصات األعطاب التي وقعت خالل السنة

 ٢٠١٤ ٢٠١٥ 

 بآالف الدوالرات الكندية 
 ٣٤٣ ٢٤٣ ة لالسترداد على صعيد المقاطعاتضريبة المبيعات القابل

 ١٩٠ ٩٨ ضريبة المبيعات القابلة لالسترداد على الصعيد الفيدرالي
 ٣٥١ ٤٩١ اً النفقات المدفوعة مقّدم

 ١,٠٧٠ ١,٢٠١ ضريبة الدخل في الواليات المتحدة القابلة لالسترداد

 ٧٣ ٧٨ القابلة لالسترداد المكاتب اإلقليميةضريبة 

 ٢,٠٢٧ ٢,١١١ المجموع
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 ٢٠١٤ ٢٠١٥ 

 لكنديةبآالف الدوالرات ا :مطبوعاتمطابقة ال
 ٦٠٨ الرصيد االفتتاحي

 
 

٧٦٩ 
 ٣٨١ المواد المباشرة

 
٤٠١ 

 ١,١٨٦ ١,٢١٤ العمل المباشر 
 ٢٠٤ ٢٧٥ التكاليف غير المباشرة

 ٢,٥٦٠ ٢ ٤٧٨ الُمعدةمجموع المخزونات المشتراة و 
 )١,٧٧٢( )١,٧٨٥( ناقص: تكلفة بيع المطبوعات 

 )١٨٠( )١٠٢( ناقص: األعطاب
 ٦٠٨ ٥٩١ يختامالرصيد ال

 
 

 ٢٠١٤ ٢٠١٥ 

 بآالف الدوالرات الكندية مطابقة بنود متجر السوق الحرة:
 ٣٠١ ٢٤٣ الرصيد االفتتاحي

 ٣٦٢ ٣٣٩ المخزونات المشتراة
 مجموع المخزونات المشتراة

 
 

٦٦٣ ٥٨٢ 
 ناقص: تكلفة بيع البنود

 
 

 
 

 
 

)٤٢٠( )٤٢٠( 
 ٢٤٣ ١٦٢ الختاميالرصيد 

 لمخزونات وذلكلتعقب ا يكاواإلكميات المأخوذة من نظم المطبوعات وبنود متجر السوق الحرة وال ويجري التأكد من -٦٢
 .اتبالحصر المادي للمخزون

، تم تحديد مخزونات ٢٠١٥محددة. وخالل سنة  أعطاب أيباعتبارها صافية بعد اقتطاع وتحدد قيمة المخزونات  -٦٣
لدوالرات الكندية وأزيلت من سجالت المخزونات. ويشكل ألف من ا ١٠٢التي تعرضت ألعطاب بقيمة  المطبوعات

  .األداء الماليفي بيان  "النفقات التشغيلية العامة  الشطب نفقة للفترة وُيدرج في بند 

 : الممتلكات والمنشآت والمعدات٥-٢المالحظة 
في مونتلایر وكذلك تلك  كاويحتفظ بها في المقر الرئيسي لإلالمتكلفة الممتلكات والمنشآت والمعدات البنود وتشمل  -٦٤

المحتفظ بها في المكاتب اإلقليمية السبعة. وتحقق هذه البنود منافع أو تنطوي على إمكانيات للخدمات بالنسبة 
 .للمنظمة التي تمارس المراقبة الكاملة على اكتسابها وتحديد موقعها المادي واستخدامها وتصريفها

ح به في االعتماد األولي للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، ُتطبق وحسبما هو مسمو  ١وكما جاء في المالحظة  -٦٥
نشآت األحكام االنتقالية على التدوين األولي للممتلكات والمنشآت والمعدات. وهكذا، فإن الجدول التالي يقدم الممتلكات والم

 .مايير المحاسبية الدولية للقطاع العامعوالتي تم رسملتها في الحسابات وفقا لل ١/١/٢٠١٠ منذوالمعدات المكتسبة 
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 الرصيدتكلفة 
 االفتتاحي

 ١/١/٢٠١٥في 
المقتنيات 
 خالل السنةاإلهالك  خالل السنة

 الرصيد الختامي
 ٣١/١٢/٢٠١٥في 

 بآالف الدوالرات الكندية 
 ٦٩ ١٦ ٣٠ ٥٥ األثاث والتركيبات

 ٥٣٤ ٥٢٦ ١١١ ٩٤٩ معدات تكنولوجيا المعلومات

 ٤٠١ ١١٣ ٦٥ ٤٤٩ لمكتبيةالمعدات ا

 ١٦٠ ٤٧ ٣٢ ١٧٥ المركبات اآللية

 ٤٦٧ ٤٤٧ ٢٣٩ ٦٧٥ تحسين العقارات المستأجرة

 ٢٠٢ ٣٧ ٨٤ ١٥٥ اآلالت

 ٦٠٥ - ٥٣٣ ٧٢ )WIP(تحسين العقارات المستأجرة 

  المجموع
٢ ٥٣٠ 

 
١ ٠٩٤ 

 
١ ١٨٦ 

 
٢ ٤٣٨ 

 المتراكمقبل االهالك  ١

 ي الممتلكات والمنشآت والمعدات.حدوث أي أعطاب ف ٢٠١٥تشهد سنة لم  -٦٦
، كانت الممتلكات المعمرة التي تشمل االثاث، والمركبات، وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من ١/١/٢٠١٠وقبل تاريخ  -٦٧

األمم من المعايير المحاسبية لمنظومة  ٤٣المعدات تقيد في النفقات في السنة التي ُطلبت هذه البنود، وفقا للفقرة 
كات والمنشآت والمعدات، بموجب عقود اإليجار المالية، لسملة هذه االصول وغيرها من الممتر  المتحدة. ولم يجر

حسبما هو وراد في المعيار  ٢٠١٥التي ستنتهي في سنة الفترة االنتقالية بواسطة  ١/١/٢٠١٠المكتسبة قبل تاريخ 
  .٦. وترد االلتزامات المتعلقة بعقود اإليجار في المالحظة ١٧المحاسبي 

وتملكه مؤسسة تابعة للقطاع الخاص. وتستأجر  ١٩٩٥في عام  La maison de l’OACIمبنى المقر الرئيسي أنشئ  وقد -٦٨
 يكاو، فإن اإليكاوتكميلي بين حكومة كندا واإلالتفاق ال. وبموجب ا٢٠١٦سنة، إلى غاية  ٢٠حكومة كندا هذا العقار لمدة 
. وتتحمل يكاوبين حكومة كندا واإل ٢٥:٧٥جار وتشغيل المبنى بنسبة ويتم تقاسم تكاليف إي .تستخدم هذا العقار بالكامل

مليون دوالر  ٢٣,٥في المائة من الضرائب العقارية ويمكنها شراء المبنى عند نهاية عقد االيجار بمبلغ  ١٠٠حكومة كندا 
فيه على أن حكومة كندا اتفقتا  يكاو، تم التوقيع على اتفاق تكميلي جديد بين حكومة كندا واإل٢٠١٣كندي. وفي سنة 

. وبموجب االتفاق التكميلي الجديد، ٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر  ٣٠ستمارس خيار شراء المبنى في نهاية فترة االيجار في 
بوصفها شاغلة العقار بأكمله. وستضع حكومة كندا المبنى  يكاوستتصرف حكومة كندا بوصفها المالكة الوحيدة للمبنى واإل

 ٣٠حتى  ٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ١سنة ابتداء من  ٢٠بدون دفع أجرة لفترة إضافية طولها  ويكاتحت تصرف اإل
لتكاليف التشغيل والصيانة من  يكاو. وباالضافة الى ذلك، ستخّفض الحصة التي تدفعها اإل٢٠٣٦تشرين الثاني/نوفمبر 

ائة من تكاليف التشغيل والصيانة، و، حسب في الم ٨٠في المائة. وبذلك ستتحّمل حكومة كندا  ٢٠في المائة الى  ٢٥
 في المائة من الضرائب العقارية. ١٠٠الممارسة الجارية، 

 ١,١٤٥في باريس بتكلفة أصلية قدرها  االقليمي عقار مكتب أوروبا وشمال األطلسي من ٪٤٦ أيضا يكاووتمتلك اإل -٦٩
عقد إيجار مالي إسمي، يمثل من العقار فيخضع لفي المائة  ٥٤ألف من الدوالرات الكندية أما المبلغ المتبقي بنسبة 

 يكاو. وتخضع المباني األخرى التابعة لإل١-٣لى النحو المبين في المالحظة كات المتعلقة بالخدمات العينية عار االشت
 لعقود إيجار تشغيلية أو عقود إيجار إسمية. 

منها االستهالك المتراكم كما لو انخفضت  وُتسجل الممتلكات والمنشآت والمعدات غير المرسملة بالتكلفة مطروحا -٧٠
، غير ١/١/٢٠١٠ويقدم الجدول التالي الممتلكات والمنشآت والمعدات المحققة قبل تاريخ  ها.قيمتها منذ تاريخ اكتساب

 تطبق األحكام االنتقالية للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على النحو يكاوالمرسملة في الحسابات، مادامت اإل
  .١المبين أعاله وفي المالحظة 
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 المادية: األصول غير ٦-٢الحظة الم
 .١/١/٢٠١٠منذ  صول غير المادية المدونة قي الحساباتيظهر الجدول التالي األ -٧١

 
 في الختامي الرصيد
 المتراكم االستهالك ٣١/١٢/٢٠١٤

 خالل المقتنيات
 السنة

 في االفتتاحي الرصيد
١/١/٢٠١٤  

   الكندية الدوالرات بآالف

 لمشتراةا البرمجيات  ٤٥٤ ٧ ١٨٧ ٢٧٤
      

 )WIP(قيد االعداد  برمجيات  ١٩٠ ١٩٨ - ٣٨٨
      

 أصول غير منظورة أخرى  ١٦٣ - ٤٧ ١١٦
 (موقع على االنترنت)

رخص  –أصول غير منظورة   ٦ ٩٥ ١٣ ٨٨
 وحقوق

 المجموع  ٨١٣ ٣٠٠ ٢٤٧ ٨٦٦

لم تتعرض أي أصول غير ملموسة ألي وبعد استعراض األصول غير المادية لتحديد أي أعطاب في القيمة، تبين أنه  -٧٢
 .أعطاب خالل السنة

  

الرصيد االفتتاحي  
في 

١/١/٢٠١٤ 
 

خالل هالك ستاإل
 السنة

 الرصيد الختامي في
٣١/١٢/٢٠١٤ 

 بآالف الدوالرات الكندية 

 ٦ ٦  ١٢ األثاث والتركيبات

 ٤ ٥  ٩ تكنولوجيا المعلومات والمكتبمعدات 

 - ٥  ٥ المركبات اآللية
 ١٠ ١٦  ٢٦ المجموع
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 المالية  األدوات :٧-٢المالحظة 

  الماليةصول والخصوم األ ١-٧-٢

بوصفها قروضا  يكاو. وتصنف األصول المالية لإل١المالية في المالحظة  األدواتوترد السياسات المحاسبية بشأن  -٧٣
 مما يلي:ديسمبر  ٣١االرصدة في صول مالية قابلة للبيع) وتتكون أ أومشتقة ومستحقات (ال توجد أي استثمارات 

 
٢٠١٤ ٢٠١٥ 

 
 بآالف الدوالرات الكندية

 ٣,٤٩١ ٦,٨٢٢ االشتراكات المقررة مستحقة القبض (الجارية)

 ٣,٧١٦ ٥,٠٢٢ االشتراكات المقررة مستحقة القبض (غير الجارية)
 ٩,٨٠٥ ٢١,٠٦٥ المستحقات والسلف (الجارية)

 ٤٩٠ ٣٥٤ ستحقات والسلف (غير الجارية)الم
 ١,٦٧٦ ١,٦١٩ األصول األخرى

 ١٩,١٧٨ ٣٤,٨٨٢ مجموع األصول المالية

 المالية المحددة بالتكلفة المستهلكة. األدواتتتمثل جميع الخصوم المالية المادية في 

 .لمخاطر مالية ترد بإيجاز في الفقرات التالية يكاووتتعرض اإل -٧٤

 ئتمانيةالمخاطر اال  ٢-٧-٢
إلدارة المخاطر تحد مبلغ التعرض  يكاوموزعة على نطاق واسع وسياسات اإل يكاوالمخاطر االئتمانية لدى اإل -٧٥

 .االئتماني ألي طرف مقابل وتتضمن مبادئ توجيهية للنوعية االئتمانية الدنيا
ى الحد األدنى من خالل يجرى تخفيض مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة المتصلة بالنقدية ومعادالت النقدية إل -٧٦

التأكد من إيداع هذه األصول المالية في أموال أسواق نقدية مشبعة بالسيولة ومتنوعة لدى المؤسسات المالية الرئيسية 
 .   من قبل وكاالت التقييم االئتماني و/أو لدى نظراء آخرين يتمتعون باألهلية االئتمانية التي تحظى بدرجات عالية

المستحقة في المقام األول الحسابات المستحقة من الدول ذات السيادة. وترد تفاصيل االشتراكات وتشمل االشتراكات  -٧٧
، ُتسجل االشتراكات طويلة األجل بالتكلفة ٢-٢و  ١. وكما جاء في المالحظتين ٢-٢المستحقة في المالحظة 

المستحقة ال تحمل فائدة، فإن سعر  باستخدام طريقة الفائدة الفعالة. ومادامت هذه المبالغ )المخصومةالمستهلكة (
 الفائدة المستخدم الحتساب التكلفة المخصومة هو السعر المعمول به في السندات الحكومية الكندية طويلة األجل.

 الفائدة أسعارمخاطر  ٣-٧-٢
فائدة وأجل ، يرد متوسط أسعار ال٢٠١٥سنة لمخاطر أسعار الفائدة بواسطة الودائع ألجل. وبالنسبة ل ةمعرض يكاواإل -٧٨

 .. ونظرا النخفاض سعر الفائدة في الوقت الرحالي، يعتبر مستوى الخطر ضئيال١-٢االستحقاق في المالحظة 
 ةاطر العمالت األجنبيخم ٤-٧-٢

في المائة) وبالدوالر  ٨النقدية، ومعادالت النقدية واالستثمارات مقومة بالدوالر الكندي ( كانت، ٣١/١٢/٢٠١٥في  -٧٩
في  ١٠المنظمة (عملتا األساس بنسبة  اللتين تستخدمهماشكالن عملتي األساس ي اللذانالمائة)  في ٨٣األمريكي (

بغير الدوالر الكندي  الموجودات). أما ٣١/١٢/٢٠١٤في المائة بالدوالر األمريكي في  ٧٨المائة بالدوالر الكندي و
باإلضافة إلى ذلك، تُقوم . ير الدوالر الكنديبعمالت غ أو األمريكي فهدفها األول يتمثل في دعم األنشطة التشغيلية

 ٤٦بنسبة  كانت(، الدوالر األمريكيب في المائة ٥٥و الدوالر الكنديات المستحقة بـــفي المائة من االشتراك ٤٥نسبة 
 .)٣١/١٢/٢٠١٤ المائة بالدوالر األمريكي فيفي  ٥٤و في المائة بالدوالر الكندي

تقلبات إلى الحد األدنى، انتقلت المنظمة الى تطبيق لكي ليعرض الدوالر األمر قليص تت، ول٢٠١٠واعتبارا من سنة  -٨٠
نظام العملتين حيث ُيحدد جزء من أنصبة الدول األعضاء بالدوالر األمريكي والجزء اآلخر بالدوالر الكندي على 
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ال يوجد ما يدعو إلبرام عقود عملتين. ومع اعتماد نظام العملتين، تعتقد اإلدارة أنه من الأساس االحتياجات المتوخاة 
 الصرف اآلجلة لشراء الدوالر األمريكي. 

وفي أحيان كثيرة يجري تقويم أوامر الشراء المتعلقة بمشاريع التعاون الفني بعمالت غير الدوالر األمريكي أو الدوالر  -٨١
ى األموال بالعملة التي الكندي. وسعيا إلى الحد من مخاطر تقلبات العملة، اعُتمدت سياسات للتحّوط، حيث ُتشتر 

الُتزم بها وقت إصدار أوامر الشراء، وذلك في الحاالت التي يمكن أن تخلف فيها تقلبات العملة آثارا مادية على 
الوضع المالي للمشروع. ويعتبر المكسب أو الخسارة في سعر الصرف معادال للفرق بين سعر الصرف المعمول به 

 في تاريخ شراء تلك األموال. في األمم المتحدة والسعر المتوقع
 مخاطر السيولة ٥-٧-٢

مبلغ الى ماليين من الدوالرات الكندية  ٦مبلغ من قد ارتفعت س المال العامل أنشأت الجمعية العمومية صندوق رأ -٨٢
ى بغرض تقديم السلف عند الضرورة إلرة الثامنة والثالثين للجمعية العمومية و الدخالل ات أمريكية ماليين دوالر  ٨,٠

وغيرها من  األعضاءالصندوق العام لتمويل االعتمادات المدرجة في الميزانية إلى حين تسلم االشتراكات من الدول 
على أساس االستثمار المشترك أما األموال غير  الصناديق في الحاالت الخاصة. كما تودع األموال في البنوك

 ع ألجل.مر في الودائلتلبية االحتياجات الفورية فُتستث الالزمة

 : المقبوضات المسبقة٨-٢المالحظة 

 تشمل المقبوضات المسبقة ما يلي: -٨٣

 ٢٠١٤ ٢٠١٥ 

 بآالف الدوالرات الكندية 

 ٢١٦,٣٨٨ ٣٠٤,٥٤٦ التبرعات المقدمة لمشاريع التعاون الفني
 ٦,٢١٨ ٦,٨٠٧ المستلمة مقدماً  االشتراكات المقررة

 ٥,٠٥٢ ٨,٩٧١ السلف األخرى
 ٢٢٧,٦٥٨ ٣٢٠,٣٢٤ المجموع

، ومبلغ الدول األعضاء ومن الشركات الخاصةمن ألف من الدوالرات الكندية  ٤,٩١٧بقيمة  سلفاً وتشمل السلف األخرى  -٨٤
الدول األعضاء الف من الدوالرات الكندية من  ١,٧٥٢و مبلغ ألف من الدوالرات الكندية من مبيعات النشر  ١,٢١٦

 وغيرها من السلف. رادات المؤجلةاإليو ، نشاطات صندوق دليل المفاتيح العامةل

 خصوم المتراكمةمستحقة الدفع والالحسابات : ال٩-٢المالحظة 

 :مما يلي الخصوم المتراكمةمستحقة الدفع و التتكون الحسابات  -٨٥
 ٢٠١٤ ٢٠١٥ 

 بآالف الدوالرات الكندية 
 ٤,٠٥٠ ٦,٢٤٧ الخصوم المتراكمة

 ١,٩٧٨ ١,٩٠٤ مستحقات الدفع للموظفين
 ١٠,١٥٦ ١٢,٨١٧ الدفع التجاريةمستحقات 

 ٣,٨٨٢ ٤,٥٢٣ اللجنة األوروبية للطيران المدني
 ٢,٢١٥ ٢,٣٨٠ مستحقات أخرى

 ٢٢,٢٨١ ٢٧,٨٧١ المجموع
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أما ت بشأنها فواتير. دمستحقة الدفع إلى الموردين بالمبالغ المستحقة للبضائع والخدمات التي ور الوترتبط الحسابات  -٨٦
خالل الفترة والتي لم ترد  يكاولإلبضائع التي تم استالمها والخدمات التي تم تقديمها المستحقات فهي خصوم عن ال

 .عنها فواتير

وتتضمن   .الدوليونقساط المدرسية التي يدفعها الموظفون قسمًا من األ المنظمةتسدد  في ظل شروط معينة،و  -٨٧
تحقة الدفع تكاليف المدرسية المساللكندية عن من الدوالرات األف  ١٦١قيمته المستحقات وغيرها من المدفوعات مبلغًا 

 لى الموظفين والتي لم يتم بعد المطالبة بها في نهاية السنة.إ

 الموظفين : استحقاقات١٠-٢المالحظة 

تشمل التزامات استحقاقات الموظفين استحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، واستحقاقات نهاية الخدمة فيما  -٨٨
 .وغيرها من الحسابات قصيرة األجل العودة إلى الوطنالسنوية، واالستحقاقات المدفوعة المتعلقة بيتعلق باإلجازة 

 ٢٠١٤ ٢٠١٥ 
 بآالف الدوالرات الكندية 

   التشكيلة:
 ٦,٠٣٨ ٧,٢٢٧ الجارية

 ١٤٧,٥٢٨ ١٤٩,١٠٢ غير الجارية
 ١٥٣,٥٦٦ ١٥٦,٣٢٩ المجموع

 ظفينإثبات صحة التزامات استحقاقات المو  ١-١٠-٢

 التأمين الصحي ، واستحقاقاتالعودة إلى الوطناء الخدمة، واستحقاقات اإلجازة السنوية و يقوم بتحديد استحقاقات انته -٨٩
هذه االستحقاقات المتعلقة بالموظفين بالنسبة لموظفي  وتتخذما بعد انتهاء الخدمة اكتواريون استشاريون مستقلون. 

 .يكاولموظفي اإل ن يخضعون للنظام اإلداريالمقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية الذي

 على أساس البيانات الشخصية والخبرة السابقة. وتشمل هذه االستحقاقات األخرى للموظفين يكاووتحسب اإل -٩٠
االستحقاقات التقديرية للعودة إلى الوطن واإلجازة السنوية لموظفي مشاريع التعاون الفني فيما يتعلق بإنهاء الخدمة. 

ن األساسي واإلداري لألمم المتحدة، بل يغطيها النظاما قاقات المتعلقة بموظفي مشاريع التعاون الفني الوهذه االستح
 .الشروط المحددة في إطار مشاريع التعاون الفني

 :٢٠١٥وفيما يلي حركة خصوم استحقاقات الموظفين خالل سنة  -٩١

الرصيد االفتتاحي   
 ١/١/٢٠١٥في 

 

الخسائر/(المكاسب)  الزيادة/(النقصان) االستخدام
 االكتوارية

الرصيد النهائي في 
٣١/١٢/٢٠١٥ 

 بآالف الدوالرات الكندية  

 ١٢٩,٨٤٣ )٧,٣٦٦( ٩,١٨٩ )١,٨٦١( ١٢٩,٨٨١ خطة ما بعد التقاعد (التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة)

 ٨,٨٣٩ ٢٣١ ٨٠٤ )٨٢١( ٨,٦٢٥ اإلجازة السنوية –انتهاء الخدمة 

 ١٥,١٦٧ ٢,٣٦٦ ١,٠١٤ )١,١٦٠( ١٢,٩٤٧ العودة إلى الوطن–خدمة استحقاقات انتهاء ال

 ٢,٤٨٠ - ٩٠٣ )٥٣٦( ٢,١١٣ باقي استحقاقات الموظفين بالنسبة للخبراء الدوليين

 ١٥٦,٣٢٩ )٤,٧٦٩( ١١,٩١٠ )٤,٣٧٨( ١٥٣,٥٦٦ مجموع التزامات استحقاقات الموظفين



III-23 
 

 

للتأمين الصحي بعد انتهاء (النقصان) الزيادة وتظهر  االستخدام المدفوعات التي جرت خالل السنة. يمثل عمود -٩٢
وباستحقاقات الموظفين االخرى التابعة  العودة إلى الوطنباستحقاقات  باالجازة السنوية و المتعلقةوتلك الخدمة 

 :كالتالي للخبراء الدوليين

التكاليف الجارية  
 للخدمات

 ٢٠١٤ ٢٠١٥ تكاليف الفوائد

 بآالف الدوالرات الكندية 

 ٦,٥٩٦ ٩,١٨٩ ٣,٢٣٨ ٥,٩٥١ التأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة
 ٧٣٥ ٨٠٤ ٢١١ ٥٩٣ االجازة السنوية –نهاية الخدمة 
 ٩٠٦ ١,٠١٤ ٣١٣ ٧٠١ مستحقات العودة إلى الوطن –نهاية الخدمة 

 ١,٢٦١ ٩٠٣ - ٩٠٣ استحقاقات الموظفين االخرى
 ٩,٤٩٨ ١١,٩١٠ ٣ ٧٦٢  ٨,١٤٨ التزامات استحقاقات الموظفينمجموع 

 االكتوارية كالتالي: )والخسائر(بغية المقارنة جاءت المكاسب 

 ٢٠١٤ ٢٠١٥ 

 بآالف الدوالرات الكندية 

 ٣٦,٩٢٤ )٧,٣٦٦( التأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة
 ٩١٩ ٢٣١ االجازة السنوية –نهاية الخدمة 
 ٢,٣٠٧ ٢,٣٦٦ مستحقات العودة إلى الوطن –نهاية الخدمة 

 ٤٠,١٥٠ )٤,٧٦٩( التزامات استحقاقات الموظفينمجموع 

باالضافة الى  العودة إلى الوطنعن االجازة السنوية واستحقاقات  الناتج ةاالكتواري للخسائرتبلغ القيمة االجمالية  -٩٣
من  ١٣,٦٠٤ بما مجموعه تكاليف الخدمات الجارية وتكلفة الفائدة التي تشمل استحقاقات التأمين بعد انتهاء الخدمة

 .الصندوق المتجددبند وتندرج في ) ٢٠١٤عام من الدوالرات الكندية في  ١١,٤٦٣( ٢٠١٥الدوالرات الكندية في عام 

 فرضية االتجاهاتفي  مئويةالزيادة (النقصان) في نقطة أثر  ٢-١٠-٢
تجاهات في البيانات في فرضية اال مئويةتنص المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على اإلبالغ عن نقطة  -٩٤

 لمستحقات فترة ما بعد الخدمة. المالية

 ألف من الدوالرات الكندية. ١,٩٨٨ناقص نقطة مئوية واحدة: نقصان بمبلغ  تكلفة الخدمات الجارية
 ألف من الدوالرات الكندية ٢,٦٧١نقطة مئوية واحدة: زيادة بمبلغ  زائد

 التزام االستحقاقات المتجمعة
 من الدوالرات الكندية.ألف  ٢٢,٢٣٧واحدة: نقصان بمبلغ  ناقص نقطة مئوية

 من الدوالرات الكندية .ألف  ٢٨,٥٨٩زائد نقطة مئوية واحدة: زيادة بمبلغ 

 االكتوارية ساليباالفتراضات واأل ٣-١٠-٢
ن في تقييم في كل سنة باستعراض واختيار االفتراضات واألساليب التي سيستخدمها الخبراء االكتواريو  يكاوتقوم اإل -٩٥

استحقاقات فيما يخص استحقاقات ما بعد الخدمة ( يكاونهاية السنة لتحديد متطلبات النفقات واالشتراكات لخطط اإل
يجب الكشف عن االفتراضات االكتوارية و  . )واالستحقاقات األخرى المتعلقة بانتهاء الخدمة .ما بعد انتهاء الخدمة

باالضافة الى ذلك، يجب الكشف عن كل افتراض اكتواري بالقيمة  .٢٥محاسبي ال في البيانات المالية وفقًا للمعيار
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تّم استخدام االفتراضات واالساليب الرئيسية لتحديد قيمة استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة والتزامات و  .المطلقة
  .٣١/١٢/٢٠١٥في  يكاواصة باإلالخ استحقاقات الموظفين المتعلقة بانتهاء الخدمة

معدل السندات الحكومية الكندية لخفض الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين. وفي بعض  يكاواإلوتستخدم  -٩٦
الواليات القضائية، ال يوجد سوق شديد النشاط بالنسبة للسندات الحكومية أو أن السندات الحكومية تشكل خطورة 

 أكثرتخدام معدل سند الشركات عالية. وفي هذه الحاالت، يكون اسلمن سندات الشركات ذات الجودة ا أكثر
في هذه  يكاومالءمة، ألنه أقرب من المعدل الخالي من المخاطر. وقد نظر الخبراء االكتواريون التابعون لإل

مالءمة مقارنة بمعدل سند الشركات  أكثريعتبر استخدام معدل السند الحكومي  يكاوالمسألة وتبين أنه في حالة اإل
ونظرا لوجود سوق شديد النشاط فيما يخص  ٢٥من المعيار المحاسبي  ٩٤لفقرة وذلك لالسباب الواردة في ا

 .عن استخدام معدل السندات الحكومية لخفض الخصوم يكاوالسندات الحكومية في كندا. وبناء عليه، لم تتوقف اإل
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 االفتراضات المستخدمة في إطار خطة التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة
طريقة التكلفة االئتمانية للوحدة المتوقعة موزعة بالتناسب التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة:  الطريقة االكتوارية

 على سنوات الخدمة، الى السن الذي يكون فيه الموظف مؤهًال تمامًا للمستحقات التقاعدية.

ي ي التقييم الذي جرى ففي المائة ف ٢,٤٠في المائة من المحاسبة والتمويل ( ٢,٢٠ سعر الخصم
٣١/١٢/٢٠١٤.( 

التكاليف الطبية  تمعدالت اتجاها
 والمتعلقة بطب األسنان

ترة في المائة خالل ف ٤في المائة إلى  ١٠تراجع معدل األدوية وغيرها من الرعاية الصحية من 
 سنة. ٢٠في المائة خالل  ٤ سنة، وتراجع طب األسنان ٢٠

 الخطط على أنها غير ممولة. ال تنطبق ألنه يجري تناول العائدات المتوقعة لألصول

 بالنسبة للتقييم السابق). ١,١٦٣من الدوالرات الكندية ( ١,٣٨٥دوالر أمريكي مقابل  ١،٠٠ سعر الصرف المستخدم

تكاليف المطالبات الطبية والمتعلقة بطب 
 األسنان

 ألف من الدوالرات الكندية ٢,٠تبلغ  ٦٠متوسط التكاليف السنوية للشخص الواحد في سن 
ألف من الدوالرات  ١,٢ألف من الدوالرات الكندية الى  ٠،٥من و  بالنسبة لتكاليف األدوية

لتكاليف لألف  ٤,٤الى ألف من الدوالرات الكندية  ٠,٤٥ومن  طب االسنان الكندية لتكاليف
 الصحية األخرى.

تغير التكاليف الطبية وتكاليف طب 
 األسنان حسب السن

في المائة في سن  ٠إلى  ٤٠في المائة في سن  ٥،٨كندا، من  بالنسبة لألدوية الموجودة في
 ٠،٧٥ إلى ٥٩لغاية سن في المائة  ٢،٠وما فوق. بالنسبة للرعاية الصحية في كندا، من  ٨٥

في المائة في سن  ٢،٧فما فوق. أما الرعاية الصحية خارج كندا فمن  ٨٥في المائة في سن 
 ٠،٥يما يخص الرعاية الصحية لألسنان ناقص فما فوق. ف ٩٠في المائة في سن  ٠إلى  ٤٠

بالنسبة لألشخاص الذين تشملهم خطة  ٦٥في المائة في السنة. خفض تكاليف األدوية في سن 
 .)٢٠١٤ي في المائة ف ٧٣(في المائة  ٦٥عامة في كندا، 

في المائة في السنة،  ٣،٢٥يبلغ معدل التضخم  سنوية للشخص الواحد. تكاليف مدرجة في التكاليف اإلدارية السنوية
 .٢٠١٦اعتبارا من عام 

  - جدول التوقعاتمشفوعا ب ٢٠١٤ لعام معدل وفيات أصحاب المعاشات التقاعدية الكنديين جدول معدل الوفيات
كسنة أساسية،  ٢٠١٥، )CPM-B( باء - معدل وفيات أصحاب المعاشات التقاعدية الكنديين

 . ٢٠١٣على غرار عام 
 في المائة. ٠في المائة إلى  ١٥فما فوق:  ٥٥إلى سن  ٢٠من سن  خدمةمعدالت انتهاء ال

؛ وبالنسبة للموظفين الذين عاماً  ٦٠عند بلوغهم  ١/١/١٩٩٠بالنسبة للموظفين الذين عينوا قبل  سن التقاعد
وبالنسبة للموظفين ؛ عاما ٦٢عند بلوغ  ،٣١/١٢/٢٠١٣وحّتى  عينوا في ذلك التاريخ أو بعده

 عاما ٦٤عند بلوغ  ،١/١/٢٠١٤ بعد الذين عينوا

. ُيفترض أن تكون الزوجات أصغر سنا من )٢٠١٤في المائة في سنة  ٦٠( في المائة ٦٠ تغطية الُمـعالين عند التقاعد
 أزواجهن بخمس سنوات. دون األطفال في األسرة الواحدة في سن التقاعد.

 :لعودة إلى الوطنااالفتراضات المستخدمة في استحقاقات اإلجازة السنوية و 

: تمثل الطريقة االكتوارية قيمة المستحقات المقبلة مع العودة إلى الوطناإلجازة السنوية ومنحة  الطريقة االكتوارية
 توقعات الرواتب.

 .في المائة في التقييم السابق) ٢,٤٠في المائة في السنة ( ٢,٢٠ معدل الخصم

 .في المائة سنوياً  ٢,٥٠ زيادة الرواتب

في االستحقاق في رصيد اإلجازة صا
 السنوية

يوم كحد  ٦٠، إلى أكثرسنة من الخدمة و  ٣٥للسنوات البالغة أيام خالل السنة األولى  ٨ن م
 أقصى.

 .)٢٠١٤في المائة في عام  ١٠( في المائة ١٠ نهاية الخدمة بسبب المغادرة الطوعية

 في المائة للسنة. ٣،٢٥ت الكندية للموظف مع زيادة سنوية بنسبة ألف من الدوالرا ١٧,٦ العودة إلى الوطن نقل المتاع عند
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 في المائة للسنة. ٣،٢٥من الدوالرات الكندية للموظف مع زيادة سنوية بنسبة  آالف ٧,٧ تكاليف السفر

 الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة ٤-١٠-٢

ه يجب أن يكون لمجلس المعاشات التقاعدية تقييم اكتواري يجريه تبين لوائح صندوق المعاشات التقاعدية أن -٩٧
للصندوق الخبير االستشاري االكتواري مرة على األقل كل ثالث سنوات. وظلت ممارسة مجلس المعاشات 
التقاعدية تتمثل في إجراء تقييم اكتواري كل سنتين باستخدام طريقة حاصل المجموعة المفتوحة. والهدف األساسي 

يم االكتواري هو تحديد ما إذا كانت األصول الحالية والتقديرية المستقبلية لصندوق المعاشات التقاعدية ستكفي للتقي
 .للوفاء بالتزاماته

جمعية العامة لألمم حدده التبها بمعدل  ةالصندوق من المساهمة المكلفتجاه  يكاوالمالي لإللتزام االويتألف  -٩٨
أي إلى جانب  )للمنظمات األعضاء، ٪١٥،٨للمشاركين و  ٪٧،٩في نسبة ويتمثل في الوقت الحالي (المتحدة، 

وتسدد مدفوعات العجز  من النظام األساسي للصندوق. ٢٦ المادةمدفوعات العجز االكتواري بموجب من  حصة
، وذلك بعد أن تقرر وجود حاجة ٢٦في حال تطبيق الجمعية العامة لألمم المتحدة للمادة  فقطاالكتواري هذه 

على كل منظمة  يجبلى تقدير للكفاية االكتوارية للصندوق بتاريخ التقييم. و إدفوعات العجز االكتواري استنادًا لم
كل منها خالل فترة الثالث سنوات التي  اشتراكاتعضو أن تساهم في تغطية العجز بمبلغ يتناسب مع مجموع 

  تسبق تاريخ التقييم.

في تقييم في المئة  ١,٨٧( ٪٠,٧٢. وكشف عن عجز اكتواري بنسبة ٣١/١٢/٢٠١٣ُأجري تقييم اكتواري بتاريخ  -٩٩
) من األجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي، األمر الذي يدل على أن معدل االشتراك النظري ٢٠١١سنة 

من األجر الداخل في حساب المعاش  ٪٢٤,٤٢كان  ٣١/١٢/٢٠١٣المطلوب لتحقيق التوازن اعتبارًا من 
وسيتم إجراء التقييم االكتواري المقبل ابتداء من . ٪٢٣،٧رنة مع معدل االشتراك الفعلي بنسبة التقاعدي، بالمقا

 .٢٠١٦نتائج متاحة قبل يوليو الومن المتوقع أن تصبح . ٣١/١٢/٢٠١٥

، كانت النسبة الممولة من األصول االكتوارية بالمقارنة مع الخصوم االكتوارية، على افتراض عدم ٣١/١٢/٢٠١٣وفي  -١٠٠
). وكانت نسبة التمويل ٢٠١١في تقييم سنة  ٪١٣٠,٠( ٪١٢٧,٥راء تسويات للمعاشات التقاعدية مستقبًال، تبلغ إج

 ) عندما ُأخذ النظام الحالي لتسويات المعاشات التقاعدية بعين االعتبار.٢٠١١في تقييم سنة  ٪٨٦,٢( ٪٩١,٢

اري االكتواري أنه لم توجد حاجة، اعتبارًا من بعد تقدير الكفاية االكتوارية للصندوق، استنتج الخبير االستش -١٠١
من النظام األساسي للصندوق إذ أن القيمة  ٢٦، لمدفوعات العجز االكتواري بموجب المادة ٣١/١٢/٢٠١٣

االكتوارية لألصول فاقت القيمة االكتوارية لجميع الخصوم المستحقة في تاريخ التقييم. وفي وقت اعداد هذا التقرير، 
 . ٢٦معية العامة الى نص المادة لم تستند الج

والسن االلزامية إلنهاء  ، رخصت الجمعية العامة بزيادة سن التقاعد العادية٢٠١٣وابريل  ٢٠١٢في ديسمبر  -١٠٢
 .١/١/٢٠١٤ذلك في موعد ال يتجاوز  سنة، على أن يسري ٦٥للمشاركين الجدد في الصندوق الى  الخدمة
لى التغيير المتعلق بذلك في أنظمة صندوق المعاشات التقاعدية. ع ٢٠١٣في ديسمبر الجمعية العامة  ووافقت

 .٣١/١٢/٢٠١٣وستنعكس زيادة سن التقاعد العادية في التقييم االكتواري للصندوق اعتبارًا من 

لصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم ل يكاوالتي دفعتها اإل، بلغت االشتراكات ٢٠١٥وخالل سنة  -١٠٣
مليون من الدوالرات األمريكية  ١٨,٣مليون دوالر كندي ( ٢٣مليون دوالر أمريكي، ما يعادل  ١٧,٩ غمبل المتحدة

 ٢٠١٦ومن المتوقع أن تكون االشتراكات في سنة . )٢٠١٤في عام  من الدوالرات الكندية مليون ٢٠,٢عادل ت
 .على نفس المستوى

للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي  يجري مجلس األمم المتحدة لمراجعي الحسابات مراجعة سنوية -١٠٤
األمم المتحدة ويقدم تقريرًا الى مجلس المعاشات التقاعدية للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم 
المتحدة بشأن المراجعة كل سنة. وينشر الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة تقارير ربع 
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عن استثماراته ويمكن االطالع على هذه التقارير بزيارة موقع الصندوق المشترك المذكور على االنترنت سنوية 
www.unjspf.org. 

 ترتيبات الضمان االجتماعي للموظفين بموجب عقود الخدمات ٥-١٠-٢
 .االجتماعياس الشروط واألعراف المحلية التمتع بالضمان الخاضعين لعقود الخدمة على أس يكاولموظفي اإليحّق  -١٠٥

االجتماعي بموجب عقود الخدمة. ويمكن الحصول على للضمان ضع أية ترتيبات عالمية ت لم يكاوإلاأن  غير
االجتماعي أو المخططات المحلية الخاصة أو للضمان ترتيبات التأمين االجتماعي إما عن طريق النظام الوطني 

تشريعات بما يتماشى مع اجتماعي مناسب ضمان ي لمخطط يتبعه الموظف نفسه. ويعتبر توفير كتعويض نقد
حق وال ي يكاواإلالعمل المحلية شرطًا أساسيًا من شروط عقد الخدمة. وال يـُعتبر موظفو العقود الخاصة من موظفي 

 .للموظفين العاديةلهم التمتع باالستحقاقات 
 الخدمات والحكومات مقدمة مات المتعاقدةالحكو مستحقات : ١١-٢المالحظة 

بتحصيلها بالنيابة عن الحكومات مقدمة  يكاوتشمل المستحقات مبالغ مستحقة من الحكومات المتعاقدة وتقوم اإل -١٠٦
الخدمات بموجب اتفاق التمويل المشترك بين الدنمارك وآيسلندا، والتي ينبغي تحويلها إلى الحكومات المتعاقدة 

بالنيابة عن الحكومات  يكاوالخدمات. ويشمل االلتزام أيضا رسوم االستخدام التي تجمعها اإلوالحكومات مقدمة 
 سي.لاألطمال مقدمة الخدمات بموجب التمويل المشترك لنظام رصد العلو فوق ش

 )صافي العجز التراكميصافي األصول (: ١٢-٢المالحظة 
هي الفائدة الختامية األرصدة . ة في آخر السنةالعجز التراكمي واحتياطات المنظميتضمن صول ألصافي اإن  -١٠٧

بعد اقتطاع جميع خصومها. ومادامت الخصوم تتجاوز األصول، فمن  يكاوالعائدة الى اإلالمتبقية في األصول 
التراكمي واالحتياطات في تظهر التغييرات في العجز و  المتوقع أن يغطي التمويل العجز المتراكم في المستقبل.

  .البيان الثالث
 من:حتياطات الاتتألف  -١٠٨

 ٢٠١٤ ٢٠١٥ 
 بآالف الدوالرات الكندية 

   النشاطات العادية

 االعتمادات المرحلة( البيان الخامس)

 ١٨,٨٣٨ العجز غير المضبوط
)٣ ٠٠٩( 

 

١٧,٨٠٧ 
 

 المكاسب والخسائر االكتوارية المتعلقة باستحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة
 )٥٤,٠٤٨( )٤٦,٦٨٢( )٢-١٠-٢(المالحظة 

 ٢٣٧ ٢٣٧ المبالغ المدخرة في صندوق الحوافز

 )٣٦,٠٠٤( )٣٠,٦١٦( 

 )٥٧(  )١٧١( نشاطات مشاريع التعاون الفني

 )٣٦,٠٦١( )٣٠,٧٨٧( المجموع

انظر ( يكاوبسبب وضع العجز النقدي لإلكتمويل اضافي  ٢٠١٥لعام في صندوق الحوافز  لم يتم ادخار أي مبلغ -١٠٩
 .)٢٥-٣٨ العمومية عيةقرار الجم

وتتضمن احتياطيات أنشطة مشاريع التعاون الفني تسوية الترجمة من الدوالر األمريكي إلى الدوالر الكندي إلبراز  -١١٠
 . (الدوالر الكندي) عملة اإلبالغأنشطة مشاريع التعاون الفني في 

http://www.unjspf.org/
http://www.unjspf.org/
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 : اإليرادات والنفقات٣حظة الالم
 نيةالخدمات العي –: التبرعات ١-٣المالحظة: 

والسنغال، وتايلند والمكسيك وبين المنظمة،  كومات كندا، ومصر، وفرنسا، وبيرووبموجب اتفاقات منفصلة بين ح -١١١
تتعهد هذه الحكومات بتحمل جميع أو جزء من تكاليف إيجار المباني الواقعة في بلدانها. وتتحمل حكومة كندا الحيز 

وال تسجل االشتراكات العينية في الحسابات، غير أنها ترد لغرض  الهام من تكاليف التشغيل والصيانة المقر الرئيسي.
 .اإلعالم في المالحظات أدناه

وفيما يلي القيمة العادلة التقديرية لالشتراكات العينية المقدمة لألنشطة العادية على أساس عقود االيجار أو حسب  -١١٢
 القيمة السوقية التقديرية عندما ال يكون هناك أي عقد لإليجار:

 ٢٠١٤ ٢٠١٥ 

 بآالف الدوالرات الكندية  
 ٢١,٩٢٣ ٢١,٢٦٩ كندا

 ١٥٦ ١٨٣ مصر
 ٥٨٥ ٥٣١ فرنسا
 ٤٧٣ ٨٠٠ بيرو

 ١٥٢ ١٥٨ السنغال

 ١٢٩٥ ١٠٣٦ تايلند

 ٢٤,٥٨٤ ٢٣,٩٧٧ المجموع

   

ية (مبلغ ألف من الدوالرات الكند ١,٨١٦وتتضمن المساهمة النقدية المقدمة من كندا الواردة أعاله مبلغا يعادل  -١١٣
تب برج بيل في مونتلایر ) من حكومة كيبيك لتوفير المباني في مك٢٠١٤ ألف من الدوالرات الكندية في سنة ١,٦٩٧
 إلدارة التعاون الفني.والمقدم 

وتقدم خدمات الموظفين والسفر ايضا بالمجان من قبل الدول لألنشطة العادية. وُتحدد قيمة هذه االشتراكات على  -١١٤
 بالنسبة للدول المانحة لكل نشطة من األنشطة التالية: أساس التكاليف

 ٢٠١٤ ٢٠١٥ 

 بآالف الدوالرات الكندية  
 ٢,١٨٦ ١,٩١٣ أمن الطيران

 ٣,٢٧٧ ٤,٤٤٦ سالمة الطيران

يكو. وُقدرت المساهمة في سنة مت حكومة المكسيك مساهمة نقدية إليجار المكتب اإلقليمي في مدينة مكسقدّ  كما -١١٥
 ) وهي متضمنة في اإليرادات.٢٠١٤ في سنةألف دوالر كندي  ١٦١ألف من الدوالرات الكندية ( ١٦٣بمبلغ  ٢٠١٥

 خرى: اإليرادات األ٢-٣المالحظة 

يتضمن المصدر الرئيسي لاليرادات المدونة خالل السنة االشتراكات لمشاريع التعاون الفني التي نّفذت خالل السنة  -١١٦
شتراكات المقررة جزئيًا بالدوالرات الكندية وبالدوالرات األمريكية لتمويل جزء كبير واالشتراكات المقررة. ويتم تحصيل اال

 من االعتمادات. وتضمنت االيرادات المدونة خالل السنة ما يلي:

 



III-29 
 

 

 ٢٠١٤ ٢٠١٥ 

 بآالف الدوالرات الكندية  
 اشتراكات الدول حسبما قررتها الجمعية العمومية

 
 
 

٨٦,١٢٠ ٨٨,٠٧٥ 
 ٢١٣٠ - س المال العامل حسبما قررته الجمعية العمومية الجمعيةزيادة صندوق رأ

 - - اشتراك دولة جديدة
 ٢,٤٩٠ ٥,٦١٥ اختالفات أسعار الصرف

 )٩٥٥( )١,٢٩٧( نقص (زيادة) الخصم التراكمي على المستحقات طويلة األجل
 ٨٩,٧٨٥ ٩٢,٣٩٣ المجموع

 :لتحقيق اإليراداتاألنشطة األخرى  فيما يلي تفاصيل -١١٧
 ٢٠١٤ ٢٠١٥ 

 بآالف الدوالرات الكندية 

 ٤,٥٥٧  ٥,٥٩٢ مبيعات المطبوعات وخدمات الطباعة 

 ٢,٢٠٠  ٢,٢٥٤ خدمات الوفود 

 ١,٨٣١  ١,٥٢٩ األحداث والمنتديات 

 ١,٠٨٥  ١,٢٢٣ إتاوات المطبوعات 

 ١,١١٧  ١,١٩٤ رسوم تراخيص البضائع الخطرة 

 ٤٩٨  ٨٩٠ الدوريات 

 -  ٧٨٣ سم االشتراكر رسم المستخدم/

 ٤٢٤  ٦٠٤ اتفاقات التراخيص والشراكات في االحصائيات

 ٥٣٩  ٥١٩ مبيعات السوق الحرة

 ٤٤٨  ٥١٧ المواقع على اإلنترنت

 ٢,٢٤١  ٣,٣٤٩ ورسوم العضوية الدوراتعمليات التقييم و التدريب/

 ٦٦٧  ٦٠٧ األخرى 

 ١٥,٦٠٧  ١٩,٠٦١ المجموع 

 :ما يلي وتشمل اإليرادات األخرى -١١٨
 ٢٠١٤ ٢٠١٥ 

 بآالف الدوالرات الكندية 

 ٥٦٣  ٥٩٢ رسوم الخدمات 

 ٣٨٣  ٢٩١ رسوم تأمين المسؤولية المهنية 

 ١١٨  ١٧٠ رسوم وكالء األسفار 

 ٣٠٨  ٣٢١ إيرادات الفائدة 

 ٣,٦٩٧  ١٠,٦٨٠ مكاسب أسعار الصرف

 ١,٠٠٥  ١,٢٢٦ األخرى 

 ٦,٠٧٤  ١٣,٢٨٠ المجموع

ألف من  ٢,٩٥٨رادات األخرى مكاسب أسعار للصرف تعزى لصندوق غير صندوق الميزانية العادية بمبلغ تتضمن االي -١١٩
 ).٢٠١٤ألف من الدوالرات الكندية كخسائر في أسعار الصرف في نفقات أخرى في عام  ٨,١الدوالرات الكندية (سجلت 
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 فيمن الدوالرات الكندية  لفاً أ ٧ ٧٢٢ خرى مكاسب أسعار للصرف بمبلغ األيرادات تحت بند اإلُتعرض  -١٢٠
ألف دوالر  ٧ ٧٢٢وقدره  الصرف أسعارلمكاسب المحققة من ل المبلغ اإلجماليفيما يتعلق بو صندوق الميزانية العادية. 

تم عرض ، ٢٠١٤الميزانية العادية. وفي عام  فيمكسبًا محققًا بوصفه ألف دوالر كندي  ٢ ٩٩٣مبلغ  يسَجل، كندي
اإليرادات األخرى في بيان األداء  ضمن فئةدوالر كندي  آالف ٢ ٤٠٦ والبالغةالصرف  أسعارالمكاسب المحققة من 

 المالي.

 : النفقات ٣-٣المالحظة 

 رواتب واستحقاقات الموظفين: ١-٣-٣

ن والخبراء يالخبراء الميدانيفضًال عن المنظمة خالل السنة  صل عليها موظفوالتي حجور تتضمن الرواتب األ -١٢١
تتضمن مستحقات الموظفين مثل كما التشغيلية لتنفيذ مشاريع التعاون الفني  المساعدة اتاطار اتفاق العاملين في

ت واستحقاقات نهاية الخدمة للقيام بمهما كليفوالتعليم ومنح الت العودة إلى الوطنجازة السنوية و إلالتأمين الصحي وا
  .في الصندوق المشترك للمعاشات التعاقدية يكاوواشتراكات اإل

 : االمدادات والمواد االستهالكية وغيرها: ٢-٣-٣

واتفاقات الخدمات االدارية وخدمات مشتريات  االئتمانيةذه النفقات المشتريات والخدمات المتعلقة بالصناديق هتتضمن  -١٢٢
 .الطيران المدني ومشاريع برنامج االمم المتحدة االنمائي في اطار نشاطات مشاريع التعاون الفني

 ةقات التشغيل العامنف :٣-٣-٣

نفقات و  ،تكنولوجيا المعلوماتو  ،صيانة وتشغيل المبانيو  ،نفقات التشغيل العامة بشكل رئيسي االيجار تتضمن -١٢٣
لف من الدوالرات الكندية واستهالك أ ١,١٨٦كما تتضمن استهالك الممتلكات والمنشآت والمعدات بقيمة  .الطباعة

من  ألف ٢٧٢الف من الدوالرات الكندية  ١,١٦٧لدوالرات الكندية (الف من ا ٢٤٧ة بقيم االصول غير المادية
 ).٢٠١٤ سنةفي  الكنديةالدوالرات 

 السفر: ٤-٣-٣

وبدل اليومي  بدل المعيشةومخصصات  الطيرانجرة تتضمن أهي لتأدية مهمات و السفر  تشمل نفقات السفر إن -١٢٤
 .المطار

لحسابات الفعليةالميزانية وا حسابات : بيان المقارنة بين٤المالحظة   

وميزانية البرنامج العادي المعتمدة على االساس نفسه. ففي بيان األداء المالي،  يكاوالبيانات المالية لإل تعرض ال -١٢٥
تغطي النفقات جميع صناديق المنظمة وتصنف على أساس طبيعتها. وتصنف النفقات في بيان المقارنة بين حسابات 

صندوق العام للبرنامج لميزانية ال لهدف االستراتيجي واستراتيجية دعم التنفيذالميزانية والحسابات الفعلية حسب ا
بصندوق تكاليف الخدمات اإلدارية  رالعادي. وترتبط الميزانية المعتمدة األخرى التي يمكن أن يطلع عليها الجمهو 

 .الفني والتشغيلية لبرنامج التعاون

فترة الثالث سنوات، بوجود نفقات بالدوالرات الكندية للبرنامج وتسمح الجمعية العمومية، بشكل منفصل في سنة من  -١٢٦
العادي وتوافق على مجموع تقديرات الميزانية اإلرشادية لصندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية. ويجوز 

 .للمجلس أن يعدل في وقت الحق الميزانيات أو بواسطة ممارسة السلطة المفوضة
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الفعلية على  المبالغمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، ترد أدناه مطابقة بين حسبما هو منصوص عليه في ال -١٢٧
الفعلية في بيان  والمبالغالفعلية (البيان المالي الخامس)  والمبالغالميزانية  مبالغاساس مقارن في بيان المقارنة بين 

 .٣١/١٢/٢٠١٥ع) للفترة المنتهية في التدفقات النقدية (البيان المالي الراب
 المجموع التمويل االستثمار التشغيل 

 بآالف الدوالرات الكندية 
المبلغ الفعلي على أساس المقارنة (البيان المالي 

 الخامس)
)٩٣,٦٤٨( 

 
- - )٩٣,٦٤٨( 

 )٥,٦١٥( - - )٥,٦١٥( سعر الصرف –الفروق األساسية 

 ٩٩,٤٣٧ - ١٥٩ ٩٩,٢٧٨ فروق العرض

 ٩٠,٣٧٤ ٤,٦٩٤ )٦١٢( ٩٥,٦٨٠ فروق الكيانات

الحســـابات الفعليــــة فــــي بيـــان التــــدفق النقــــدي (البيــــان 
 المالي الرابع)

٩٠,٥٤٨ )٤,٦٩٤( )٤٥٣( ٩٥,٦٩٥ 

وتطرأ الفروق األساسية عندما تعد الميزانية المعتمدة على أساس مختلف عن األساس المحاسبي المستخدم إلعداد  -١٢٨
ظ عندما يختلف سعر الصرف المستخدم إلعداد الميزانية بالدوالر فرق ملحو  يطرأ، يكاوالبيانات المالية. وفي حالة اإل

وتقدم حالة االعتمادات، بالصيغة الواردة في بيان الكندي عن أسعار الصرف الشهرية المعمول بها في األمم المتحدة. 
ادات الموافق عليها المقارنة بين حسابات الميزانية والحسابات الفعلية (البيان المالي الخامس) المطابقة بين االعتم

في المعمول به الصرف بسعر لميزانية البرنامج العادي والنفقات الموازية التي يتحملها الصندوق العام للبرنامج العادي 
 .وسعر الصرف المستخدم في الميزانية األمم المتحدة

ف المالية. وال يوجد في حالة في الكشو  المدونة اإلبالغوتطرأ فروق التوقيت عندما تختلف فترة الميزانية عن فترة  -١٢٩
 الفعلية. حساباتالميزانية وال حساباتفروق في التوقيت ألغراض المقارنة بين  يكاواإل

المقارنة بيان التدفقات النقدية و  بيانات وتعود فروق العرض للفروق في الشكل ومخططات التصنيف المعتمدة لعرض -١٣٠
بيان التدفقات النقدية صافي أثر المقبوضات والمدفوعات وبيان ويعكس  الفعلية. حساباتالميزانية وال حساباتبين 

 المقارنة بين حسابات الميزانية والحسابات الفعلية التي تمثل النفقات الفعلية المسموح بها بواسطة االعتمادات. 

 المالية عنه. بياناتالوتطرأ فروق الكيانات عندما تـُسقط الميزانية برامج أو كيانات تشكل جزءًا من الكيان الذي تـُعّد  -١٣١
وتمثل فروق الكيانات التدفقات النقدية لتلك الصناديق التي ُأبلغ عنها في البيانات المالية، وتشكل جزءا من أنشطة 

. وتتعلق ، وتمول من الموارد من خارج الميزانية، غير أنها ُتستبعد من عملية إعداد ميزانية البرامج العادييكاواإل
 ألخرى وأنشطة مشاريع التعاون الفني.باألنشطة العادية ا

وفيما يخص صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية، ال تمثل األرقام الواردة في الميزانية سوى تقديرات الميزانية  -١٣٢
فيما يخص صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية بالمبلغ  المنقحةاإلرشادية. ويقارن مجموع تقديرات الميزانية 

عرض أيضا توضيحات عن الفروق المالية ال. ويشمل حول البيانات المالية جمالي الوارد في عرض األمين العاماإل
  بين الميزانية االصلية والميزانية النهائية، والحسابات الفعلية.

 اتالقطاع بالغ عن: اإل٥لمالحظة ا

 : بيان الوضع المالي واألداء المالي حسب القطاع١-٥

. وتقدم الجداول ١المحاسبية الدولية للقطاع العام على اإلبالغ عن القطاعات ويرد في المالحظة تنص المعايير  -١٣٣
التالية الوضع المالي حسب القطاع ثم بيان األداء المالي حسب القطاع. وتؤدي بعض األنشطة بين القطاعين إلى 

قطاعات في البيانات المالية. وترد المعامالت المعامالت المحاسبية التي تنشئ أرصدة اإليرادات والنفقات فيما بين ال
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فيما بين القطاعين في الجداول الواردة أعاله لتقديم وصف دقيق عن هذه المعامالت المحاسبية ومن ثم ُحذفت 
 .ين األول والثانييللمطابقة مع البيانين المال

 ٨,١(من الدوالرات الكندية  مليون ٨,٨ ايرادات الرسوم االدارية التي تبلغ قيمتها النشاطات العادية ويشمل قطاع -١٣٤
على مشاريع  صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيليةفرضها  التي )٢٠١٤في سنة من الدوالرات الكندية  مليون

قيمة كانت و  .كما تضمن النفقات العامة االدارية مبلغًا مماثًال يندرج في قطاع مشاريع التعاون الفني .التعاون الفني
 ألف ١,٩٠٦قد بلغت  ٣١/١٢/٢٠١٥النشاطات العادية في المستحق لمشاريع التعاون الفني من قبل قطاع المبلغ 

تيسيرًا هذه المبالغ  ولقد حذفت  .)٣١/١٢/٢٠١٤لف من الدوالرات الكندية في أ ١,٥٢٨من الدوالرات الكندية (
 .للعرض



Notes20152014201520142015201420152014

     ا�صول

ا�صول الجارية
 888 288 436 379 818 221 640 305 070 67 796 2.173النقدية والعاد
ت النقدية

2.26 822 3 491 6 822 3 491 

( 528 1)( 906 1) 187 1 906 1 341 أرصدة بين القطاعات

 805 9 065 21 178 5 594 14 627 4 471 2.36المستحقات والسلف

 851  753  851  753 2.4المخزونات

 027 2 111 2 209  46  818 1 065 2.32ا$خرى

89 907 78 198 322 186 228 392 (1 906 )(1 528 )410 187 305 062 

ا�صول غير الجارية
2.25 022 3 716 5 022 3 716 

 490  354  490  354 2.3المستحقات والسلف

 530 2 438 2 530 2 438 2.52الممتلكات والمنشآت والمعدات

 813  866  813  866 2.6ا$صول غير المادية

8 680 7 549 8 680 7 549 

 611 312 867 418( 528 1)( 906 1) 392 228 186 322 747 85 587 98      مجموع ا�صول

    الخصوم

الخصوم الجارية
 658 227 324 320 388 216 546 304 270 11 778 2.815المتحص,ت المسبقة

 281 22 871 27 948 9 343 15 333 12 528 2.912الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المتراكمة

 038 6 227 7 113 2 468 2 925 3 759 2.104استحقاقات الموظفين

( 528 1)( 906 1) 528 1 906 1أرصدة بين القطاعات

 446 1 674 1 446 1 674 2.111مستحقات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة الخدمات

36 645 30 502 322 357 228 449 (1 906 )(1 528 )357 096 257 423 

الخصوم غير الجارية
 528 147 102 149 528 147 102 2.10149استحقاقات الموظفين

149 102 147 528 149 102 147 528 

 951 404 198 506( 528 1)( 906 1) 449 228 357 322 030 178 747 185    مجموع الخصوم

   صافي ا�صول
( 279 56)( 544 56)( 279 56)( 544 56)2.12العجز المتراكم

( 061 36)( 787 30)( 57 )( 171 )( 004 36)( 616 30)2.12ا
حتياطيات

( 340 92)( 331 87)( 57 )( 171 )( 283 92)( 160 87)    صافي ا�صول (العجز المتراكم الصافي)

 611 312 867 418( 528 1)( 906 1) 392 228 186 322 747 85 587 98     مجموع الخصوم وصافي ا�صول

     الم,حظات المرافقة للبيانات المالية تشكل جزءاً 
 يتجزأ منھا.
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الم حظة 5-2

المجموعإلغاء

ا
شتراكات المقررة المستحقة على الدول ا$عضاء

ا
شتراكات المقررة المستحقة على الدول ا$عضاء

مشروع أنشطة التعاون الفنيا�نشطة العادية

منظمة الطيران المدني الدولي

المركز المالي حسب القطاع

2015 ���	
� 31 �

(بآ
ف الدو
رات الكندية)



مالحظات

20152014201520142015201420152014

   اإليرادات

596 300139 136(089 1)596 389139 3.2137االشتراكات في اتفاقات المشاريع

785 39389 78592 39389 3.292االشتراكات المقررة

607 06115 60719 06115 3.219األنشطة األخرى المدرة لإليرادات

442 91212 44210 91212 10التبرعات األخرى

182 307 (144 8)(755 8)326 0628 9إيرادات الرسوم اإلدارية

074 2806 50813 258 566 0225 3.213اإليرادات األخرى

686 253263 272(144 8)(844 9)104 647140 726137 450131 144   مجموع اإليرادات

   النفقات

3.3113 672101 87345 83241 407159 504143 280

3.3 276 21366 65678 46466 93278 677

598 05717 51220 8381 0862 21916 3.317نفقات التشغيل العامة

828 9949 22011 8104 6084 1845 3.37السفر

894 7741 8941 7741 1االجتماعات

269 2943 2693 2943 3التدريب

(928 7)(337 8)928 3377 8النفقات اإلدارية العامة

867 2483 6(216 )(507 1)304 8803 7795 875 1نفقات أخرى

413 803258 269(144 8)(844 9)104 647140 453137 000126 142نفقات أخرى

273 4505 2732 4505 2عجز خالل السنة/   فائض

.   المالحظات المرافقة للبيانات المالية تشكل جزءًا ال يتجزء منها

اإلمدادات والمواد االستهالكية وغيرها

رواتب واستحقاقات الموظفين
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المجموعإلغاء

منظمة الطيران المدني

األداء المالي حسب القطاع

2015 ديسمبر 31عن السنة المنتهية في 

(بآالف الدوالرات الكندية)

5-3المالحظة 

مشروع أنشطة التعاون الفنياألنشطة العادية
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 الجزء الرابع: الجداول

 قة)(غير مدقّ 

  



 

 

 

  
IV-1(أ) الجدول

 الميزانية العادية
صندوق رأس 

صندوق متجددالمال
صندوق إدرار 
الدخل التبعي

الخدمات  إداري / 
التنفيذية صندوق 

التكلفة
نشاطات أمن 

الطيران *
AFI خطة 

Fund
الصناديق المالية 

المشتركة

حساب الحوافز 
لتسوية 

المتأخرات

األصول

األصول الجارية
256 9351 1951 6081 3017 4875 4009 0031 33النقد والمقابل النقدي

االشتراكات المقررة المستحقة 
822 6   من الدول األعضاء

األرصدة المشتركة بين الصناديق

233 219 627 566 5313 1المستحقات والسلف

753 المخزونات

8 056 2أخرى

43 4121 40013 8155 9287 8271 1952 1691 256

األصول غير الجارية
االشتراكات المقررة المستحقة 

022 5   من الدول األعضاء

355 المستحقات والسلف

438 2الممتلكات واآلالت والمعدات

866 األصول غير الملموسة

5 3763 304

256 1691 1952 8271 9287 8155 40013 3041 7883 48مجموع األصول

الخصوم

الخصوم الجارية
25 597 023 8352 6االيصاالت المتقدمة

469 15 37 32 617 894 10الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المتراكمة

11 747 4استحقاقات الموظفين

797 247 863 األرصدة المشتركة بين الصناديق

674 1مستحقات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة الخدمات

18 5914 7472 8861 437 37 152 169

الخصوم غير الجارية
102 149استحقاقات الموظفين

149 102

169 152 37 437 8861 8492 591153 18مجموع الخصوم

صافي األصول

020 1801 7901 4917 9284 10(767 105)304 3683 14الفائض المتراكم/(العجز)

237 (682 46)829 15االحتياطيات

العجز المتراكم) 256 1801 7901 4917 9284 10(449 152)304 1973 30صافي األصول (

256 1691 1952 8271 9287 8155 40013 3041 7883 48مجموع الخصوم وصافي األصول

اإليرادات

المساهمات في اتفاقيات المشروع

393 92االشتراكات المقررة

32 510 20األنشطة األخرى المدرة لإليرادات

451 393 63 المساهمات الطوعية األخرى

084 9إيرادات الرسوم اإلدارية

5172 151 971 923 483 842 3943 5261 14إيرادات أخرى

172 37 601 364 0074 00010 84221 3943 9191 106مجموع اإليرادات

النفقات

4 527 9351 0278 6046 02813 83رواتب واستحقاقات الموظفين

10 233 335 اللوازم والمواد االستهالكية وغيرها

21 36 305 079 4339 0351 13نفقات تشغيل عامة

38 830 201 649 219 4السفر

83 47 379 1االجتماعات

25 197 النفقات اإلدارية العامة

41 389 1 343 260 نفقات أخرى

65 146 035 4423 3309 60416 43313 2571 102مجموع النفقات 

172 (29 )455 329 5651 670 4(762 9)(39 )662 4صافي الفائض/(العجز) للسنة

انظر الجدول(ب)    *
التفاصيل قد ال تضيف إلى المجاميع بسبب التقريب

منظمة الطيران المدني الدولي

صندوق األنشطة العادية

اإليرادات، والنفقات، الفائض/(العجز) في 31 ديسمبر 2015
األصول، الخصوم، صافي األصول في 31 ديسمبر 2015

(بآالف الدوالرات الكندية)



 

 

 
 

  

الجدول (أ)
(يتابع)

صندوق تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت  

(ICT)دليل المفاتيح العامة

المكتب الفرعي 
االقليمي 

أمن

صندوق البيئة - 
مساهمة االتحاد 

20152014استبعادالمجموعالصناديق األخرىاألوروبي

األصول

 األصول الجارية

070 79667 79673 08773 5006 872 9512 736 4661 النقدية والمعادالت النقدية

491 8223 8226 6    االشتراكات المقررة المستحقة على الدول األعضاء

341    األرصدة المشتركة بين الصناديق

627 4714 4716 1796 11 104  المستحقات والسلف

851 753 753      المخزون

818 0651 0652 2  األخرى   

 4661 840 9512 883 5006 26689 90789 90778 198

األصول غير الجارية

716 0223 0225 5االشتراكات المقررة المستحقة على الدول األعضاء

490 354 354 المستحقات والسلف

530 4382 4382 2الممتلكات واآلالت والمعدات

813 866 866 األصول غير العادية

  8 680 8 6807 549

747 58785 58798 26698 5006 883 9512 840 4661 صافي األصول

الخصوم

الخصوم الجارية

270 77811 83215 9463 66911 45 752 1المتحصالت المسبقة

333 52812 52812 1812 10 4 344 88 الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المتراكمة

925 7593 7594 4استحقاقات الموظفين

528 9061 9061 1األرصدة المشتركة بين الصناديق

446 6741 6741 1مستحقات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة الخدمات 

 1 840 389 4 10 68832 8133 83236 64530 502

الخصوم غير الجارية

528 102147 149 102 149استحقاقات الموظفين
     149 102 149 102147 528

030 747178 832185 9153 688181 10 4 389 840 1 مجموع الخصوم

صافي األصول

(279 56)(544 56)(832 3)(712 52)578 4905 878 5622 466 الفائض المتراكم / (العجز)

(004 36)(616 30)(616 30)االحتياطيات
 

العجز المتراكم الصافي) (283 92)(160 87)(832 3)(328 83)578 4905 878 5622  466 صافي األصول (
747 58785 58798 26698 5006 883 9512 840 4661 مجموع الخصوم وصافي األصول

االيرادات

      المساهمات في اتفاقيات المشروع   

785 39389 39392 92االشتراكات المقررة

607 06115 19(481 1)542 20أنشطة أخرى مدرة للدخل

442 91212 8910 823 29010 7033 921 059 2مساهمات طوعية أخرى

326 0628 9(22 )084 9إيرادات الرسوم اإلدارية

566 0225 13(136 12)158 74125 41 623 132 187 3 اإليرادات األخرى
 

726 450131 144(550 13)000 031158 45 326 0521 2461 32 مجموع اإليرادات

النفقات

873 672101 113(054 5)726 426118 4752 372 260 067 2رواتب ومستحقات الموظفين

213 276 (386 )662 5 79 اللوازم والمواد االستهالكية وغيرها

086 21916 17(561 7)780 33724 64 3 442 27 نفقات التشغيل العامة

608 1845 1847 4717 188 507 57 24 السفر 

894 7741 7741 1381 63 51 12 االجتماعات

(638 )638 291 55 11 13 46 النفقات اإلدارية العامة

779 875 1(38 )913 101 6 840 1 3 19 نفقات أخرى  
453 000126 142(677 13)677 674155 8513 784 7891 246 192 مجموع النفقات

273 4505 1272 323 3572 1(847 )(458 )263  (16 )صافي الفائض(النقص) للسنة

التفاصيل قد ال تضيف إلى المجاميع بسبب التقريب

منظمة الطيران المدني الدولي

(بآالف الدوالرات الكندية)

                        اآلنشطة العادية للصندوق
األصول والخصوم وصافي األصول في 31 ديسمبر 2015

اإليرادات والنفقات والفائض (العجز) لعام 2015

IV-2 



 

 

 

  

الجدول (ب)

برنامج التدريب للتوعيةالواليات المتحدةآلية التعزيز
20152014

األصول

األصول الجارية 
327 6086 6277 9811 5النقدية والمعادالت النقدية

204 219 206 12 المستحقات والسلف
أخرى

5 993 2061 6277 8276 531

531 8276 6277 2061 993 5مجموع األصول 

الخصوم

الخصوم الجارية 
54 37 37 الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المتراكمة

 37 37 54

54 37 37 مجموع الخصوم 

صافي األصول 

477 7906 5907 2061 993 5الفائض المتراكم / (العجز)

العجز المتراكم الصافي) 477 7906 5907 2061 993 5صافي األصول (

531 8276 6277 2061 993 5مجموع الخصوم وصافي األصول

اإليرادات

340 3932 6013 6551 137 1مساهمات طوعية أخرى 
534 971 26 29 916 إيرادات أخرى

874 3642 6264 6841 054 2مجموع اإليرادات 

النفقات

336 5271 2041 656 668 رواتب واستحقاقات الموظفين
10 10 نفقات تشغيل عامة

48 36 16 20 السفر
497 830 530 299 االجتماعات

2 47 47 النفاقات اإلدارية العامة
114 197 118 79 نفقات أخرى

 164 225 389 130
مجموع النفقات 

1 229 6561 1513 0352 127
صافي فائض/عجز في السنة

 825 28 4761 329 747

المالحظات المرافقة للبيانات تشكل جزءاً ال يتجزء منها.        

منظمة الطيران المدني الدولي

IV - 3

األصول والخصوم وصافي األصول في 31 ديسمبر 2015
اإليرادات والنفقات والفائض (العجز) لعام  2015

(بآالف الدوالرات  الكندية)

الصناديق االستئمانية ألمن الطيران
األنشطة العادية



 

 

  IV-4(ج) الجدول

دول األعضاء                                                                                              
قرار الجمعية العمومية 22-38 وقرار الجعية العمومية 38-27

جداول 
االشتراكات 

2015
االشتراكات

2015

المساهمات 
المتلقاة عام 

2015

رصيد االشتراكات 
مستحقة الدفع 
لعام 2015

رصيد االشتراكات 
المستحقة للسنوات 

السابقة
مجموع األرصدة 
مستحقة القبض

سعر 
الصرف

المجموع المعدل 
لألرصدة مستحقة 

القبض
المساهمات المتلقاة 

مسبقا

 175  18  158  101  56    56 0.06أفغانستان (**)
   56  56 0.06ألبانيا

   103  103 0.11الجزائر
 60  4  56    56    56 0.06أندورا
 39  1  39    39  18  56 0.06أنغوال

    
 188 1 255  933  877  56    56 0.06أنتيغوا وبربودا (**)

 209    209    209  138  347 0.37أألرجنتين
 63    56  56 0.06أرمينيا

 923 1   715 1 715 1.831أستراليا
   609  609 0.65النمسا

    
   56  56 0.06أذربيجان

   56  56 0.06جزر البهاما
 62  9  54    54  59  112 0.12البحرين 
   56  56 0.06بنغالديش
 45  2  43    43  13  56 0.06بربادوس

    
   56  56 0.06بيالروس

   712  712 0.76بلجيكا
 121  11  111  54  56    56 0.06بليز (**)

 2    2    2  55  56 0.06بنين
 35    35    35  22  56 0.06بوتان

    
   56  56 0.06  دولة بوليفيا (متعددة القوميات)        

   56  56 0.06البوسنة والهرتك
   56  56 0.06بوتسوانا
 193 3 164  029 3 865  164 2   164 2.312البرازيل

   56  56 0.06براوني دار السالم 
    

   56  56 0.06بلغاريا
 2    2    2  55  56 0.06بوركينا فاصو

 114  9  105  49  56    56 0.06بروندي
 60  4  56    56    56 0.06الرأس األخضر

 194  43  151  95  56    56 0.06كمبوديا (*)
    

 2    2    2  55  56 0.06كاميرون
 710 2   417 2 417 2.582كندا

 2    2    2  55  56 0.06جمهورية أفريقيا الوسطى
 7        56  56 0.06تشاد

   347  347 0.37شيلي
    

   462 5 462 5.835الصين
 5    5    5  276  281 0.30كولومبيا

 2    2    2  55  56 0.06جزر القمر
 2    2    2  55  56 0.06الكونغو

 41  12  29  29  56  56 0.06جزر كوك
    

   56  56 0.06كوستا ريكا
 2    2    2  55  56 0.06كوت دي فوار

   84  84 0.09كرواتيا
 1    1    1  56  56 0.06كوبا

   56  56 0.06قبرص
    

   272  272 0.29الجمهورية التشيكية
 60  4  56    56    56 0.06جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 
 181  18  163  107  56    56 0.06جمهوريا الكونغو الديمقراطية (**)

   487  487 0.52الدنمارك
 210 1 261  949  892  56    56 0.06بيجوتي (**)

    
   56  56 0.06الجمهورية الدومينيكية

 3    56  56 0.06إكوادور
   187  187 0.20مصر

 10    56  56 0.06السلفادور
   2    2    2  55  56 0.06غينيا االكتوارية

    
 180  17  162  106  56    56 0.06إريتريا 
   56  56 0.06إستونيا
 177  18  159  28  131    131 0.14إثيوبيا
   56  56 0.06فيجي
 504    450  450 0.48فنلندا

    
   300 4 300 4.594فرنسا

 2    2    2  55  56 0.06غابون
 312  56  256  200  56    56 0.06غامبيا (*) & (**)

 220  64  156  156  56  56 0.06جورجيا
   678 5 678 6.065ألمانيا

منظمة الطيران المدني الدولي

البرنامج العادي
االشتراكات المحصلة من الدول األعضاء

والمساهمات المحصلة مقدما
في 31 ديسمبر 2015

(بآالف الدوالرات الكندية)

الصندوق العام



 

 

  IV-5C الجدول
(يتابع)

 الدول األعضاء                                                                                         
   قرار الجمعية العمومية 22-38 وقرار الجعية العمومية 38-27

جداول 
االشتراكات 

2015
االشتراكات

2015

المساهمات 
المتلقاة عام 

2015

رصيد االشتراكات 
مستحقة الدفع 
لعام 2015

رصيد االشتراكات 
المستحقة للسنوات 

السابقة
مجموع األرصدة 
مستحقة القبض

سعر 
الصرف

المجموع المعدل 
لألرصدة مستحقة 

القبض
المساهمات المتلقاة 

مسبقا

       56  56 0.06غانا
 6      440  440 0.47اليونان

 702  113  589  532  56    56 0.06غرينادا (*) & (**)
 121  11  111  54  56    56 0.06غواتيماال (**)

 232  53  179  123  56    56 0.06غينيا (*)
  

 2    2    2  55  56 0.06غينيا بيساو
 12  56  56 0.06غيانا

 121  11  111  54  56    56 0.06هايتي (**)
 10  56  56 0.06هندوراس

 244  244 0.26هنغاريا
  

 56  56 0.06آيسلندا
 796  796 0.85الهند

 412  412 0.44إندونيسيا
 912  95  817  536  281    281 0.30جمهورية إيران اإلسالمية

 626  169  457  456  1  55  56 0.06العراق
  

 628  628 0.67ايرلندا
           374  375 0.40إسرائيل
 017 3 017 3.223إيطاليا
 56  56 0.06جامايكا
 561 7 561 8.077اليابان

  
   8  1  7    7  58  66 0.07األردن

   103  103 0.11كازاخستان
 56  56 0.06كينيا

 305  30  275  219  56    56 0.06كريباتي 
 466  41  425  200  225    225 0.24الكويت

  
 246  37  209  153  56    56 0.06قيرغيزستان (*) & (**)

 102  6  96  39  56    56 0.06جمهورية الو الشعبية الديمقراطية
 56  56 0.06التفيا
 56  56 0.06لبنان 

 42  1  41    41  15  56 0.06ليسوتو
  

 289  70  219  163  56    56 0.06ليبيريا (*)
 239  20  219  106  112    112 0.12ليبيريا (*)

 56  56 0.06ليتوانيا
 253  253 0.27لكسمبورغ

 2    2    2  55  56 0.06مدغشقر
  

 764  131  633  577  56    56 0.06ماالو (**)
 478  478 0.51ماليزيا
   56  56 0.06مالديف

 2    2    2  55  56 0.06مالي
 56  56 0.06مالطة

  
 532  64  469  412  56    56 0.06جزر مارشال (**)

 2    2    2  55  56 0.06موريتانيا
 56  56 0.06موريشيوس

 274 1 274 1.361المكسيك
 273  25  248  192  56    56 0.06واليات ميكرونيزيا الموحدة

  
 56  56 0.06موناكو
 56  56 0.06منغوليا

 56  56 0.06الجبل األسود
 69  9  61    61  52  112 0.12المغرب

 56  56 0.06موزامبيق
  

 2    2    2  54  56 0.06ميانمار
 61  4  57  1  56    56 0.06ناميبيا

 988  197  792  735  56    56 0.06ناورو (**)
 1  56  56 0.06نيبال 
 499 1 499 1.601هولندا

  
 179  281  281 0.30نيوزيلندا

 56  56 0.06نيكاراغوا
 2    2    2  55  56 0.06النيجر
 66  66 0.07نيجيريا
 637  637 0.68النرويج

  
 103  103 0.11عمان

 161  11  150  10  141    141 0.15باكستان
 407  34  373  317  56    56 0.06باالو
 13  66  66 0.07بنما

**  121  11  111  54  56    56 0.06بابوا غينيا الجديدة 

(بآالف الدوالرات الكندية)

في 31 ديسمبر 2015

منظمة الطيران المدني الدولي

البرنامج العادي
االشتراكات المحصلة من الدول األعضاء

المساهمات المحصلة مقدما



 

 

  
C - الجدولIV-6

(يتابع)

 الدول األعضاء                                                                                         
   قرار الجمعية العمومية 22-38 وقرار الجعية العمومية 38-27

جداول 
االشتراكات 

2015
االشتراكات

2015

المساهمات 
المتلقاة عام 

2015

رصيد االشتراكات 
مستحقة الدفع 
لعام 2015

رصيد االشتراكات 
المستحقة للسنوات 

السابقة
مجموع األرصدة 
مستحقة القبض

سعر 
الصرف

المجموع المعدل 
لألرصدة مستحقة 

القبض
المساهمات المتلقاة 

مسبقا

 60  4  56    56    56 0.06باراغواي
 122  122 0.13بيرو

 225  225 0.24الفليبين
 618  618 0.66بولندا

 431  431 0.46البرنغال
  

 600  600 0.64قطر
 042 2 042 2.182جمهورية كوريا

 63  56  56 0.06جمهوريا مولدوفا
 169  169 0.18رومينيا

 6  1  5    5  066 2 071 2.212االتحاد الروسي
  

 342  34  308  252  56    56 0.06راواندا (**)
 56  56 0.06سانت كيتس ونيفيس

 60  4  56    56    56 0.06سانت لوسيا
 288  29  259  202  56    56 0.06سانت فنسنت وجزر غرينادين

 56  56 0.06ساموا
  

 56  56 0.06سانت مارينو
 974  192  781  725  56    56 0.06ساو تومي وبرينسيبي (*) & (**)

 796  796 0.85السعودية
 21      56  56 0.06السنغال
 56  56 0.06صربيا

  
 1  56  56 0.06سيشل

 309  76  233  177  56    56 0.06سيراليون (*)
 082 1 965  965 1.03سنغافورة
 126  112  112 0.12سلوفاكيا
 66  66 0.07سلوفينيا

  
 207  30  177  121  56    56 0.06جزر سليمان 

 56  56 0.06الصومال
 384  384 0.41جنوب أفريقيا

 163  13  151  94  56    56 0.06جنوب السودان (**)
 314 2 314 2.472اسبانيا

  
 75  75 0.08سري النكا

           56  56 0.06السودان
 342  34  308  252  56    56 0.06سورينام (**)

 1    1    1  55  56 0.06سوازيلند
 646  646 0.69السويد

  
 890  890 0.95سويسرا

 391  34  357  301  56    56 0.06الجمهورية السورية العربية (**)
 28    28    28  28  56 0.06طاجكيستان

 515  515 0.55تايلندا
 56  56 0.06جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

  
 365  34  331  275  56    56 0.06تيمور ليشتي (**)

   2    2    2  55  56 0.06توغو
 56  56 0.06تونغا 

 56  56 0.06ترينيداد وتوباغو
 2    2    2  55  56 0.06تونس

  
 227 1 227 1.311تركيا

 308  34  274  218  56    56 0.06تركمانستان (**)
 117  10  108  51  56    56 0.06أوغندا

 112  112 0.12أوكرانيا
 686 1 686 1.801دولة اإلمارات العربية

  
 469 4 469 4.774المملكة المتحدة

 56  56 0.06جمهورية تنزانيا المتحدة
 677 20 677 22.0720الواليات المتحدة

 2    1    1  55  56 0.06أوروغواي
 3    3    3  53  56 0.06أوزباكستان

  
 27  4  23    23  33  56 0.06فانواتو

 69  412  412 0.44فنزويال (جمهورية البوليفارية)
 122  122 0.13فييت نام

 61  4  56    56    56 0.06اليمن
 36    36    36  20  56 0.06زامبيا

  
 285  28  256  200  56    56 0.06زمبابوي 

 708  206  501  501     جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية  (1)

 803 6 788 20 886 2 902 17 863 11 038 6 652 87 690 100.0093     المجموع (***)

التأكد من تفويض المبلغ المستحق من قبل جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية السابقة  مالحظة 1: 
الدول التي لم تف بالتزاماتها وفقا للشروط التي تنص عليها االتفاقات كما في 31 ديسمبر 2015    *.

السنوات السابقة تشمل صندوق رأس المال العامل     **
التفاصيل قد ال تضيف إلى المجاميع بسبب التقريب   ***

في 31 ديسمبر 2015

(بآالف الدوالرات الكندية)

منظمة الطيران المدني الدولي

البرنامج العادي
االشتراكات المحصلة من الدول األعضاء

المساهمات المحصلة مقدما



 

 

الجدول (د)

الصناديق االستئمانية
الطيران المدنياتفاقياتبرنامج 

مجموعمجموعصناديق خدمات إدارةاألمم المتحدة 
20142013الشراءالخدمةللتنمية

األصول

األصول الجارية
818 640221 092305 54814 291 النقدية والمعادالت النقدية

187 9061 1  906 1األرصدة المشتركة بين الصناديق
178 5945 37914 684 53113 المستحقات والسلف

209 46  43 3 أخرى

392 186228 471322 27514 440305 2مجموع األصول

الخصوم 

الخصوم الجارية
388 546216 442304 02514 79290 إيصاالت متقدمة

948 3439 2915 812 50212 2الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المتراكمة
113 4682 2 438 302 استحقاقات الموظفين

449 357228 471322 27514 611305 2مجموع الخصوم

صافي األصول

(57 )(171 )(171 )االحتياطيات

العجز المتراكم) (57 )(171 )  (171 )صافي األصول (
392 186228 471322 27514 440305 2مجموع الخصوم وصافي األصول

  

اإليرادات

596 389139 928137 4618 128 المساهمات في اتفاقيات المشروع
508 258 258 إيرادات أخرى

104 647140 928137 7198 128 مجموع اإليرادات

النفقات

407 83241 14945 683 45رواتب واستحقاقات الموظفين
464 65678 28766 3698 58اللوازم والمواد االستهالكية وغيرها

512 8381 252 813 2نفقات تشغيل عامة
220 8104 134 797 4السفر 

269 2943 3 294 3التدريب
928 3377 4548 883 7النفقات اإلدارية العامة

304 8803 8805 5نفقات أخرى
 

104 647140 928137 7198 128 مجموع النفقات

الفائض/(العجز) للسنة

التفاصيل قد ال تضيف إلى المجاميع بسبب التقريب
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منظمة الطيران المدني الدولي

اإليرادات والنفقات والفائض (العجز) في 2015
(بآالف الدوالرات الكندية)

األصول، والخصوم، وصافي األصول في 31 ديسمبر 2015
مجموعة صناديق مشروع أنشطة التعاون الفني



 

 

 
 

الجدول (هـ )

األرباحالتحويل
أو الخسائرمن الصناديق الرصيد

الرصيدغير رّداألخرىالخدمات اإلداريةتكاليففينوع
Fundفي 31/12/2015المحققةالتبرعاتوغيرهاالعامةالمشاريعالتعديل1 يناير 2015الصندوق

MSA 1 131  2  64(  2) 1 071أفغانستان
MSA  61  61أنغوال

MSA 30 126 42 931  203 41 514 1 723(  165)( 2 557) 27 300األرجنتين
MSA  10  10جزر البهاما

TF  47  47بربادوس
MSA 1 351  332  33  986بلجيكا
MSA 1 370  28  1  410  38(  138)(  163)(  4)  647بوليفيا
TF  12  12بوليفيا

TF  68(  6)(  1)  75بوتسوانا
MSA 2 168  203  38  2(  666) 1 665البرازيل

MSA  738  1  148  15(  2)  574الرأس األخضر
MSA  1  1كبوديا

MSA  26  10  1  16الكاميرون
MSA  34  34تشاد

TF  37  38الصين
MSA  72  2  41  2(  3)  27كولومبيا

MSA  9  56  450  515جزر القمر
MSA 44 191  68 2 379  104( 2 415) 39 361كوستا ريكا

MSA  35  35الجمهورية التشيكية
MSA(  8)(  7)(  1)جمهرية الكونغو الديمقراطية

MSAالدانمرك
MSA  242  242جيبوتي

MSA  3  3الجمهورية الدومينيكية
MSA 1 636  127  3  381  58 1 328إكوادور

MSA  56  56مصر
MSA  265(  1)  265السلغادور

MSA 1 043  2  447  45(  27)(  1)  525غينيا االستوائية
MSA  6  6إثيوبيا
MSA  13  13فيجي

MSA(  17)(  17)غابون
MSA  29  229  8  207  23(  8)  29اليونان

MSA  365  1  67  299غواتيماال
TF  7  7غيانا
TF  55  56هايتي

TF  106  10  15  2  100فيما بين األقاليم
MSA  2  2ايسلندا

MSA 1 187  3  28  3 1 159الهند
MSA 1 646 1 105  8 1 098  116(  9) 1 536إندونيسيا

MSA  43  43العراق
TF  39  39العراق
MSA  17  17إيطاليا

MSA  100  393  137  14(  1)  342جامايكا
TF  6  6جامايكا
MSA  21  22األردن

MSA 1 405  5 1 003  100(  1)  306كازاخستان
MSA 1 687  883  88(  2)  714الكويت

TF  8  8التفيا
MSA  679(  21)  283  28  22  369لبنان

TF  130  130ليسوتو
MSA  16  16ليبيريا

MSA  9  9الجماهيرية العربية الليبية
MSA  7  7منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة التابعة للصين

MSA  6  6موريشيوس
MSA  285  112  76  5(  22)  295المكسيك
TF 1 653  1 1 401  122(  6)  125المكسيك
TF  70  71المغرب

MSA  349  2  185  19  90(  2)  236موزامبيق
MSA 7 562 1 070  12 2 268  227(  6) 6 143ناميبيا
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منظمة الطيران المدني الدولي

النفقاتالمقبوضات

الصناديق االستئمانية واتفاقات الخدمات اإلدارية
المقبوضات والنفقات ورصيد المقبوضات المسبقة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015
(بآالف الدوالرات ااألمريكية)

أنشطة مشاريع التعاون الفني

الفائدة
واإليرادات األخرى (1)



 

 

 

الجدول (هـ)
(يتابع)

األرباحالتحويل
أو الخسائرمن الصناديق الرصيد

الرصيدغير رّداألخرىالخدمات اإلداريةتكاليففينوع
Fundفي 31/12/2015المحققةالتبرعاتوغيرهاالعامةالمشاريعالتعديل1 يناير 2015الصندوق

MSA  12  150  350  512نيبال
MSA  20  20نيكاراغوا

MSA  290  222  1  202  20(  46)(  3)  242نيجيريا
MSA  5  60  2  48  5(  13)  1النرويج

MSA  15  196  210عمان
TF  180  180عمان

MSA  32  32باكستان
MSA  794  691  1 1 174  92(  10)  211بنما
TF 6 278 34 027  2 2 627  440(  150)(  2) 37 088بنما

MSA  8  8بابوا غينيا الجديدة
MSA  699  636  4  868  90(  4)  377باراغواي

MSA 7 607 8 558(  19) 7 515  733(  120)( 1 101) 6 677بيرو
MSA  31(  12)  20الفلبين
TF 1 971  3( 1 972)  2الفلبين
MSA  35  35قطر

MSA 12 588 26 590  42 3 203  500( 1 138)(  285)(  122) 33 972اإلقليمي ألفريقيا
MSA  398  480  6  216  28  20(  2)  657اإلقليمي آلسيا
TF 2 244 1 798  5 1 140  135  384(  10) 3 146اإلقليمي آلسيا

MSA  36  36اإلقليمي ألوروبا
TF  63  100  63  6  94اإلقليمي ألوروبا

MSA  587  540  392  39  695اإلقليمي ألوروبا والشرق األوسط
TF  426  255  1  218  22  60  501اإلقليمي ألوروبا والشرق األوسط

MSA  344  463  1  465  26  10  328اإلقليمي ألمريكا الالتينية
TF 6 296 1 970  15 4 210  180  280 4 171اإلقليمي ألمريكا الالتينية

MSA  47  40(  54)  33جمهورية كوريا
MSA  88  4  84جمهورية الكونغو

MSA  3  3رومانيا
MSA  75  141  54  5(  60)(  1)  97راواندا

MSA 6 011 8 000  204 7 464  374(  10) 6 367المملكة السعودية
MSA  56  56سيشل

MSA  289  240  1  184  18(  16)(  1)  310سنغافوره
TF  137  122  97  10  152سنغافوره
MSA  6 3 595  310 8 457(  12) 4 546الصومال
TF 17 072 9 968  24 1 322  123( 8 503)(  849)(  1) 16 267الصومال

MSA  205  206جنوب أفريقيا
MSA  10  34  1  37(  4)  5إسبانيا

MSA  382  1  382سري النكا
TF  7(  1)  7سري النكا

MSA  301  338  2  272  27(  2)  340السودان
MSA  211  1  1  211سوازيلندا

MSA  154  155الجمهورية العربية السورية
MSA  55  55تايلندا
TF  71  71تايلندا

TF  8  8ترينيداد وتوبوغو
MSA  15  5  1  10إدارة األمم المتحدة لعمليات حفظ السالم

MSA  79(  9)(  1)(  15)  74أوغندا
MSA(  5)(  5)جمهورية تنزانيا المتحدة

MSA 2 047  878  7  903  139(  98) 1 790أوروغواي
MSA  113  42  39  117فنزويال (الجمهورية البوليفارية)

TF  14  14فييت نام
MSA  5  5اليمن

LS 1 036  202  5  696  58 1 504(  5) 1 988

549 209 (531 4 )(783 5 )121 1 182 6 364 90 829  802 142 658 171 المجموع
025 290 (781 5 )(010 8 )539 1 883 7 279 115 107 1 559 197 772 226 ما يعادله من الدوالرات الكندية

على أساس نقدي:(1)

التفاصيل قد ال تضيف إلى المجاميع بسبب التقريب
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النفقاتالمقبوضات

منظمة الطيران المدني الدولي

المقبوضات والنفقات ورصيد المقبوضات المسبقة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

واإليرادات األخرى (1)
الفائدة

(بآالف الدوالرات األمريكية)

أنشطة التعاون الفني 
الصناديق االستئمانية واتفاقات الخدمات اإلدارية



 

 

 

الجدول (و)

األرباحالتحويل
أو الخسائرمن الصناديقالفائدةالرصيدنوع الصندوق

الرصيدغير رّداألخرىالخدمات اإلداريةتكاليفواإليرادات في
في 31/12/2015المحققةالتبرعاتوغيرهاالعامةالمشاريعاألخرىالتبرعات(1)التعديلJan-2015-01الصندوق

CAPS  202  2  33  2  168أفغانستان
CAPS(  16)(  16)أنغوال

CAPS 4 849  15 4 698  58(  41)  66جزر البهاما
CAPSبنغالديش

CAPS  4  4بوليفيا
CAPS  31  31الرأس األخضر

CAPS  38  38كندا
CAPS 2 048  3  131  53(  506) 1 361كوستا ريكا

CAPS  17  17كوبا
CAPS  239 1 726  1  35  77 1 854إثيوبيا
CAPS  3  3فيجي
CAPS  43  44غينيا
CAPS 2 612  4 2 616لبنان

CAPS  40  40ليسوتو
CAPS  62  62الجماهيرية العربية الليبية

CAPS  151 1 676  1  22  77 1 728الصين، منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة
CAPS  418  182  11  224مدغشقر

CAPS  6  1  4موزامبيق
CAPS  448  1(  10)  439ميانمار
CAPS  60  1  59نيجيريا

CAPS  15  15عمان
CAPS  10(  10)باكستان

CAPS  3  3االتحاد الروسي
CAPS(  69)(  69)سيشل

CAPS  99  1  99السودان
CAPS  6  6سورينام

CAPS  726  1  728الجمهورية العربية السورية
CAPS  159  1  160ترينداد وتوباغو

CAPS 1 237  190  1  697  60  15  685أوغندا
CAPS  14  3  11جمهورية تنزانيا المتحدة

CAPS  887  2  838  7(  1)  42أوروغواي
CAPS  17  17اليمن

429 10 (2  )(506  )(36  )356  641 6 33  592 3 346 14 المجموع
442 14 (4  )(701  )(50  )454  474 8 45  975 4 106 19 بما يعادله من الدوالرت الكندية

على أساس نقدي :(1)
التفاصيل قد ال تضيف إلى المجاميع بسبب التقريب   ***

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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النفقاتالمقبوضات

منظمة الطيران المدني الدولي

صندوق خدمات مشتريات الطيران المدني
المقبوضات والننفقات ورصيد المقبوضات المسبقة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015    
(بآالف الدوالرات األمريكية)

 مشاريع أنشطة التعاون الفني



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 منظمة الطيران المدني الدولي
 

البيانـات الماليـة لمنظمـة الطيـران المـدني  بشـأن مراجعـة العموميـة ع الخارجي المقدم إلـى الجمعيـةمراجالالجزء الخامس: تقرير 

 .مراجع الخارجيال على تقرير رداً  ةالعام ةوتعليقات األمين ٣١/١٢/٢٠١٥المنتهية في  الدولي للفترة المالية
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 ديوان المحاسبة
 

 

 

 

 تقرير مراجع الحسابات الخارجي
 

 

 

 

 

 

 

الطيران المدني الدوليمنظمة   

 

 

 

٢٠١٥مراجعة البيانات المالية لعام   

 

٦/٥/٢٠١٦ 
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 جدول المحتويات 

 4 .................................................................................................................................................... مقدمةال

 6 ............................................................................................................................... الحسابات شهادة مراجعة

 8 ................................................................................................................................ بنية البيانات المحاسبية

 8 ....................................................................................................................... ٢٠١٥بيان الوضع المالي في 

 8 .............................................................................................................................  األصول
 9 ......................................................................................................................األصول الجارية 

 9 .................................................................................................. السيولة النقدية ومعادل السيولة النقدية
 9 ...................................................................................... تحديث قوائم التوقيعات المعتمدة لدى البنوك

 10 ........ عن حسابات مكتب أوروبا وشمال األطلنطي في البنوك حسابات اللجنة األوروبية للطيران المدني في البنوك تتطلب فصلها
 10 ..................................................................... السيولة النقدية المتاحة في المقر الرئيسي والمكاتب االقليمية

 11 .................................................................................. االشتراكات المقررة المستحقة على الدول األعضاء
 11 ....................................................................... فعالية الوثائق المعتمدة حديثًا وتعزيز تأثير االتفاقات رصد

 12 ....................................................................................... األخرى المستحقات والسلف واألصول الجارية
 12 ......................................................................................................................... المخزونات

 13 ...............................................................................................................األصول غير الجارية
 13 ...................................................................................................... الممتلكات والمنشآت والمعدات

 14 ............................................................................................................ الثابتة األصولإدارة 
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 17 ............................................................................................................... األصول غير المادية
 17 ........................................................................................................................... الخصوم

 17 ................................................................................................................... الخصوم الجارية
 18 .............................................................................................................. الخصوم غير الجارية

 18 ............................................................................................................... الموظفين استحقاقات
 19 .........................................الخصوم الناتجة عن االستحقاقات المتعلقة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة والعطل والمنح

 19 القيمة السلبية لصافي أصول االيكاو تتأثر بالخصوم األكتوارية. واستنادًا إلى افتراضات االيكاو، فإن قيمة الخصوم صحيحة جوهرياً 
 20 ............................................................................................ التمويلرد اإلدارة المتأّني على نقص 

 20 .............................................................. الخصوم ونقص التمويل: المقارنات في منظومة األمم المتحدة غير ممكنة
 21 .....................................................................مراجعة تكاليف نظم التأمين الصحي القائمة معًا لدى االيكاو

 21 ................................................................................................................... صافي األصول
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 مقدمة

مراجع الحسابات الخارجي في النظام المالي والقواعد المالية لمنظمة الطيران التي قام بها حسابات الي لمراجعة قانونالساس يِرد األ
عشرة): المادة الثالثة عشرة والصالحيات اإلضافية التي تنظم المراجعة الخارجية (الملحق  ة الخامسالطبعة المدني الدولي (

 ).(ب)

 .المراجعة التي قمنا بهائج عمليات نتاب غ هذا التقرير المجلَس بلّ يُ و 

 اتساقه.مدى و  ٣١/١٢/٢٠١٥ عن السنة المالية المنتهية فيااليكاو تقرير وتناولت عملية المراجعة 

لمعايير لو  عليها األمين العامللقواعد المالية التي وافق لجمعية و اعليه  توافقالذي المالي االيكاو لنظام تخضع الفترات المالية و 
 .(يشار أليها فيما يلي بالمعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام) لقطاع العامفي اة الدولية يالمحاسب

 المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحساباتعلى أساس معايير  ٢٠١٥مراجعة الحسابات للسنة المالية قمنا بإجراء لقد 
والقواعد اإلضافية التي تشكل جزءا ال يتجزأ من النظام المالي  الختصاصاتمع ا وتمشياالمحاسبية الدولية للقطاع العام والمعايير 

 المالية لاليكاو.

أي المالية خالية من البيانات للحصول على تأكيد معقول بأن  معمول بها لديناالمراجعة الستراتيجية ال وفقاً  تنانشطأللقد خططنا و 
 أخطاء جوهرية.

 المالية.البيانات المعلومات في عرض كفاية دير مدى دارة وقمنا بتقاإلية والتقديرات التي وضعتها لمبادئ المحاسبل اتقييموأجرينا 

 .مراجعةشهادة الالوارد في لرأي ل أساس كافٍ عملية المراجعة على من خالل حصلنا وهكذا، 

أدلة كافية وموثوق بها فيما يتعلق  ىحصلنا علو  ،على أساس العينةبها،  عدد من المعامالت والوثائق ذات الصلة وقمنا باختبار
 في البيانات المالية.اإلقرارات الواردة الحسابات و ب

 المسؤولين.الموظفين أثناء عملية المراجعة تم توضيح جميع المسائل ومناقشتها مع و 

 حسبدارات األخرى، موظفين في اإلمع وموظفيه أو  ،، رئيس فرع الماليةفريق مناقشات منتظمة مع السيد راهول بهالّ ت للوكان
 الموضوع قيد النظر.

 . ٨/٤/٢٠١٦وتسّلمنا الصيغة النهائية للبيانات المالية في  ٢٤/٣/٢٠١٦انتهت المراجعة الميدانية في 

 ة.العام ةاألمينمن  عليقاتت، سعينا للحصول على اإلضافية التي تحكم المراجعة الخارجية ختصاصاتمن اال ٩بالفقرة  عمالً و 
 على النحو الواجب في هذا التقرير.أدرجت و  ٣/٥/٢٠١٦ فيالتعليقات  هذه تم تلقيو 

النتائج المالية بالمتعلقة االيكاو، تحتفظ بها التي خضعت للمراجعة و حسابات بشأن التقرير التشغيل المالي وقمنا بمراجعة حسابات 
 (الطبعة الخامسة عشرة): المادة الثالثة عشرة.او يكدمت وفقا للنظام المالي والقواعد المالية لالقُ حيث ، ٣١/١٢/٢٠١٥إلى غاية 
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ة ورئيس فرع المالية، في البيانات المالية وهو العام ةه األمينتعوقّ  ،٢٠١٥للعام لسنة المالية احسابات يتعلق بتمثيل وُأدرج كتاب 
 مراجعة ال يتجزأ من وثائق ال جزء

 . ٣٠/٣/٢٠١٦ عته األمينة العامة فيالذي وقّ  ٢٠١٥وتلقينا أيضًا بيان الرقابة الداخلية لعام 

تابعة التي تقوم بها في إطار عملية الم "التوصياتوفي حين تقع ""توصيات" و"اقتراحات". مراجعتنا تحت مسمى نتائج ووضعنا 
اليكاو، امن حيث المبدأ، يجوز لمجلس و . وحده هو من يقوم بمتابعة "االقتراحات" مراجع الحسابات الخارجيفإن اللجنة المالية، 

 الضرورة حيثما اقتضتتنفيذ "اقتراح"،  ةالعام ةمن األمينأن يطلب ، في أعقاب مشورة من اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعة
 هذه المسألة.إلى لمجلس اانتباه َلَفتنا اختصاص اإلدارة،  وعندما ال تقع مسألة ما في إطار. ذلك

معلومات منهم طلب ن اقتضى األمر أن نالذي االيكاو جميع مسؤوليالتي أبداها  لمجاملة، نود أن نعرب عن تقديرنا لوأخيراً 
.ووثائق
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 ديوان احملاس�بة

 

 مراجعة الحسابات شهادة

 

 الحسابات المستقلمراجع قرير ت

السنة وتشمل بالنسبة إلى  ٣١/١٢/٢٠١٥الطيران المدني الدولي (االيكاو) إلى غاية  ةلمنظمالبيانات المالية قمنا بتدقيق 
بيان األداء المالي، وبيان التغيرات في صافي األصول، وبيان التدفقات و المنتهية في ذلك التاريخ بيان المركز المالي، 

للسياسات المحاسبية الهامة وجزا النقدية وبيان مقارنة بين الميزانية والمبلغ الفعلي للصندوق العام للبرنامج العادي، وكذلك م
 األخرى. والمعلومات التوضيحية

 بيانات الماليةطيران المدني إزاء الللمنظمة الدولية لل ةالعام ةمسؤولية األمين

لقطاع لمعايير المحاسبية الدولية للالمالية وعرضها بصورة نزيهة وفقا ة إعداد البيانات يمسؤوللمنظمة ل ةالعام ةاألمينتتولى 
وضع ، فضال عن عليهاصول حال سبلالبيانات المالية و  شفافيةعن  ةالمسؤولفهي ). وعالوة على ذلك، IPSAS( العام

 وألغش وتعهد الرقابة الداخلية التي تعتبر الزمة للتمكين من إعداد بيانات مالية خالية من عدم الدقة ماديًا، بسبب ا
 .األخطاء

 الحسابات مسؤولية مراجع

وفقا وقد جرت مراجعتنا . عملية التدقيق التي أجريناهاى البيانات المالية لاليكاو استنادا إلبشأن رأي المسؤوليتنا هي إبداء 
شترط المعايير . وتلاليكاووالنظام المالي والقواعد المالية  )ISSAI(للمعايير الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات 

تؤدي طريقة ها بوتنفيذبات مراجعة الحساتخطيط أعمال أن نقوم بأن نمتثل للمتطلبات األخالقية، و  الدولية للمؤسسات العليا
 .خالية من عدم الدقة مادياً  البيانات المالية لما إذا كانتلحصول على تأكيد معقول إلى ا

 اتاإلجراءيشمل التدقيق مراجعة األداء للحصول على أدلة بشأن المبالغ والمعلومات الواردة في البيانات المالية. وتعتمد 
وجود أخطاء جوهرية في البيانات المالية، سواء بسبب الغش أو  مخاطرذلك تقييم  ، بما فيالمراجععلى تقدير  المختارة

في إعداِد البيانات المالية لدى الكيان ، ينظر المراجع في الرقابة الداخلية المعتمدة مخاطرالخطأ. ولدى تقييم تلك ال
في  ئمة، وليس بغرض إبداء رأيتناسب الظروف القامراجعة وعرِضها بالشكل الصحيح، وذلك من أجل وضع إجراءات 

مدى كفاءة الرقابة الداخلية لدى الكيان. وتتضمن أيضا عملية مراجعة  الحسابات تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية 
 المعتمدة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي أجرتها األمينة العامة، إلى جانب تقدير للعرض العام للبيانات المالية.



 

7 

هذه السياسات على أساس يتفق  ه تم تطبيقوفقا للسياسات المحاسبية المعلنة وأنأعدت المالية البيانات أن  نا منتأكد لقد
لنظام المالي والقواعد المالية للمعامالت اامتثال  تأكدنا، على أساس عّينة، من ، فضال عنالسابقة مع الفترة المالية

 و.لاليكا

 عليها من التدقيق كافية ومالئمة لتوّفر أساسًا إلبداء رأينا في التدقيق.ونعتقد أن األدلة التي حصلنا 

(المادة الثالثة عشرة) والصالحيات اإلضافية التي تحكم المراجعة الخارجية يكاو للنظام المالي والقواعد المالية لال ووفقاً 
عام لللاليكاو لبيانات المالية ل تدقيقنامفصال عن لنظام المالي والقواعد المالية) أصدرنا تقريرا من ا )ب((المرفق للحسابات 

٢٠١٥. 

 تنبيه

الخصوم ويرجع ذلك أساسا إلى تأثير  ،ن دوالر كندي)و ملي ٨٧,٣ -( يابيان المركز المالي صافي أصول سلبُيظهر 

كندي. وترد  ن دوالرو ملي ١٤٩,١بمبلع المالي وضع على المدى الطويل المسجلة في ال ينالموظفاألكتوارية الستحقاقات 

 .تهارصد فعاليوأكدت أنها ستقوم بتدابير جملة من الاتخاذ حاليا باإلدارة تقوم تفاصيل تحليلنا في تقريرنا. و 

 رأيال

لمنظمة َتعرض بصورة نزيهة من جميع النواحي الجوهرية الوضع المالي  ٢٠١٥ عاملااليكاو المالية إن بيانات في رأينا، 

والتغّيرات في صافي  األداء الماليو  ،، وكذلك للسنة المنتهية في ذلك التاريخ٣١/١٢/٢٠١٥في  الطيران المدني الدولي

، والتدفقات النقدية والمقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية للصندوق العام للبرنامج العادي، وفقا للمعايير المحاسبية األصول

 .يكاولال والنظام المالي والقواعد الماليةللقطاع العام الدولية 

 

 ٦/٥/٢٠١٦ روما،

 

 [توقيع] 

 ي سكيتييري رافاييل 
 رئيس ديوان المحاسبة  
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 البيانات المحاسبيةبنية 

 العناصر التالية:للقطاع العام  وفقا للمعايير المحاسبية الدوليةاليكاو التي ُأعدت وُعرضت تضمنت البيانات المالية ل -١

 ٣١/١٢/٢٠١٤مقارنة في للأرقام ب ٣١/١٢/٢٠١٥ فيب الختامي الحسا –المالي (البيان األول) وضع ال بيانَ  •
غير جارية) خصوم جارية و إلى مقسمة جارية وغير جارية) والخصوم (أصول (مقسمة إلى صول ظهر األيُ 

  وصافي األصول؛

ر يظه ٣١/١٢/٢٠١٤لمقارنة في لأرقام ب ٣١/١٢/٢٠١٥) للسنة المنتهية في الثانيبيان الاألداء المالي ( بيانَ  •
 ؛سنة الماليةالفائض/العجز لل

قيمة األصول ُيظهر  ،)الثالثبيان ال( ٣١/١٢/٢٠١٥المنتهية في للفترة التغيرات في صافي األصول  بيانَ  •
مباشرة في صافي األصول دون المسجلة الخسائر ومنها لسنة المالية في اعجز الفائض أو الالصافية بما في ذلك 

 .بيان األداء الماليقيَّد في أن ت

 اتتدفقتظهر ال، ٣١/١٢/٢٠١٥ المنتهية فيالتدفقات النقدية (البيان الرابع)؛ جدول التدفقات النقدية للفترة  •
التشغيلية واالستثمارات فيما يتعلق قصدا بالمعامالت ، الخارجية ومعادالت السيولة النقدية اتتدفقالو الداخلية 

 والتمويل ومجاميع الخزينة في نهاية السنة المالية.

لبرنامج العام لصندوق مقصورة على ال( ٢٠١٥) للفترة المالية الخامسبيان المقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية ( •
 ).العادي

ومعلومات إضافية  يالقطاعواإلبالغ علومات عن السياسات المحاسبية تُتيح مالبيانات المالية مالحظات تتعلق ب •
 ").الحظات" أو "مالحظة"معلى أنها هذا التقرير  يشار إليها في(نزيه عرض تقديم لضرورية 

 ٢٠١٥في المالي  وضعبيان ال

 األصول

 مليون دوالر كندي ١٠٦,٣مقدار ب تزادحيث ن دوالر كندي و ملي ٤١٨,٩األصول بلغت  ٢٠١٥في عام  -٢
الكبيرة كانت ترجع . وهذه الزيادة مليون دوالر كندي) ٣١٢,٦( ٢٠١٤القيمة المسجلة في عام ب) مقارنة في المائة ٣٤,٠(

 أساسًا إلى معدل تحويل الدوالرات األمريكية المحفوظة في البنوك إلى دوالرات كندية.

في (صول من إجمالي األ في المائة ٩٧,٩، وهو ما يمثل مليون دوالر كندي ٤١٠,٢بلغت جارية من أصول  تتألف -٣
غير جارية، أصول )، و ئة من إجمالي األصولفي الما ٩٧,٦مليون دوالر كندي، مما يمثل  ٣٠٥,١، كان الرقم ٢٠١٤

في  ٢,٤مليون دوالر كندي، أي  ٧,٥كانت من إجمالي األصول ( في المائة ٢,١مليون دوالر كندي، أي  ٨,٧عادل ت
 ).٢٠١٤من إجمالي األصول في عام المائة 
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 األصول الجارية

 مليون دوالر كندي ١٠٥,١يادة قدرها بز  ٢٠١٥في عام  مليون دوالر كندي ٤١٠,٢ بلغ مجموع األصول الجارية -٤
  معادل السيولة النقدية"السيولة النقدية و "إلى  أساساً  كانت تعزى الزيادة. و ٢٠١٤بعام مقارنة  في المائة) ٣٤,٥(+
و"المستحقات مليون دوالر كندي)،  ٣,٣+( "االشتراكات المقررة المستحقةوأيضًا إلى "مليون دوالر كندي)،  ٩٠,٥ (+

، في حين انخفضت مليون دوالر كندي) ٠,٠١+( "خرىو"المستحقات األمليون دوالر كندي)،  ١١,٣+(والسلف" 
 ).١المالحظة ة (يمبادئ المحاسبالفي الجارية أساس تقييم األصول يرد . و مليون دوالر كندي) ٠,٠١-"المخزونات" (

 السيولة النقدية السيولة النقدية ومعادل

بمقدار ، مليون دوالر كندي ٣٧٩,٤الذي يبلغ مجموعه السيولة النقدية"، معادل النقدية و "السيولة ارتفع البند الفرعي  -٥
السيولة ، وشمل ٢٠١٤مليون دوالر كندي في عام  ٢٨٨,٩بمبلغ ) مقارنة المائة ٣١,٣مليون دوالر كندي (+  ٩٠,٥
الزيادة بشكل وتولدت هذه . ٣١/١٢/٢٠١٥البنوك والودائع قصيرة األجل في المودعة في والسيولة النقدية المتاحة  النقدية

. ويرد بيان عن سعر صرف الدوالر الكندي مقابل الدوالر األمريكي، الذي أّثر على الودائع ألجل بالدوالر األمريكيرئيسي 
 . ١-٢في المالحظة السيولة النقدية معادل السيولة النقدية و عن تفصيلي 

إلى غاية تأكيد أرصدة الحسابات الجارية االيكاو ات تجارية مع عالقالتي ترتبط بلقد طلبنا من جميع البنوك  -٦
تباينات التي تم تم شرح جميع الو بشكل صحيح في الحسابات. مقّيدة من أن أرصدة الحسابات  نا. وتحقق٣١/١٢/٢٠١٥

ما يحد من وهو ، لم نتلق تأكيدات مباشرة من جميع البنوك ، كما في السنة الماضية،. وتجدر اإلشارة إلى أنناالكشف عنها
 .بتلقيهامن أجل السماح لنا بذلت جهودًا مضنية  دارةاإلعملنا في هذا المجال، رغم أن 

موقعة إلى غاية  ةمصالحعن عمليات دارة نسخة من بيانات اإلتلقينا من الناقصة فقد تأكيدات البنوك أما فيما يتعلق ب -٧
 مراجعة.ألغراض الستخدمناها قد ابجميع البنوك المذكورة أعاله، و تتعلق  ٣١/١٢/٢٠١٥

 تحديث قوائم التوقيعات المعتمدة لدى البنوك

بين قوائم طفيفة اختالفات  ، كما في السنة الماضية،أيضاً وجدنا البنوك، المقدمة من نتيجة لمراجعتنا للتأكيدات  -٨
كل وبما أنه لم ترد البنوك. صرحت به  وفقا لماالتوقيعات المعتمدة التي تحتفظ بها اإلدارة في المقر والقوائم التي تلقيناها 

قائمة متى تصبح عين. كما ينبغي اإلشارة إلى أن اإلدارة تدرك الموقِّ  بشأنالتوصل إلى استنتاج فإننا ال نستطيع تأكيدات، ال
 تواصل مع البنوك من أجل حل هذه التناقضات.تتصرف على وجه السرعة، و تالبنوك و ما غير صالحة تتلقاها من 

 ١رقم  التوصية

أوصينا اإلدارة بمواصلة بذل الجهود لرصد تحديث سلطات التوقيع في البنوك، مثًال إذا أضيف موّقع أو حذف ألنه  -٩
 لم يعد معتمدًا.

 

 اقتراح وتعليقات من األمينة العامة

تب في المستقبل لتأكيد التوصية مقبولة. ونعتزم أن نطلب من شركائنا في البنوك أن يرسلوا إلينا تأكيدًا الستالم جميع الك
 أن جميع التغييرات المطلوبة قد أجريت. وستنفذ الخزانة نظامًا للمتابعة للتأكد من أن البنوك تستجيب لطلبنا.
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حسابات اللجنة األوروبية للطيران المدني في البنوك تتطلب فصلها عن حسابات مكتب أوروبا وشمال األطلنطي في 
 البنوك

)، اكتشفنا بعض المسائل ٢٠١٥اإلقليمي ألوروبا وشمال األطلنطي (في نوفمبر/ديسمبر  خالل زيارتنا للمكتب -١٠
المتشعبة مع اللجنة األوروبية للطيران المدني، خاصة فيما يتعلق باألنشطة المصرفية التشغيلية. وقد أنشئت اللجنة 

ت وممارسات الطيران المدني بين دولها كمنظمة دولية حكومية وتهدف لتنسيق سياسا ١٩٥٥األوروبية للطيران المدني في 
 األعضاء.

الحظنا أن الحسابات المصرفية للجنة األوروبية للطيران المدني قد فتحت عن طريق طلب من مدير المكتب  -١١
اإلقليمي ألوروبا وشمال األطلنطي، وتشغلها اللجنة األوروبية للطيران المدني: هذا يعّرض االيكاو لمسؤولية. وفضًال عن 

ذا، فإن موظفي اللجنة األوروبية للطيران المدني المدرجة أسماؤهم بوصفهم موقعين يدخلون ضمن نطاق عقود االيكاو، ه
على الرغم من أنهم تمّولهم اللجنة األوروبية للطيران المدني، وهذا الظرف قد يعّرض االيكاو أكثر لخطر مالي محتمل 

 ينبغي تخفيفه.

 ٢التوصية رقم 

المسائل المذكورة أعاله، نوصي بأن تسعى اإلدارة إلى الحصول على رأي من إدارة الشؤون القانونية نظرًا إلى  -١٢
والعالقات الخارجية بشأن كيفية التنظيم األفضل لألنشطة المصرفية التشغيلية للجنة األوروبية للطيران المدني/المكتب 

ن تشرع في استعراض داخلي شامل لإلجراءات اإلقليمي ألوروبا وشمال األطلنطي. وفي الوقت ذات، ينبغي أ
الحالية، بهدف تعزيز عملية المراقبة الداخلية فيما يتعلق بالحسابات المصرفية للجنة األوروبية للطيران المدني 

 واألوضاع المماثلة األخرى، إن وجدت.

 

 اقتراح وتعليقات من األمينة العامة

وروبية للطيران المدني أن الحسابات المصرفية يمكن فتحها فقط تحت التوصية مقبولة. وسنؤكد، مرة أخرى، للجنة األ
سلطة مكتب خزانة االيكاو. وثانيًا، سنطلب استعراضًا تجريه إدارتنا للشؤون القانونية للترتيبات الحالية بين االيكاو واللجنة 

نستكشف ما إذا كان سيحل هذه األوروبية للطيران المدني من أجل تخفيف أي خطر قد تكون االيكاو معّرضة له. وس
المسألة اتفاق بين اللجنة األوروبية للطيران المدني وااليكاو توافق فيه اللجنة األوروبية للطيران المدني على تعويض 
االيكاو عن أي خسارة قد تعاني االيكاو منها نتيجة لتصّرف أحد موظفيها. وأخيرًا، نؤكد أننا ليست لدينا ترتيبات مماثلة مع 

 مؤتمر إقليمي آخر للطيران المدني. أي

 السيولة النقدية المتاحة في المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية

، تم إيداع السيولة النقدية المتاحة التي تحتفظ بها االيكاو بالدوالرات الكندية في المقر الرئيسي ٣١/١٢/٢٠١٥في  -١٣
دوالر كندي تقريبًا. وٕاجماال، بلغت  ١١,١مساوية لمبلغ  في حساب مصرفي، لذلك اقتصر هذا البند على عمالت أخرى،

ألف دوالر كندي. وقد أجرينا عّدًا مباشرًا للنقدية المتاحة في المقر، دون  ٥,٩السيولة النقدية المتاحة في المكاتب اإلقليمية 
 اكتشاف أي مشكلة.
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 االشتراكات المقررة المستحقة على الدول األعضاء

 كات المقررة المستحقة على الدول األعضاء للميزانية العادية من:تتكّون االشترا -١٤

، مقارنة ٢٠١٥مليون دوالر كندي في عام  ٦,٨شهرًا من تاريخ البيانات المالية، ( ١٢، مستحقة خالل جارية أ) 
 في المائة)؛ ٩٥,٤، أي زيادة بنسبة ٢٠١٤مليون دوالر كندي في عام  ٣,٥بمبلغ 

مليون دوالر  ٣,٧، مقارنة بمبلغ ٢٠١٥مليون دوالر كندي في عام  ٥,٠شهرًا ( ١٢بعد ، مستحقة غير جارية ب) 
 في المائة). وتشمل هذه خصم االشتراكات طويلة األجل. ٣٥,١، أي زيادة بنسبة ٢٠١٤كندي في عام 

ن أي عتنا تكشف مراجولم بالنسبة إلى خصم المستحقات مكان في االيكاو عين القمنا بتحليل اإلجراءات في و  -١٥

، ٢٠١٥مليون دوالر كندي في  ٨,٢وبلغ مجموع الخصم التراكمي من مستحقات االشتراكات طويلة األجل . كبيرةمشكالت 

، مما يعكس زيادة في مبلغ مستحقات االشتراكات طويلة ٢٠١٤مليون دوالر كندي بالمقارنة مع سنة  ١,٣بزيادة قدرها 

) كانت تعزى جزئيًا ٢٠١٤مليون دوالر كندي في  ١٠,٧بالمقارنة مع  ،٢٠١٥مليون دوالر كندي في  ١٣,٣األجل (

الرتفاع قيمة الدوالر األمريكي مقابل الدوالر الكندي. وتتعلق هذه االشتراكات طويلة األجل بمبالغ مستحقة السداد من دول 

(عليها متأخرات لفترة تتجاوز في المجموعة أ (دخلت في اتفاقات لسداد المبالغ المتأخرة عليها) ودول في المجموعة ب 

ووفت اثنتان فقط بالتزاماتها  دولة فقط لديها اتفاقات لسداد متأخراتها ١١، كانت ٢٠١٥ثالث سنوات وبدون اتفاقات). وفي 

 وفقًا لشروط االتفاق.

 ٢٠,٨قدره  إجماليا) مبلغًا ٢٠١٥(شاملة سنة  ٣١/١٢/٢٠١٥تبّين حالة االشتراكات المستحقة السداد حتى  -١٦
 مليون دوالر كندي هي تأثير سعر الصرف الجديد بين الدوالر األمريكي والدوالر الكندي) ٢,٩مليون دوالر كندي (منه 

مليون دوالر كندي بالنسبة  ١٤,٧هو  ٣١/١٢/٢٠١٤دولة. وكان المبلغ اإلجمالي المستحق السداد حتى  ٨٩لعدد قدره 
متأخرات لفترة أقل من ثالث سنوات أو اشتراكات مستحقة السداد عن دولة عليها  ٦٠، كانت ٢٠١٥دولة. وفي  ٧٠إلى 

 .٢٠١٤دولة في  ٤١السنة فقط، بالمقارنة بـــ 

 رصد فعالية الوثائق المعتمدة حديثًا وتعزيز تأثير االتفاقات

لدول تحققنا من اإلجراءات لتحصيل االشتراكات المحددة المستحقة السداد. ووجدنا أن كتب المنظمة إلى ا -١٧
األعضاء كانت ترسل بانتظام (في مايو وسبتمبر ونوفمبر)، وتبّين االشتراكات المستحقة السداد عن جميع السنوات المالية، 

ورقات  ٢٠١٥. كما ُأرسلت ثالث مرات خالل ٢٠١٦وبالنسبة لكتاب نوفمبر، كذلك االشتراكات المستحقة السداد عن سنة 
ومستوى صندوق رأس المال العامل. وفضًال عن ذلك، اعتبارًا من نوفمبر معلومات عرضت الوضع المالي للمنظمة 

، نفذت المنظمة وسيلة إضافية، تستند إلى مذكرات شهرية (بيانات حسابات)، ترسل بالبريد اإللكتروني فقط إلى ٢٠١٥
هذا النهج المخصص لم يكن الدول التي عليها اشتراكات مستحقة السداد مصحوبة بفواتير بالمبلغ المستحق السداد. وتأثير 

 . ٢٠١٦. بيد أن اإلدارة أبلغت عن تحّسن في عمليات التحصيل للربع األول من ٢٠١٥مرئيًا بعد بالنسبة لسنة 
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 ٣التوصية رقم 

بالنظر إلى تزايد مبلغ االشتراكات المستحقة السداد وازدياد عدد الدول المتأثرة، الشاملة تلك التي عليها متأخرات لفترة  -١٨
) ترصد فعالية الوسائل المستهدفة التي تم مؤخرًا إدخالها من أجل زيادة سداد ١بأن اإلدارة ينبغي أن:  نوصيقصيرة، 

) السعي لتطوير أدوات إضافية لتعزيز تأثير االتفاقات الذي ال يزال محدودًا للغاية، عن ٢المدفوعات في مواعيدها 
 ات وتعزيز تمديدها إلى دول أخرى.طريق ضمان التنفيذ الصحيح لما يوجد من اتفاق

 

 اقتراح وتعليقات من األمينة العامة

 التوصية مقبولة. اإلدارة ملتزمة باتخاذ الخطوات التالية:

إصدار بيانات شهرية للحسابات عن طريق البريد اإللكتروني، إلى جميع الدول التي عليها اشتراكات مستحقة  -١
 السداد.

بداية السنة فواتير باالشتراكات المستحقة السداد عن السنة الجارية والمتأخرات مستحقة  سترسل إلى جميع الدول في -٢
 السداد.

 ستوفر للدول فواتير إضافية بناء على طلبها. -٣

 سُتصدر كتب للمنظمة ثالث مرات في السنة. -٤

 سيستمر نشر حالة الحسابات مستحقة السداد بموقع المجلس على اإلنترنت. -٥

 اإلدارة في إعداد أدوات إضافية لزيادة عدد الدول التي لديها اتفاقات وامتثال الدول لشروط اتفاقاتها.ستنظر  -٦

 المستحقات والسلف واألصول الجارية األخرى

٪ بالنسبة إلى عام ١١٤,٨، +٢٠١٥مليون دوالر كندي في عام  ٢١,١تتكّون المستحقات والسلف من: أ)  -١٩
 ).٢٠١٤٪ من ٢٧,٦-، حوالي ٢٠١٥مليون دوالر كندي في عام  ٠,٤، ومن ب) غير جارية (٢٠١٤

. وهي تمثل، كما جاء ٢٠١٤٪ في المائة في ٣,٢٪ من إجمالي األصول مقارنة بنحو ٥٠وتمثل الجارية منها  -٢٠
 ، سلف للموظفين ومستحقات من وكاالت األمم المتحدة.٣,٢في المالحظة 

حساب األصول والخصوم الختامي تحت عنوان "أخرى". وزادت األصول مليون دوالر كندي في  ٢,١يظهر مبلغ  -٢١
مليون دوالر كندي).  ٢,٠( ٢٠١٤٪) مقارنة بعام ٤,١مليون دوالر كندي (+ ٠,٠١بمبلغ  ٢٠١٥الجارية األخرى في عام 

 . ٢-٣وأوردت اإلدارة بيانًا تفصيليًا عن هذه القيم في المالحظة 

 المخزونات

والمعفاة من الرسوم المطبوعات والهدايا التذكارية بالمتعلقة تم قيد المواد واإلمدادات ، ٢٠١٥عام نهاية في  -٢٢
في  ٪١١,٤ -مليون دوالر كندي ( ٠,١مليون دوالر كندي، وذلك بانخفاض قدره  ٠,٨بقيمة صافية قدرها الجمركية 

والقيم  ٤-٢مالحظة الالمخزونات في د تفاصيل . وترِ ٢٠١٤مليون دوالر كندي عام  ٠,٩صافي قيمة بالمائة)، مقارنة 
مليون  ٠,٢) ومتجر السوق الحّرة ( ٢٠١٥مليون دوالر كندي في  ٠,٦المسّجلة في البيانات المالية تتعلق بالمطبوعات (

 دوالر كندي).
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نة وقمنا بالفحص المادي للمخزون على عيالعام السابق. بقوائم ها ا، وقارنوراجعناها األصولقوائم حصلنا على  -٢٣
تأثير على الحسابات في من شأنها أن يكون لها أي مشاكل كبيرة،  اكتشافلم يتم . و مخزوناتالالمسجلة في من المواد 

بيد أننا، كما في العام الماضي، الحظنا أنه ينبغي إيالء مزيد من االهتمام لتسجيل ). ٣١/١٢/٢٠١٥الموعد النهائي (
مان إضافي بشأن الكميات الفعلية وبشأن القيمة السوقية العادلة للمخزون. المنتجات والتوفيق بين حركتها، لكي يوفر ض

وفيما يتعلق بالمخزونات من المطبوعات، نعترف أيضًا بحقيقة أنه، كما في السنة الماضية كان المستودع ال يزال قيد النقل 
 إلى مكان آخر.

لتدقيق والمراجعة اإلدارية أجرى تدقيقًا لمتجر وفضًال عن ذلك، من الجدير بالذكر أن مكتب تقييم البرامج وا -٢٤
 .من توصياته قيد التنفيذ ٪٨٠، وال يزال نحو ٢٠١٥السوق الحّرة. وتم نشر التقرير في أكتوبر 

 ٤التوصية رقم 

) دقة قيمة المخزونات المسّجلة في البيانات ١فيما يتعلق بالمطبوعات ومتجر السوق الحّرة، من أجل ضمان ( -٢٥
بوضع إجراءات تفصيلية وتنفيذها. وكذلك، كما ورد بيانه  نوصي) صحة حركة البنود في المخزونات، ٢و( المالية،

، ينبغي إيالء االهتمام، عن طريق الممارسات التالية للتحقق من المخزونات، ١في العام الماضي في اقتراحنا رقم 
 للقيمة العادلة للبنود، وخاصة البنود التي يراد شطبها.

 

 ح وتعليقات من األمينة العامةاقترا

. وفي متجر السوق الحرة، سيتم ٢٠١٦التوصية مقبولة. تم وضع إجراءات جديدة للتحقق من المخزونات وتأكيدها في 
المزيد من تعزيز هذه اإلجراءات عن طريق تنفيذ نظام تلقائي يقوم باستمرار برصد المخزونات، وسيكون النظام في مكانه 

 .٢٠١٧. وستكون تدفقات العمل التلقائية للمخزونات من المطبوعات في مكانها قبل نهاية سنة ٢٠١٦قبل نهاية سنة 

 األصول غير الجارية

 ١,٢بمقدار  حيث مثلت زيادة ؛٣١/١٢/٢٠١٥في مليون دوالر كندي  ٨,٧بلغ إجمالي األصول غير الجارية  -٢٦
س تقييم األصول غير الجارية اأس). ويرد مليون دوالر كندي ٧,٥(٢٠١٤عام بفي المائة) مقارنة  ١٥+مليون دوالر كندي (

 .)١ة مالحظالفي السياسات المحاسبية (

في  ٢٨,١مليون دوالر كندي وتمثل  ٢,٤والمعدات" التي تبلغ منشآت أ) "الممتلكات والمن عنوان ال ألف هذايت -٢٧
في المائة  ٣٣,٥تمثل  ، وكانتدوالر كندي مليون ٢,٥بلغت  ٢٠١٤المائة من إجمالي األصول غير الجارية (في عام 

مليون  ٥,٠التي تبلغ من الدول األعضاء"، األداء المستحقة المقررة ب) "االشتراكات و من إجمالي األصول غير الجارية)، 
" المستحقات والسلفج) "و )، ١٤في المائة من األصول غير الجارية، كما هو موضح في الفقرة  ٥٧,٩دوالر كندي (حوالي 

حوالي أي مليون دوالر كندي،  ٠,٩) ود) "األصول غير المادية" التي تبلغ ١٩مليون دوالر كندي (انظر الفقرة  ٠,٤قيمة ب
مليون دوالر  ٠,٨في المائة من إجمالي وزن األصول ( ٠,٢في المائة من إجمالي األصول غير الجارية ونسبة  ١٠,٠
 لعناوين المذكورةلح يوضيرد تجارية). و الغير األصول إجمالي  في المائة من ١١، أي ما يعادل ٢٠١٤في عام  كندي
 التقرير على التوالي. من ٦-٢، و٣-٢، و٢-٢، و٥-٢ اتمالحظالفي  أعاله
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 الممتلكات والمنشآت والمعدات

 مليون دوالر كندي، وهي القيمة الصافية في ٢,٤ مقدارها قيمة والمعدات" المنشآتعنوان "الممتلكات و أظهر ال -٢٨
مليون دوالر كندي)، ومعدات تكنولوجيا المعلومات  ٠,٠٧"األثاث والتجهيزات" (المرسملة من تكلفة من ال ٣١/١٢/٢٠١٥

 مليون دوالر كندي)، ٠,٢سيارات (والمليون دوالر كندي)،  ٠,٤( وتجهيزات المكاتبمليون دوالر كندي)،  ٠,٥(
والتحسينات  مليون دوالر كندي) ٠,٢( واآلليات يون دوالر كندي)مل ٠,٥الممتلكات المستأجرة ( علىالمدخلة تحسينات الو 

 ١,١خالل العام االقتناء . وبلغت عمليات مليون دوالر كندي) ٠,٦المدخلة على الممتلكات المستأجرة (األعمال الجارية) (
حسابات الاألخيرة في هذه القيمة العثور على ويمكن  ،مليون دوالر كندي ١,٢انخفاض القيمة  مليون دوالر كندي وبلغ

ــمخصصة في بيان األداء المالال  .٥-٢مالحظة الفي أوردت اإلدارة وصفا ي. و ـ

 إدارة األصول الثابتة

من تقريرنا بشأن مراجعة  ٩٨(انظر الفقرة الذي أجري في العام الماضي " ةالداخليمراجعة ال تقييمكما ورد في " -٢٩
ذلك  إلى مراجعة استناداً ونالحظ،  .على عمل مكتب التقييم والمراجعة الداخلية )، نحن نعتمد٢٠١٤البيانات المالية لعام 

إدارة األصول إطار أن  كما الحظنا في السنة الماضية، ،٢٠١٤"مراقبة األصول الثابتة/المخزون" في مارس لـ  المكتب
) ‘١’ما يلي: بن مالحظات أخرى، مكتب التقييم والمراجعة الداخلية، من بي أوصىوقد مزيد من التحسينات. إلى حتاج ي

ينبغي ) ‘٢’. ٢٠٠٥منذ االيكاو في أنه لم يتم إجراء أي جرد ما بشامل دون مزيد من التأخير، مادي ينبغي إجراء جرد 
 )‘٤’إلجراءات تنفيذ عمليات الشطب والمصالحات؛ االمتثال بصورة تامة ) يجب ‘٣’بانتظام. للبنود رصد الحالة المادية 

لمنظمة. وعالوة على ذلك، اأصول  لحمايةكون هناك ضوابط كافية ت) ينبغي أن ‘٥’حتاج إلى تحسين. تصول األقيد دقة 
 أيضاً  كشفت ونن السابقو الخارجي ونمراجعالو  والمراجعة الداخلية تقييمالراجعة الحسابات التي يقوم بها مكتب فإن عمليات م

 إدارة األصول.لق بفيما يتعبعض نقاط الضعف في المكاتب اإلقليمية عن 

من توصياته، وكانت  ٪٨٠والمراجعة الداخلية في آخر تحليل متابعة متوافر أنه تم تنفيذ  التقييماستنتج مكتب  -٣٠
 التوصيات المتبقية متعلقة في معظم الحاالت بعمليات الشطب واالمتثال الصارم لإلجراءات.

عليمات اإلدارية بشأن إدارة الممتلكات والمنشآت والمعدات" اعتماد "الت ١٢/٢٠١٥م في/تمن الجدير بالذكر أنه  -٣١
)AI.التي توفر مجموعة شاملة من اإلرشادات في هذا المجال ،( 

 إدارة األصول الثابتة على المستوى اإلقليمي (مكتب أوروبا وشمال األطلنطي)

ل الذي يحتفظ به المكتب اإلقليمي خالل زيارتنا للمكتب اإلقليمي ألوروبا وشمال األطلنطي، حللنا سجل األصو  -٣٢
 نفسه. وكانت بعض المسائل التي أثيرت في تحليلنا تتعلق بما يلي:

 األجهزة والبرمجيات بالنسبة للمخزونات. أ) 

 الكمية في سجل األصول (األساسي). ب) 

 الحد المقرر بالنسبة للرسملة واألصول منخفضة القيمة. ج) 

 انخفاض القيمة.  د) 

 ة إلدارة األصول والتصّرف فيها.السياس ه) 

 رسملة األصول غير المادية  و) 
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 األجهزة والبرمجيات بالنسبة للمخزونات: أ)

في مكتب أوروبا وشمال األطلنطي، كان األجهزة بالنسبة للمخزونات (مثل الماسح الضوئي للرموز بالخطوط) قد  -٣٣
. بيد أنه، في وقت ٢٠١٥ات ذات الصلة بها إال في نهاية عام تم تسليمها منذ سنة مضت، في حين لم يتم تسليم البرمجي

 زيارتنا، لم تبدأ بعد دورة تدريبية مخصصة ولم يكن نظام المخزونات الجديد قد دخل تنفيذه حّيز التشغيل.

 الكمية في سجل األصول (األساسي): ب)

): يتعلق واحد ٣١/١٢/٢٠١٤و ١/١/٠١٥٢قدم إلينا موظفو مكتب أوروبا وشمال األطلنطي ملفي اكسيل (في  -٣٤
)، باليورو، ويتعلق واحد أساسًا باألثاث، مسجل جزئيًا باليورو وجزئيًا بالدوالر األمريكي. ITCبأجهزة تكنولوجيا المعلومات (

ووجدنا أنه لم يتم تسجيل جميع البنود بشكل سليم في سجل أصول مكتب أوروبا وشمال األطلنطي، وأوضحت اإلدارة 
أن هذا سببه التعليمات المتغيرة من المقر الرئيسي خالل السنوات الماضية. ونحن نعترف بحقيقة أن مكتب أوروبا المحلية 

 وشمال األطلنطي يقوم حاليًا بمراجعة السجل على المستوى المحلي.

 الحد المقرر بالنسبة لألصول منخفضة القيمة: ج)

لإلبالغ عن األصول المنخفضة  الحد المقرربلغتنا اإلدارة بأن خالل زيارتنا لمكتب أوروبا وشمال األطلنطي، أ -٣٥
القيمة في سجل األصول تغير خالل السنوات الماضية، وبأن هذا كان هو السبب ألن بعض البنود منخفضة القيمة األقدم 

عليمات أخرى تم لم تظهر في نسخة المخزونات الحالية. غير أنه لم ُيبّين، ال في دليل المكتب اإلقليمي وال في أي ت
كان يتعين وضع عالمة عليها وتسجيلها بانتظام.  الحد المقررإيصالها إلينا، أن األصول منخفضة القيمة واألصول فوق 

لتسجيل  الحد المقرردوالر كندي  ٣٠٠قد نقحت إلى  ٢٠١٥وأخطرتنا اإلدارة بأن التعليمات اإلدارية المعتمدة في ديسمبر 
 ).IMSي نظام إدارة المخزونات (األصول المنخفضة القيمة ف

 ٥التوصية رقم 

تبعًا للتعليقات الواردة في النقاط أ) وب) وج) أعاله، فإننا أحطنا علمًا بالمبادرات الحالية لإلدارة والتعليمات اإلدارية  -٣٦
لى أنه لم ، وسننظر في هذه القضية خالل مراجعة مقبلة. ومع ذلك، وبالنظر إ٢٠١٥الجديدة المعتمدة في ديسمبر 

يتم تسجيل بعض األصول في أوروبا وشمال األطلنطي، وباإلشارة أيضًا إلى التوصيات الصادرة في تقارير محددة 
أصدرها مكتب التقييم والمراجعة الداخلية ومن سبقونا في المنصب، الذين أفادوا بحدوث ذلك أيضًا في مكاتب إقليمية 

، بصرف IMS سيما تلك التي لم يتم إدخالها من قبل، في نظام بتسجيل جميع األصول، وال فإننا نوصيأخرى، 
 النظر عن قيمتها.

 

 اقتراح وتعليقات من األمينة العامة

. وسيتخذ المكتب اإلقليمي IMSدوالر كندي ينبغي إدماجها في نظام  ٣٠٠التوصية مقبولة. جميع األصول التي تتجاوز 
 تسجيل جميع األصول الناقصة.ألوروبا وشمال األطلنطي اإلجراءات الالزمة ل

)، فإن كل مكتب إقليمي مسؤول PPE) المعتمدة بشأن الممتلكات والمنشآت والمعدات (AIبمقتضى التعليمات اإلدارية (
). وحسب التعليمات IMSعن تقييم وتسجيل وٕادخال بيانات األصول بالنسبة للمكتب اإلقليمي في نظام إدارة المخزونات (

، قامت إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات بتزويد جميع المكاتب اإلقليمية بآالت المسح الضوئي المطلوبة اإلدارية المعتمدة
 والتدريب عليها، للسماح للمكتب اإلقليمي بإدخال بيانات األصول في نظام إدارة المخزونات.
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 انخفاض القيمة د)

ر في المقر الرئيسي، غير أنه، في حالة احتياج انخفاض القيمة ال يديره مكتب أوروبا وشمال األطلنطي ويدا -٣٧
مكتب إقليمي "إلعادة تقييم" العمر المفيد لبند معين من األصول، ينبغي أن يناقش المكتب اإلقليمي مثل هذا االحتياج مع 

 المقر الرئيسي وقد يتم تغيير العمر المفيد، ونحن لم نكتشف أي شاغل رئيسي بشأن هذه المسألة.

 دارة األصول والتصرف فيهاالسياسة إل ه)

وفقًا لمناقشاتنا مع إدارة مكتب أوروبا وشمال األطلنطي، فإن جزءًا كبيرًا من األصول (خاصة أجهزة تكنولوجيا  -٣٨
المعلومات والبنى األساسية وأحيانًا أيضًا األثاث) يشتريه المقر الرئيسي ويتم تحويله إلى المكاتب اإلقليمية. ومع ذلك، 

، حيث كان مكتب أوروبا وشمال األطلنطي يحتاج لشراء معدات (تكنولوجيا المعلومات، األثاث، الخ)، يجوز أنه فهمنا أنه
 لم يكن مدركًا ما اذا كان يوجد، في المقر الرئيسي أو في مكتب إقليمي آخر، بالفعل بند مشابه وغير مستخدم.

صول، ينبغي أن يبلغ المكتب اإلقليمي المقر الرئيسي أبلغت اإلدارة عن أنه، قبل أن يمكن التصرف في أحد األ -٣٩
(وحدة إدارة المبنى والخدمات العامة) الذي عليه أن يقرر ما اذا كان بإمكان منطقة أخرى من المنظمة أن تستخدم البند، 

اإلرشادات بشأن من المادة السابعة (التخلص) من  ١-٧أو عليه أن يضع ترتيبات لنقله إلى موقع االيكاو للتخزين [الفقرة 
من التعليمات اإلدارية على أنه، إذا هبطت  ٨-٣-٥]. وفي هذا الصدد، تنص الفقرة ٢٠٠٦إدارة الممتلكات المعّمرة، 

القيمة الدفترية الصافية لبند من األصول إلى صفر بسبب انخفاض القيمة أو انتهاء دورة الحياة، يتم التخلص من بند 
) وأغريسو. غير أنه قد ال يزال يجوز للمنظمة أن تختار مواصلة استخدام IMSمخزونات (األصول وحذفه من نظام إدارة ال

 وأغريسو. IMSبند األصول، اذا اعتبرت ذلك مالئمًا. وفي مثل هذه الحاالت، يظل بند األصول مسجًال في 

يين لتحديث الجرد المادي كما هو وفقًا للتعليمات اإلدارية، أرسلت إدارة المقر الرئيسي طلبًا إلى المديرين اإلقليم -٤٠
من التعليمات اإلدارية على أنه "سُيجرى جرد مادي مرة كل ثالث سنوات  ٢-٢-٥. وتنص الفقرة ٢٠١٥في نهاية سنة 

بالنسبة لجميع أصول المنظمة"، في المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية على السواء. غير أنه في وقت زيارتنا للمكتب 
 س، لم يكن قد ُأجري جرد مادي بعد.اإلقليمي في باري

من التعليمات اإلدارية أنه يجب بدء جميع عمليات الشطب بمذكرة داخلية، ثم يجب إبالغ  ٤-٥تبّين الفقرة  -٤١
المالية بإزالة بند األصول من المخزونات وتسجيله في نظام إدارة المخزونات، ويجب االحتفاظ بقائمة بالممتلكات والمنشآت 

 المشطوبة في الملف من أجل تقرير المخزونات السنوي.والمعدات 

في هذا الصدد، فإن رأينا هو أنه على الرغم من أن بند األصول يتم التخلص منه، ينبغي أن يظل أثره في سجل  -٤٢
خلص األصول األساسي، مبينًا سبب التخلص منه. غير أنه، في المكتب اإلقليمي وجدنا فعًال أن بعض البنود التي تم الت

منها قد حذفت من سجل األصول، وأخبرتنا إدارة المكتب اإلقليمي بأن هذا نصح به المقر الرئيسي. ووافقت إدارة المقر 
الرئيسي على أن األصول التي تم التخلص منها ينبغي أن تظل في سجل األصول األساسي وينبغي إدراجها في مخزونات 

مية. وسيتم تنفيذ هذا ببرمجيات المخزونات الجديدة، الجاري توزيعها حاليًا على األصول الثابتة المستلمة من المكاتب اإلقلي
، تحققنا من سجل األصول ووجدنا أن كل بند مصّنف على أنه ٢٠١٦المكاتب اإلقليمية. وخالل مراجعتنا في مارس 

، بشأن ما إذا كان أحد "مستخدم" أو "غير مستخدم"، لكن ال يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من السجل، مثالً 
األصول مخصصًا ومستخدمًا بشكل كامل، أو مخصصًا وغير مستخدم أو مستخدمًا جزئيًا أو متاحًا لالستخدام أو 

 مشطوبًا.
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 ٦التوصية رقم 

تستحق سياسة االيكاو بشأن إدارة األصول والتي تشمل كًال من المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية، المزيد من  -٤٣
بأن تنص  فإننا نوصيق، وينبغي أال تقتصر البيانات على األصول التي تم التصّرف فيها. وبالتالي، التطبي

اإلجراءات بمزيد من الوضوح على وجوب تعقب مسار األصول التي تم التصّرف فيها، مع إتاحة هذه المعلومات 
 ستخدم فعًال.للمقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية وتبيين العناصر التي ُتستخدم أو ال تُ 

 

 اقتراح وتعليقات من األمينة العامة

 التوصية مقبولة. ينبغي أن يتعقب المقر الرئيسي والمكتب اإلقليمي مسار جميع األصول التي تم التصّرف فيها.

 ُأجري ذلك بالمقر الرئيسي. وُنصحت جميع المكاتب اإلقليمية باالحتفاظ بجميع سجالت عمليات الشطب واألصول التي تم
 التصّرف فيها.

 األصول غير المادية

مليون دوالر كندي  ٠,١، حيث زادت بنحو ٢٠١٥مليون دوالر كندي في عام  ٠,٩بلغت األصول غير المادية  -٤٤
مليون دوالر كندي)، وتم تتبع القيم المتصلة بانخفاض القيمة في بيان  ٠,٨( ٢٠١٤في المائة) مقارنة بالقيمة عام  ٦,٦(+

 . ٦-٢ويرد بيان التفاصيل في المالحظة  األداء المالي.

 رسملة األصول غير المادية و)

أظهر االختبار الذي أجري خالل مراجعتنا لمكتب أوروبا وشمال األطلنطي فاتورة تتعلق برخصة برمجيات  -٤٥
ملة األصول غير بالنسبة لرس الحد المقرر. و الحد المقرراشتراها المكتب اإلقليمي، لم تسجل ألن قيمتها كانت أقل من 

دوالر كندي لألصول غير المادية المعدة  ٢٥ ٠٠٠دوالر كندي لألصول غير المادية المقتناة و  ٥ ٠٠٠المادية هي 
داخليًا. وقد قيل ذلك، نؤكد على الحاجة إلى تعقب مسار جميع الرخص في سجل مكّرس لذلك، بصرف النظر عن قيمتها، 

 . ٥لمادية في توصيتنا السابقة رقم كما هو مبّين أيضًا بالنسبة لألصول ا

 الخصوم

 ٢٥+مليون دوالر كندي ( ١٠١,٢بزيادة قدرها  أي، ٢٠١٥في  مليون دوالر كندي ٥٠٦,٢الخصوم مجموع بلغ  -٤٦
 وتتكون الخصوم من:مليون دوالر كندي).  ٤٠٥,٠( ٢٠١٤القيمة المسجلة في عام بفي المائة) مقارنة 

في المائة من مجموع الخصوم  ٧٠,٥مليون دوالر كندي، بما يمثل  ٣٥٧,١ الخصوم الجارية التي تبلغ أ) 
 مليون دوالر كندي)،  ٢٥٧,٤في المائة، حيث بلغ مجموعها  ٦٣,٦نسبة  ٢٠١٤(كانت تمثل في عام 

مليون دوالر كندي، حيث تتكون فقط من الخصوم األكتوارية  ١٤٩,١والخصوم غير الجارية، التي تعادل  ب) 
في المائة من مجموع الخصوم (كانت الخصوم غير  ٢٩,٥استحقاقات الموظفين، بما يمثل المتعلقة ب

 مليون دوالر كندي). ١٤٧,٥بلغ مجموعها حيث في المائة،  ٣٦,٤تمثل حوالي  ٢٠١٤الجارية في عام 

 الجارية خصومال

مليون دوالر  ٩٩,٧قدرها  ومثلت زيادة، ٢٠١٥في عام  مليون دوالر كندي ٣٥٧,١الجارية خصوم بلغ مجموع ال -٤٧
 :ن منمليون دوالر كندي)، وتتكوّ  ٢٥٧,٤( ٢٠١٤بعام في المائة) مقارنة  ٣٨,٧كندي (
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مليون دوالر كندي  ٢٢٧,٧( ٢٠١٥مليون دوالر كندي في عام  ٣٢٠,٣ " يبلغ مجموعها إيرادات مسبقة" أ)
الجارية خصوم في المائة من ال ٨٩,٧حوالي  ). وهذه تمثلفي المائة ٤٠,٧بنسبة بزيادة )، ٢٠١٤في عام 

مليون  ٣٠٤,٥ي (فنتتكون أساسا من التبرعات لمشاريع التعاون الالتي ، خصوممجموع المن في المائة  ٦٣,٣و
مالحظة الفي السياسات المحاسبية الرئيسية ( اإليرادات المسبقةقييم ويِرد أساس ت). ٢٠١٥دوالر كندي في عام 

 .٨-٢مالحظة الهذه القيم في ونات لمك اليفصقدمت اإلدارة ت). و ١

 ٢٢,٣( ٢٠١٥مليون دوالر كندي في عام  ٢٧,٩جلت بمبلغ وااللتزامات المستحقة"، سُ الدائنة حسابات ال" ب)
في المائة من  ٧,٨في المائة)، وهو ما يمثل  ٢٥,١ انسبته بزيادة، ٢٠١٤مليون دوالر كندي في عام 

 .٩-٢مالحظة الوصفا في اإلدارة الجارية. وتقدم خصوم ال

مليون دوالر كندي  ١,٢مليون دوالر كندي بزيادة قدرها  ٧,٢بمبلغ "استحقاقات الموظفين"، سجلت  ج)
لالطالع الفقرة المحددة أدناه  انظرمليون دوالر كندي).  ٦,٠( ٢٠١٤بعام في المائة) مقارنة  ١٩,٧(

 .على مزيد من االعتبارات

في المائة من  ٠,٥مليون دوالر كندي وتمثل  ١,٧التي تبلغ " الخدمات موّردة/أرصدة للحكومات المتعاقدة" د)
 ).٢٠١٤في عام في المائة  ٠,٤(في المائة من مجموع الخصوم  ٠,٣خصوم الجارية ومجموع ال

 غير الجارية خصومال

في عام  يكندمليون دوالر  ١٤٩,١فقد بلغت ؛ فقطاستحقاقات الموظفين" بمجموع الخصوم غير الجارية " يرتبط -٤٨
يرد مليون دوالر كندي). و  ١٤٧,٥( ٢٠١٤بعام في المائة) مقارنة  ١,١مليون دوالر كندي ( ١,٦قدرها  بزيادة  ٢٠١٥

المحاسبيـــة الدوليــــــة للقطــاع لمعايير ل. وعالوة على ذلك، وفقا ١٠-٢المالحظة أساس تقييم الخصوم غير الجارية في 
 . ٢-١٠-٢ة ـــمالحظالفي الواردة  االتجاهــــــات اتــة افتراضــــساسيعن حالعــام كشفــــت اإلدارة 

 استحقاقات الموظفين

مليون دوالر كندي وتحت ٧,٢مبلغ بالمالية تحت بند "الخصوم الجارية" بيانات الموظفين في ال استحقاقات ردت -٤٩
اإلجمالية في  حو الموجز في الجدول أدناه.مليون دوالر كندي، على الن ١٤٩,١بقيمة قدرها "الخصوم غير الجارية"، 

 مليون دوالر كندي. ٢,٨الخصوم (الجارية وغير الجارية) هي 
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 ٢٠١٤-٢٠١٥التباين  السنة (مليون دوالر كندي) الخصوم

 النسبة المئوية مليون دوالر كندي ٢٠١٤ ٢٠١٥

 ٪٢٠,٠ ١,٢ ٦,٠ ٧,٢ الجارية

 ٪١,١ ١,٦ ١٤٧,٥ ١٤٩,١ غير الجارية

 ٪١,٨ ٢,٨ ١٥٣,٥ ١٥٦,٣ جموعالم

     العنصر

خطة ما بعد التقاعد (التأمين 
 الصحي بعد انتهاء الخدمة)

٠,١- ٠,١- ١٢٩,٩ ١٢٩,٨٪ 

 ٪٠,٣ ٠,٢ ٨,٦ ٨,٨ العطلة السنوية –نهاية الخدمة 

استحقاقات العودة  –انتهاء الخدمة 
 إلى الوطن

١٧,٨ ٢,٣ ١٢,٩ ١٥,٢٪ 

 استحقاقات أخرى للموظفين خاصة
 بالخبراء الدوليين

١٩,٠ ٠,٤ ٢,١ ٢,٥٪ 

   ١٥٣,٥ ١٥٦,٣ المجموع

 

أساس . ويرد ١٠-٢المالحظة ، في إلى جانب عمليات الكشف الزيادة اإلجمالية لهذه االلتزامات، تفسر اإلدارُة  -٥٠
 .)٣٣-٣١، الفقرات ١مالحظة الغير الجارية في السياسات المحاسبية ( الخصومتقييم 

 

 والمنح والعطل بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمةالمتعلقة االستحقاقات جة عن الخصوم النات

 –زيادة في "انتهاء الخدمة إلى  الزيادة أساساً تعزى ، (الذي يوّضح تكوين الخصوم) كما ورد في الجدول أعاله -٥١
لتي ولدها "التأمين الصحي بعد )"، في حين أن الخصوم ا٢,٨مليون دوالر كندي من  ٢,٣استحقاقات العودة إلى الوطن (

 AONانتهاء الخدمة" تبدو مستقرة. وتعزى هذه الخصوم إلى خسائر أكتوارية، وقد حسبها خبير أكتواري اختارته اإلدارة (

Hewit( ٣-١٠-٢، وفقًا لالفتراضات األكتوارية التي أبلغت عنها اإلدارة في المالحظة.  

عناصر مثل معدل الخصم على سندات الحكومة الكندية طويلة األجل،  تأخذ هذه االفتراضات بعين االعتبار -٥٢
)، وسعر الصرف بين الدوالر األمريكي والدوالر ٢٠١٤لعام  ٢,٤٠، كان ٪٢,٢٠، (٣١/١٢/٢٠١٥المساوي للعائد بتاريخ 

لدولية للقطاع . وامتثاًال للمعايير المحاسبية ا٢٠١٤في  ١,٠٦٣:  ١,٠٠، وكان ٢٠١٥في عام  ١,٣٨٥:  ١,٠٠الكندي (
من المالحظات عن تحليل للحساسية يتعلق بمعدل الخصم. وقد تغّيرت  ٢-١٠-٢، تفصح اإلدارة في الفقرة ٢٥العام 

(فيما يتعلق بمتطلبات األهلية للموظفين العاملين وبالعتبات المختلفة لبعض  ١/١/٢٠١٦بعض االفتراضات منذ 
 )، وتأثرت الحسابات األكتوارية للخصوم بهذه التغيرات.االستحقاقات الصحية والرعاية الصحية لألسنان

) بالنسبة للموظفين الذين تم ٦٥إلى  ٦٢تأثر أيضًا حساب الخصوم األكتوارية بالزيادة في سن التقاعد (من  -٥٣
دة سنوات. وهذه العناصر لم تكن موجو  ١٠إلى  ٥، وكذلك زيادة مدة الخدمة المؤهلة من ١/١/٢٠١٤تعيينهم في أو بعد 

، ٢٠١٤بتلك لعام  ٢٠١٥، وفضًال عن ذلك، عند مقارنة الدراسة األكتوارية لعام ٢٠١٤في الحسابات التي أجريت لعام 
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 ٩,٢سنوات (كان  ٩,٧نالحظ أن "المتوسط المتوقع لحياة الخدمة المتبقية للموظفين العاملين"، بتاريخ التقييم، قد زاد إلى 
 ).٢٠١٤في عام 

مليون دوالر كندي في المصروفات المتصلة  ٢,٦ت نتج عنها أنه، على الرغم من زيادة كل هذه االفتراضا -٥٤
، فإن مبلغ الخصوم األكتوارية المحسوبة ظل هو نفسه كما كان لعام ٢٠١٥بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة لعام 

٢٠١٤ . 

إلى  نسترعي انتباه المجلس، ٢٠١٥إجرائها في غير أنه، على أساس الدراسة األكتوارية الكاملة التي كلفت اإلدارة ب -٥٥
أنه على الرغم من أن بعض التدابير تعرض تأثيرًا كبيرًا من حيث تخفيض خصوم التأمين الصحي بعد انتهاء 

تأثير كبير في  ٥٣الخدمة في األجل القصير والمتوسط، فمن غير المتوقع أن يكون للتدابير المذكورة في الفقرة 
 جل.سيناريو طويل األ

لصافي أصول االيكاو تتأثر بالخصوم األكتوارية. واستنادًا إلى افتراضات االيكاو، فإن قيمة الخصوم  ةالقيمة السلبي
 .صحيحة جوهرياً 

مليون دوالر  ٥٠٦,٢من إجمالي الخصوم ( ٪٢٩,٥مليون دوالر كندي)  ١٤٩,١يمثل مبلغ الخصوم األكتوارية ( -٥٦
 االيكاو.كندي) وله تأثير على صافي أصول 

يقع اختيار االفتراضات األكتوارية على عاتق اإلدارة وحدها. أما مراجع الحسابات الخارجي فيتحقق من معقوليتها  -٥٧
 من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ومع السنوات السابقة، ويصادق عليها. ٢٥واتساقها مع المعيار 

الموضوع المحدد، استفاد فريقنا من مجموعة من الخبراء األكتواريين  كما في السنة الماضية، بالنسبة لهذا -٥٨
، التي ٢٠١٥العموميين، الخبراء في االستحقاقات االجتماعية. وأجروا استعراضًا لالفتراضات الرئيسية المتعلقة بسنة 

معدالت االقتصادية ومتسقة نوقشت مع اإلدارة على النحو الواجب. ووجدنا أن هذه االفتراضات متماشية مع االتجاهات وال
 أيضًا مع البيانات المتوافرة بااليكاو في وقت مراجعتنا للحسابات، وصادقنا عليها.

وإلنجاز عملهم، قام خبراؤنا األكتواريون بإعادة حساب التقييمات التي أعدها الخبير "أوون هيويت" المتعلقة  -٥٩
ية ومنحة العودة إلى الوطن؛ وأجروا أيضًا تحليًال متعّمقًا لجميع بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، واإلجازة السنو 

التقييمات األكتوارية واالفتراضات من أجل استعراض معقوليتها والخوارزميات التي يستخدمها "أوون". ووفرت اإلدارة 
 وخبراؤها التعاون والمساعدة الكاملين لخبرائنا األكتواريين.

 ريين أن المبالغ المسّجلة في الحسابات صحيحة إلى حد كبير.وكشف عمل خبرائنا األكتوا -٦٠

 رد اإلدارة المتأّني على نقص التمويل

، من وجهة نظر مالية، للتأثير الذي كان ٢٠١٤في تقريرنا بشأن تحليل البيانات المالية لاليكاو عن سنة  -٦١
خاصة، الخصوم المتعلقة بخطة التأمين  للخصوم غير الجارية على تحديد األصل الصافي السلبي لاليكاو و، بصفة

 الصحي بعد انتهاء الخدمة، أصدرنا ثالث توصيات واقتراحين على اإلدارة.

احدى التوصيات كانت أنه ينبغي أن تستخدم اإلدارة دراسة استعراض أكتواري كامل لتقييم متى قد تكون الصحة  -٦٢
 جل، عن طريق أحكام خطة التأمين الصحي.المالية لاليكاو معّرضة للخطر، في السيناريو طويل األ
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مع مراعاة وجاهة الموضوع، ومن أجل متابعة ما اذا كانت اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة فعالة في خفض  -٦٣
 الخصوم األكتوارية لخطة التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، أجرينا مراجعة لألداء، ُقدمت نتائجها إلى اإلدارة.

يقة أن اإلدارة من خالل تحليلها الخاص للعناصر الفنية المقدمة في الدراسة األكتوارية التامة آلوون نعترف بحق -٦٤
 هيويت، وضعت اقتراحات فعالة من أجل المجلس.

في مراجعتنا لألداء، بدعم من التحليل الذي أجراه خبراؤنا األكتواريون، عالجنا بعض النقاط التي قد ُتضعف، في  -٦٥
 ل، فعالية التدابير المقترحة لخفض خصوم خطة التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة.األجل الطوي

 الخصوم ونقص التمويل: المقارنات في منظومة األمم المتحدة غير ممكنة

في السنة الماضية، رحبنا أيضًا بمشاركة إدارة االيكاو في مجموعة عمل بشأن خطة التأمين الصحي بعد انتهاء  -٦٦
 A/70/590منظومة األمم المتحدة. وُأدرجت نتائج مجموعة العمل هذه في تقرير األمين العام لألمم المتحدة الخدمة، ضمن 

المؤرخة في  CEB/2016/HLCM/12، مع الوثيقة ٢٠١٦. وتسلمنا هذا التقرير في نهارية مارس ٤/١٢/٢٠١٥المؤرخ في 
مارس  ٢٣-٢٢إلدارة من أجل دورتها الحادية والثالثين في ، التي أصدرتها اللجنة الرفيعة المستوى المعنية با١٤/٣/٢٠١٦

٢٠١٦ . 

تحتوي الوثيقتان على عدة توصيات لمواجهة مشكلة الخصوم األكتوارية المتعلقة بخطة التأمين الصحي بعد  -٦٧
ا ال تزال "في تقدم"، انتهاء الخدمة. وسنحلل بعناية تأثير التنفيذ الممكن لهذه التوصيات، مع األخذ بعين االعتبار حقيقة أنه

 ألن االستنتاج الرئيسي كان هو أنه يتعين على مجموعة العمل مواصلة عملها.

في االفتراضات الرئيسية توخي االتساق ، في إطار منظومة األمم المتحدة، ليس من الممكن دائما نشدد على أنه -٦٨
ها التي تميزها عن خصائصإلى أن لكل وكالة هذا يعزى انتهاء الخدمة. و بعد الصحي بالتأمين المستخدمة فيما يتعلق 

موقع (عدد الموظفين الالعائلية وغيرها)، و بدالت والتقدم الوظيفي وال جور(األوتشكيلتهم عدد الموظفين  وتشمل هذه، غيرها
 المرض والوفياتالتنبؤات المتعلقة بحاالت المنتشرين في المكاتب الميدانية)، التي لها تأثيرات على 

للقطاع  المعايير المحاسبية الدوليةمن  ٢٥للمعيار  وفقاً سعر الخصم النظر، مثًال، إلى االختالف في حساب ب -٦٩
، التي أ" المصنفة "أ سندات الشركاتب مثالً  إلى منحنيات عائد مختلفة (متعلقةشير وكاالت تالالعديد من  نالحظ أن ،العام

مع  االيكاو األكتواريةإجراء مقارنة مباشرة للوضع الحالي لخصوم من الصعب  ،)، وبالتاليمتعاملون مختلفونوضعها 
 تابعة لمنظومة األمم المتحدة.الخرى األوكاالت الخصوم 

 مراجعة تكاليف نظم التأمين الصحي القائمة معًا لدى االيكاو

الطبية التي توفرها سيكنا في مراجعتنا لألداء بشأن التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، بحثنا بعناية خطة المنافع  -٧٠
)Cigna(  لاليكاو، مع مراعاة أن االيكاو مؤّمنة ذاتيًا (سيكنا هي مجرد مديرة للخطة) وأنه توجد مستويات مختلفة من

، كانت خطة سيكنا ٣١/١٢/٢٠١٥التغطية، تبعًا إلقامة األشخاص المؤّمن عليهم والمستوى المطلوب من المساعدة. وفي 
)، في حين كان أعضاء الخطة (الموظفون في الخدمة ٣٠١١شخص ( ٣ ٠٠٠ي أكثر من الطبية لاليكاو تغط

 في نفس التاريخ. ١٣٢٨والمتقاعدون) 

غير أنه، يوجد أيضًا جزء من األشخاص في االيكاو (في الخدمة ومتقاعدين) ال تشملهم خطة المنافع الطبية  -٧١
ين في المكتب اإلقليمي بباريس هم عمومًا مؤّمنون بمقتضى الخطة لاليكاو: في الحقيقة، فإن الموظفين والموظفين السابق

الطبية لليونسكو. ولهؤالء األشخاص، الذين ال يشملهم تقدير الخصوم األكتوارية للتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، وتدفع 
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صرف النظر عن المطالبات ) من المعدل الشهري الذي يطلبه مدير خطة المنافع الطبية لليونسكو، ب٪٥٠االيكاو جزءًا (
التي سددتها الخطة للمطالبين، حسبما ورد بيانه في السنة الماضية، ويمكن أن يؤدي هذا إلى وصف كاذب لهذه الخصوم 

 وللمخاطر المستقبلية الممكنة ألن يتعين على االيكاو أيضًا تغطية أي خسائر متعلقة بهؤالء الموظفين.

 ٧التوصية رقم 

أننا نعتبر أن نسبة الخصوم المتعلقة بالخطة الطبية لليونسكو ليست مادية، فإننا نالحظ فرقًا بين وعلى الرغم من  -٧٢
للخصوم األكتوارية والحساب الذي ينبغي القيام به والذي يشمل أيضًا الفئة المستفيدة من خطة  AONحساب مكتب 

او ألجلهم. وبالتالي، ولتمثيل الخصوم األكتوارية المزايا الطبية لليونسكو، مقارنة بالمعدل الشهري الذي تدفعه االيك
، ابتداء من العام القادم، الفئة المستفيدة من خطة المزايا الطبية AONأن يدرج مكتب  ينبغيعلى نحو صحيح، 

 من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. ٢٥لليونسكو في الحسابات المتعلقة بالمعيار 

 

 مينة العامةاقتراح وتعليقات من األ

التوصية مقبولة. جميع الموظفين والمتقاعدين في إطار الخطة الطبية لليونسكو ستتم المحاسبة بشأنهم كما لو كانوا في 
 بتقييمهم وسيتم إدراجهم في الخصوم األكتوارية لاليكاو. AONإطار خطة المنافع الطبية لاليكاو وسيقوم مكتب 

 صافي األصول

، أسفر صافي ٢٠١٥عجز المتراكم واالحتياطيات لدى المنظمة في نهاية العام. ففي عام يضم صافي األصول ال -٧٣
في المائة) مقارنة  ٥,٤مليون دوالر كندي ( ٥,٠مليون دوالر كندي، بتحّسن قدره  ٨٧,٣-األصول عن قيمة سالبة مقدارها 

 . ٥٦ل" فيرجى الرجوع إلى الفقرة . أما بالنسبة إلى "صافي األصو ٢٠١٤مليون دوالر كندي في عام  ٩٢,٣-بمبلغ 

ويرد شرح لجميع حركات صافي األصول في مختلف البيانات والمالحظات الواردة في تقرير التشغيل المالي، ال  -٧٤
 سيما:

 ).مليون دوالر كندي ٢,٤( الفائض للفترةالذي يبين يان األداء المالي"، الثاني "ب بيانال أ)  

 .على حدة الحركات كالالذي تظهر فيه تغيرات في صافي األصول" بيان الالثالث " بيانال ب)  

 .عن تفاصيل تكوين االحتياطياتفيها اإلدارة كشف ت التي ١٢-٢ة الحظالم  ج) 

 ٢٠١٥ فيبيان األداء المالي 

شرح من أجل على أساس ثابت  مصنفة ومكشوفا عنها ومعروضة لمنظمةابيان إيرادات ومصروفات الأظهر هذا  -٧٥
 مليون دوالر كندي ٢,٤فائض قدره عن أسفرت نتيجة الفترة و . للسنة فائضالعجز أو الي صاف

 اإليرادات

في المائة)  ٣,٢مليون دوالر كندي (+  ٨,٦بزيادة قدرها  ،مليون دوالر كندي ٢٧٢,٢بلغ إجمالي اإليرادات  -٧٦
 :مليون دوالر كندي)، وتتكون من ٢٦٣,٧( ٢٠١٤بعام مقارنة 

في  ٥,٠٥وتمثل  ٢٠١٥مليون دوالر كندي في عام  ١٣٧,٤ع" بقيمة ير امشالاتفاقات في اكات "االشتر  أ)  
مليون  ١٣٩,٧( ٢٠١٤في المائة اعتبارا من عام  ١,٦ بنسبة، انخفضت هذه االشتراكات المائة من إجمالي اإليرادات

 دوالر كندي)؛
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في المائة من  ٣٤,٠بما يمثل ، ٢٠١٥عام مليون دوالر كندي في  ٩٢,٤التي تبلغ المقررة"،  نصبة"األ ب)  
 ؛)مليون دوالر كندي ٨٩,٨( ٢٠١٤بعام في المائة مقارنة  ٣,٠بزيادة أي إجمالي اإليرادات، 

في  ٧,٠، وتمثل ٢٠١٥مليون دوالر كندي في عام  ١٩,١التي بلغت إليرادات"، األخرى المدرة لألنشطة ا" ج)  
 ؛مليون دوالر كندي) ١٥,٦( ٢٠١٤بعام في المائة مقارنة  ٢٢,١ ، أي بزيادةالمائة من إجمالي اإليرادات

 ٢٠,٧أي بانخفاض بنسبة ، ٢٠١٥مليون دوالر كندي في عام  ٩,٩بمجموع "مساهمات طوعية أخرى"  د)  
 مليون دوالر كندي)؛ ١٢,٤( ٢٠١٤عام بفي المائة مقارنة 

، ٢٠١٥مليون دوالر كندي في عام ١٣,٥لغت معا التي ب"إيرادات الرسوم اإلدارية" و"اإليرادات األخرى"  ه)  
 ).مليون دوالر كندي ٦,٢( ٢٠١٤عام بفي المائة مقارنة  ١١٧,٨بزيادة أي 

 .٢-٣مالحظة البيان تفصيلي في وقد كشفت اإلدارة عن رئيسية؛  إشكاال ت مراجعتنا عن أي لم تكشف  -٧٧

 النفقات

في المائة)،  ٤,٤مليون دوالر كندي (+  ١١,٤بزيادة قدرها  ،مليون دوالر كندي ٢٦٩,٨ نفقاتال إجمالي بلغ -٧٨
 :كانت تتألف منو مليون دوالر كندي).  ٢٥٨,٤( ٢٠١٤بعام مقارنة 

 ٢٠١٥مليون دوالر كندي في عام  ١٥٩,٥مجموعها التي بلغ "، عاملينالاستحقاقات الموظفين و رواتب " أ) 
مليون  ١٤٣,٣( ٢٠١٤ن عام عفي المائة  ١١,٣ النفقات، أي بزيادةفي المائة من مجموع  ٥٩,١تمثل 

 دوالر كندي)؛

وتمثل  ٢٠١٥مليون دوالر كندي في عام  ٦٦,٩بلغت والمواد االستهالكية وغيرها" التي مدادات "اإل ب)  
مليون  ٧٨,٧( ٢٠١٤بعام في المائة مقارنة  ١٤,٩أي بانخفاض ، مجموع النفقاتفي المائة من  ٢٤,٨

 ؛)دوالر كندي

في المائة من  ٧,٤وتمثل  ،٢٠١٥مليون دوالر كندي في عام  ٢٠,٠التشغيل العامة" بقيمة فقات ن" ج)  
 ؛٢٠١٤بعام في المائة مقارنة  ١٣,٨نفقات، أي بزيادة مجموع ال

 ٢٢,٠من مجموع النفقات، بزيادة  ٤,٤ويمثل ، ٢٠١٥مليون دوالر كندي في عام ١٢,٠بمجموع سفر"، ال" د)  
 مليون دوالر كندي)؛ ٩,٨( ٢٠١٤عام بفي المائة مقارنة 

، ٢٠١٥مليون دوالر كندي في عام  ١١,٤ خرى"، بلغ مجموعها معاً األنفقات الجتماعات والتدريب و اال" ه)  
 ).مليون دوالر كندي ٩,٠( ٢٠١٤عام بفي المائة مقارنة  ٢٥,٧بزيادة أي 

 المشتريات

والمواد  إلمدادات"اوردت تحت بنود في الفقرة أعاله و التي تم تحليلها  نفقاتمن الا المشتريات جزءتمثل  -٧٩
 "."التدريبو ،"االجتماعات"والتشغيل العامة"، نفقات "واالستهالكية وغيرها"، 

 أظهرت البيانات المقدمة من اإلدارة ما يلي: -٨٠

ن دوالر مليو  ٧٨,٧، من نحو ٪١٤,٩النفقات على "اإلمدادات والمواد االستهالكية وغيرها" انخفضت بنسبة  •
، في حين زادت المبالغ من ٣١/١٢/٢٠١٥مليون دوالر كندي في  ٦٦,٦إلى  ٣١/١٢/٢٠١٤كندي في 

 أجل "نفقات التشغيل العامة".
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المبلغ اإلجمالي للنفقات على المشتريات المدرج في "اإلمدادات والمواد االستهالكية وغيرها" كان مقّسمًا إلى  •
 أربعة مراكز تكلفة:

•  من المصروفات على  ٪٠,٤مليات الميدانية آلسيا والمحيط الهادئ)، يمثل نحو (قسم الع ٤١٦٣
 مليون دوالر كندي)؛ ٠,٣المشتريات (

•  مليون  ٥,٧من المصروفات على المشتريات ( ٪٨,٦(قسم العمليات الميدانية ألفريقيا)، يمثل  ٤١٦٤
 دوالر كندي)؛

•  من المصروفات على  ٪٨,٦وسط)، يمثل (قسم العمليات الميدانية ألوروبا والشرق األ ٤١٦٥
 مليون دوالر كندي)؛ ٥,٧المشتريات (

•  من المصروفات على ٪٨٢,٢(قسم العمليات الميدانية لألمريكتين)، يمثل أكبر نصيب ( ٤١٦٦ (
 مليون دوالر كندي). ٥٤,٨المشتريات (

"مشتريات مراجعة جارية بشأن  عملية التقييم والمراجعة الداخليةمكتُب  أجرى ٢٠١٥وفضًال عن ذلك، في  -٨١
أصحاب و  االيكاولدى قسم المشتريات التي قام بها كل تقييم أنشطة المشتريات المراجعة هو  هذه لمقر". وكان الهدف منا

للوائح والقواعد واإلجراءات، بطريقة تمتثل تقييم ما إذا كانت تجري عن طريق المخصصات بموجب السلطة المخولة، 
 ة.حيث التكلفمن  قتصاديةبطريقة او 

توصية صادرة في تقرير مكتب التقييم والمراجعة الداخلية قد نّفذت  ١٣من  ٨في تاريخ مراجعتنا، كانت  -٨٢
) ونحن ندرك أهمية القضايا الرئيسية التي أثيرت في التقرير و، من أجل تفادي أي تداخل في المستقبل، أخذنا ٪٦١,٥(

 سنتابع تنفيذ التوصيات.علمًا بنتائج واستنتاجات المراجعة و 

 الموظفون

يجري موظفين يخص  هااختيارها عشوائيا: بعضقوائم األجور تم عدد من بشأن اختبار مفصل لعينة قمنا ب -٨٣
وقمنا بفحص دارة التعاون الفني. إخبراء ميدانيين في إطار ميزانية اآلخر يخص بعض ، والمن الميزانية العاديةتمويلهم 

جميع الوظائف في ، بشأن أيضاوفحصنا فيما يتعلق بالقواعد واإلجراءات المعمول بها. جور األ قوائممدى دقة وصحة 
أساس في  األفرادلحقوق والبدالت الممنوحة للموظفين لما إذا كان مالعينة، الوثائق الداعمة في الملفات الشخصية، للتأكد 

، التي أجريناها والتحليالتالفحوص رئيسية نتيجة لم نكتشف أي أخطاء أو نقاط ضعف و الملفات.  المبّين فيالوضع 
 .حصلنا على تأكيد معقول بأن القيم المسجلة في الحسابات صحيحة ناوبالتالي فإننا نعتبر أن

 المركزية فيما يتعلق بدفع المرتبات

المقر الرئيسي) الحظنا أن المهمة المتعلقة بدفع المرتبات لم ُتمركز بأكملها في مكتب واحد (كشوف المرتبات ب -٨٤
واألساس المنطقي لتخصيص المهام لم يكن واضحًا. وتغطي كشوف المرتبات بالمقر الرئيسي معظم فئات الموظفين، لكن 

 ُيستبعد بعضهم. وفي تلك الحاالت، ال تزال كشوف المرتبات بالمقر الرئيسي معنية بعدد من العمليات المختلفة.

 مثاالن لهذا كما يلي: -٨٥

تدفع كشوف المرتبات بالمقر الرئيسي للخبراء االستشاريين بموجب اتفاق  االستشاريون: الخبراء -١
الخدمات الخاصة بالنيابة عن إدارة التعاون الفني و، في المقابل، ال تدفع للخبراء االستشاريين بموجب اتفاق 
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هة اتصال في المكتب الخدمات الخاصة بالنيابة عن المقر الرئيسي (من أجل هؤالء األشخاص، يبدأ شخص ج
المعينين فيه العملية، وتمر المدفوعات عبر مكتب حسابات الدفع بالمالية، لكن كشوف المرتبات بالمقر الرئيسي 

 تقوم بإصدار البيانات السنوية للعائدات)؛

امة ال تدفع مرتبات موظفي الخدمات الع الموظفون الميدانيون العاملون في مشاريع إدارة التعاون الفني: -٢
و، في  ٪٨٠الميدانيين والموظفين الوطنيين الميدانيين عن طريق كشوف المرتبات الالزمة غير متوافرة بنسبة 

المقابل، فإن معاشات هؤالء الموظفين تقدم التقارير عنها كشوف المرتبات. غير أنه ليست هذه هي الحال 
إلدارة التعاون الفني (الخبراء الميدانيين الدوليين  بالنسبة للفئة الفنية والفئات العليا في الموظفين الميدانيين

والمساعدة التشغيلية)، الذين تغطيهم كشوف المرتبات بالمقر الرئيسي مثل الموظفين العاديين. وفضًال عن ذلك، 
 يوجد كثيرون معينون محليًا من فئة الخدمات العامة والعمليات العادية الميدانية من غير ذوي المعاشات، وهؤالء

 الموظفون يرد ذكرهم فقط في تقارير المانحين، التي تطلبها إدارة التعاون الفني وتعّممها المالية.

على الرغم من أن اإلدارة أبلغت أن هذا األسلوب للعمليات قد نجح حتى اآلن، فإن تحقيق مركزية هذه المهمة،  -٨٦
ًا ألن خدمات كشوف المرتبات لديها المعرفة الفنية عمومًا، يمكن أن يخفض مستوى خطر المراقبة ويزيد الكفاءة، نظر 

 والخبرة المطلوبة ألداء هذه المهمة.

 ٨التوصية رقم 

بأن تقوم االيكاو بتقييم ما إذا كان يمكن تطبيق المركزية على وظيفة دفع الرواتب من أجل إدراج إدارة  نوصي -٨٧
ية الوطنية واالستشاريين غير المنتمين إلى إدارة التعاون التعاون الفني للخدمات الميدانية العامة والهيئات اإلدار 

 الفني، وٕاذا لزم األمر إعادة تهيئة موارد كشوف الرواتب في المقر الرئيسي وفقًا لذلك.

 

 اقتراح وتعليقات من األمينة العامة

تبات بالمقر الرئيسي على التوصية مقبولة. سيجري تقييم لتحديد ما إذا كان ينبغي تطبيق المركزية في مكتب كشوف المر 
(أ) الخدمات العامة الميدانية إلدارة التعاون الفني والموظفين الوطنيين (ب)  –دفع رواتب هاتين الفئتين من الموظفين 

 االستشاريين غير المنتمين إلى إدارة التعاون الفني.

 يالقطاعاإلبالغ 

حسب القطاع . والهدف من هذه التجزئة ٢٠١٥للعام  يةمن البيانات المال ٥المالحظة في رد اإلبالغ القطاعي ي -٨٨
منهجية ال وتتضمنقطاعات ذات الصلة. النفقات مباشرة إلى خصيص هو الكشف عن المركز المالي واألداء المالي وت

دية األنشطة العاتي يطلق عليها ال ،ات المختلفةالقطاع إلىفي المقام األول يستند لمصروفات واإليرادات، ل اأيضا توزيع
 .الفني ومشروع التعاون

 ٣١/١٢/٢٠١٥بيان التغيرات في صافي األصول للسنة المنتهية في 

برصيد تنتهي التي  ،خالل العامالتي جرت الحركات يوضح البيان الثالث "بيان التغيرات في صافي األصول"  -٨٩
صافي األصول السلبية بنا المتعلقة استنتاجات مراجعتوتِرد . ٣١/١٢/٢٠١٥مليون دوالر كندي في  ٨٧,٣ –سالب قداره 

 . استحقاقات الموظفين"بفي الفقرات ذات الصلة "
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 بيان التدفقات النقدية

خالل الفترة المشمولة بالتقرير، ود النقعليها  توالبنود التي أنفق ،مصادر التدفقات النقديةيحدد هذا البيان  -٩٠
 .بالغوالرصيد النقدي في تاريخ اإل

وهي مليون دوالر كندي من األنشطة التشغيلية،  ٩٥,٧بمقدار تدفق نقدي بلغت االيكاو عن أ ٢٠١٥في عام ف -٩١
صافي التدفقات النقدية من األنشطة أما مليون دوالر كندي).  ٢٤,٤( ٢٠١٤كانت عليه في عام حصيلة إيجابية كما 

إيرادات الفوائد ارتفاع ، وذلك بسبب ٢٠١٤ عامبمقارنة  سلبياً  اأظهر اختالففقد مليون دوالر كندي)  ٠,٥-االستثمارية (
  والمعدات واألصول غير المادية.المنشآت وانخفاض االستثمارات واقتناء الممتلكات و 

مليون دوالر كندي في  ٩٠,٥ السيولة النقدية زيادة قدرهامعادالت وأظهرت النتيجة الصافية في السيولة النقدية و  -٩٢
اختيار عينات من بعض الحسابات. وكانت النتيجة أن جميع المعامالت ب مدخلةالبنود الفحص وقمنا ب. ٢٠١٥عام 

 .وتأكيده التحقق من بيان التدفقات النقديةفقد تم الوثائق. وبالتالي ب بشكل صحيحمدعومة المختارة 

 بيان مقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية

 ٢٤للمعيار  " وفقاً ٣١/١٢/٢٠١٥لمبالغ الفعلية للسنة المنتهية في "مقارنة بين الميزانية واالخامس بيان تم تقديم ال -٩٣
، في اميزانية نفسهالهذه المقارنة، الناشئة عن تنفيذ إدراج ، الذي يتطلب للقطاع العام لمعايير المحاسبية الدوليةمن ا

مزيد ويرد يزانية والمبالغ الفعلية. عن أسباب االختالفات الجوهرية بين الم كشفالمالية. كما يتوخى هذا المعيار البيانات ال
 .٤ ، في المالحظةفقط البرنامج العاديبتعلق الخامس الذي يبيان المن التفاصيل بشأن 

 مكتب التقييم والمراجعة الداخلية

يلقي هذا الجزء من تقريرنا نظرة وجيزة على متابعة التوصيات واالقتراحات الصادة فيما يتعلق بتقييمنا لوظيفة  -٩٤
 راجعة الداخلية، كمهمة مطلوبة في بداية تفويضنا.الم

"تقييم إدارات المراجعة الداخلية في منظمات  الحسابات لمراجعة ٢٠٢المبدأ التوجيهي كأساس لتقييمنا، استخدمنا  -٩٥
الدولية  ألمم المتحدة والوكاالت المتخصصة والوكالةالخارجيين لحسابات الاعتمده فريق مراجعي  حسبما، األمم المتحدة"

في أكتوبر الحادية واألربعين في دورته  ته، وتمت مراجع١٩٩٢في نوفمبر الرابعة والثالثين للطاقة الذرية في دورته 
وبعد أن استعرضنا المبدأ التوجيهي وتحققنا من أنه ال يزال ممتثًال للقواعد القياسية والمبادئ المحّدثة، قمنا بإعداد . ٢٠٠٠

قائمة المراجعة المستعرضة، تم إعطاء رئيس مكتب التقييم والمراجعة الداخلية اإلذن بالدخول إليه برنامج إلكتروني يتضمن 
 عن بعد.

كنا أيضًا منِسقين، بشأن هذا الموضوع، خالل اجتماع فريق مراجعي الحسابات الخارجيين الذي عقد في نيويورك  -٩٦
ن هذه المسألة، اقترحنا استخدام أداة "أساسية" مشتركة . وهنا، من أجل أن يكون لنا نهج متسق بشأ٢٠١٤في ديسمبر 

لمراجعي الحسابات الخارجيين داخل منظومة األمم المتحدة، وهو، في رأينا، يمكن أن يكون مستندًا إلى المبدأ التوجيهي 
 المستعرض. ٢٠٢

الحسابات الخارجيين الذي وفضًال عن ذلك، ُطلب منا إجراء متابعة لهذه المسألة نظرًا الجتماع فريق مراجعي  -٩٧
. وفي تلك المناسبة، عرضنا، ضمن أمور أخرى، نتيجة تجربتنا في استخدام التطبيق ٢٠١٥ُعقد في جنيف في ديسمبر 
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. واستنتج الفريق أن المبدأ التوجيهي يمكن أن يستخدمه مراجعو الحسابات الخارجيون ٢٠٢اإللكتروني للمبدأ التوجيهي 
 وأتاح ديوان المحاسبة معرفته (والتطبيق الذي تم تطويره) لمن يطلبون ذلك. اآلخرون على أساس طوعي.

الذي لقيناه من موظفي مكتب التقييم والمراجعة الداخلية، المكلفين أيضًا بمهمة تقديم الدعم  ننحن نعترف بالتعاو  -٩٨
)، نّفذ مكتب التقييم ١الملحق اللوجستي لمراجع الحسابات الخارجي. وكما هو مبلغ عنه في جداول المتابعة (انظر 

 ، الذي ال يدخل في نطاق اختصاصه.٩والمراجعة الداخلية توصياتنا واقتراحاتنا، باستثناء االقتراح رقم 

 متابعة توصياتنا وتوصيات َمن سبقونا

بعة، التي جداول المتا ٢و ١تابعنا تنفيذ التوصيات واالقتراحات الصادرة في تقريرنا السابق. ويبين الملحقان  -٩٩
 تتضمن التعليقات المستلمة من إدارة االيكاو والوضع الراهن للتنفيذ.

عالوة على ذلك، استعرضنا جميع توصيات المراجعة التي أصدرها َمن سبقونا، مع التعليقات الملقاة من إدارة  -١٠٠
 هن لتنفيذها.الوضع الرا ٣، وُيبّين في الملحق ٣١/٢١/٢٠١٥االيكاو في وقت تقديم تقاريرهم، وفي 

لن ُيعاد إدراج التوصيات التي جرى تقييمها على أنها "مغلقة" هذه السنة في تقرير المراجعة للعام القادم، إال إذا  ١٠١
 كانت في حاجة إلى متابعة سنوية.
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 ٢٠١٤متابعة لتوصياتنا الصادرة في التقرير للسنة المالية  — ١الملحق 

رقم 
 التوصية

يوان المحاسبة التوصية المقدمة من د
 اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة 
 في وقت إصدار تقريرنا

تعليقات إدارة االيكاو بشأن الوضع القائم 
 ٣١/١٢/٢٠١٥في 

اإلجراءات المتخذة من قبل اإلدارة حسبما 
قّيمها ديوان المحاسبة اإليطالي في 

٣١/١٢/٢٠١٥ 

ات ألن األعمال المتأخرة في عملي نظراً  ١
المجلس االستشاري الطعن المطروحة أمام 

المشترك للطعون تثير شواغل على النحو 
اإلدارة بأن تبدأ  فإننا نوصيالمبين أعاله، 

في إجراء استعراض داخلي لإلجراءات 
الحالية والموارد المتاحة، مع التقيد الكامل 

 بالنظام اإلداري لموظفي اإليكاو. 

هذا البند مشتركة بين إدارة المسؤولية عن  التوصية مقبولة.
الشؤون اإلدارية والخدمات وٕادارة الشؤون 
القانونية والعالقات الخارجية. وقد عقدت 
مجموعة العمل لإلدارة الداخلية اجتماعين 
حتى اليوم. وقّيمت باإلجماع القيود 
الحالية على السعة كمشكلة بنيوية وحّددت 

، الحاجة، باإلضافة إلى التدابير اإلجرائية
لتعزيز سعات الموارد لتقوية المهام 
المتصلة بالمجلس االستشاري المشترك 
للطعون. ونظرت المجموعة في عدد من 
الخيارات التي تشمل ولكن ال تقتصر على 
توسيع نطاق التجّمع الحالي لعضوية 
المجلس االستشاري المشترك للطعون من 

أشخاص والتطبيق األنشط  ٩إلى  ٦
النظام اإلداري من  ٩-١-١١١للمادة 

للموظفين، ومن المحتمل أن يشمل ذلك 
استخدام/االمتثال لنماذج طلب معّدة 
مسبقًا وتحديد إمكان القبول في مرحلة 
مبّكرة وٕامكانية االستئنافات بدون سماع 

 مستمرة



   

29 
 

رقم 
 التوصية

يوان المحاسبة التوصية المقدمة من د
 اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة 
 في وقت إصدار تقريرنا

تعليقات إدارة االيكاو بشأن الوضع القائم 
 ٣١/١٢/٢٠١٥في 

اإلجراءات المتخذة من قبل اإلدارة حسبما 
قّيمها ديوان المحاسبة اإليطالي في 

٣١/١٢/٢٠١٥ 

على أساس تقديم طلبات مكتوبة فقط في 
الحاالت التي تكون الوقائع فيها غير 

ول على متنازع عليها و/أو إذا تم الحص
موافقة األطراف. ويستمر العمل بشأن هذه 

 المسألة.

ألنه يتعين اتخاذ إجراءات وقائية، قد  نظراً  ٢
ينظر المجلس في هذه العوامل: ففي حين 
ال يندرج العامل األول بالكامل ضمن 

اإلدارة،  فإننا نوصياختصاص اإلدارة، 
في إطار صالحيتها، بأن تتناول العوامل 

 مع المجلس.األخرى 

مقبولة. ستعرض المالية خيارات لتمويل 
خصم التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة 

 للمجلس. ٢٠٥في الدورة 

في  C-WP/14295ُقدمت ورقة العمل 
للمجلس. ووصفت الخيارات  ٢٠٥الدورة 

التي يمكن أن ينظر فيها المجلس الحتواء 
خصم تكاليف التأمين الصحي بعد انتهاء 

). وبعد النظر في ورقة ASHIالخدمة (
العمل وتوصيات مراجعي الحسابات 
الخارجيين، أوصى المجلس بإجراء دراسة 
أكتوارية كاملة لتحديد الدوافع والغرض 
والتحديد الكّمي لعدة خيارات لتمويل 

 ٢٠١٥الخصم. وقام أوون في أغسطس 
بإجراء دراسة أكتوارية كاملة حددت 

ل الدوافع واقترحت عدة خيارات لتموي
للجنة  ٢٠٦الخصم. وُقدمت إلى الدورة 

المالية. وأوصت اللجنة المالية بدراسة 
أخرى لتقييم تأثير الجمع بين ثالثة 

 ٦٢خيارات، زيادة سن انتهاء الخدمة من 

 منّفذة جزئيًا.

تقدم اإلدارة المعلومات الالزمة إلى 
المجلس لكن ال تزال ثمة حاجة إلى مزيد 
من التحليل (الرجاء النظر في تقريرنا 

"هل وضعت اإلدارة إجراءات الخاص 
الخصوم األكتوارية للتأمين  فعالة لخفض

 )الصحي بعد انتهاء الخدمة؟"
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رقم 
 التوصية

يوان المحاسبة التوصية المقدمة من د
 اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة 
 في وقت إصدار تقريرنا

تعليقات إدارة االيكاو بشأن الوضع القائم 
 ٣١/١٢/٢٠١٥في 

اإلجراءات المتخذة من قبل اإلدارة حسبما 
قّيمها ديوان المحاسبة اإليطالي في 

٣١/١٢/٢٠١٥ 

 ٪٤سنة ورسم إضافي بنسبة  ٦٥إلى 
على المرتب اإلجمالي والنظر في حوافز 
للمتقاعدين لالنسحاب من خطة التأمين 

انتهاء الخدمة واالنضمام إلى  الصحي بعد
خيارات الرعاية الصحية المكفولة على 

 النطاق الوطني بدًال عن ذلك.

بمّد اإلدارة بدراسة أكتوارية كاملة  نوصي ٣
إلجراء تقييم عن الحاالت التي قد تتأثر 
فيها السالمة المالية لإليكاو، ضمن 
سيناريو طويل األمد، بأحكام  خطة 
التأمين الصحي. وينبغي أن يطلع 

ارية الكاملة المجلس على الدراسة األكتو 
 قبل بدء عملية إقرار الميزانية الجديدة.

مقبولة. سنطلب إجراء دراسة أكتوارية 
عن تأثير التأمين الصحي بعد انتهاء 
الخدمة على صحة االيكاو في األجل 

 الطويل.

أجرى أوون دراسة أكتوارية في أغسطس 
 وُقدمت ورقة العمل ٢٠١٥

C 206 WP/14338  التي تصف تأثير عدة
ريوهات على صحة االيكاو في األجل سينا

أكتوبر  ٢الطويل إلى اللجنة المالية في 
). ونظرت اللجنة ٢٠٦(الدورة  ٢٠١٦

المالية في ورقة عمل المجلس وأوصت 
بأن يجري األكتواريون دراسة أخرى ليحدَّد 
كميًا تأثير الجمع بين ثالثة سيناريوهات 
مختارة. وُقدمت هذه الدراسة إلى المجلس 

خالل  C-WP14338ق بورقة العمل كمرف
 .٢٠٦الدورة 

 ُنفِّذت جزئيًا.

قدمت اإلدارة دراسة أكتوارية كاملة مع 
بعض االفتراضات للمجلس. وال تزال 
بعض الحلول قيد النظر ومن ثم عند 
االتفاق ستكون هناك حاجة لتقييم بشأن 
متى قد يحدث مساس بالصحة المالية 

"هل  (الرجاء النظر في تقريرنا الخاص
وضعت اإلدارة إجراءات فعالة لخفض 
الخصوم األكتوارية للتأمين الصحي بعد 

 ).انتهاء الخدمة؟"

 .١الرجاء النظر في االقتراح رقم 
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رقم 
 التوصية

يوان المحاسبة التوصية المقدمة من د
 اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة 
 في وقت إصدار تقريرنا

تعليقات إدارة االيكاو بشأن الوضع القائم 
 ٣١/١٢/٢٠١٥في 

اإلجراءات المتخذة من قبل اإلدارة حسبما 
قّيمها ديوان المحاسبة اإليطالي في 

٣١/١٢/٢٠١٥ 

بتنقيح شروط التعاقد مع شركة  نوصي ٤
(المسماة سابقا فانبريدا) من أجل  سيكنا

 مراجعة أدائها.

مقبولة. سندمج األحكام في عقود 
نا من مراجعة حسابات مستقبلية ستمكن

 المدفوعات التي أجراها مدير الخطة.

سندمج أحكامًا في العقود المستقبلية تمكننا 
من مراجعة المدفوعات التي أجراها مدير 
الخطة. وباإلضافة إلى ذلك، ُقدم لتعديل 
االتفاق الحالي بين االيكاو وسيكنا إلى 
سيكنا التي وافقت من حيث المبدأ على 

ق. واالتفاق المنّقح المقترح هو تعديل االتفا
قيد المناقشة بين الفريقين القانونين لسيكنا 

 وااليكاو.

 جارية

بالبدء بعملية استعراض داخلية  نوصي ٥
شاملة من أجل تحديد: أ)؛ االختالفات 
التي يمكن اعتبارها مبررة فيما يخص 
التفاوت الكبير بين االحتياجات والظروف 

التي تتطلب الخاصة؛ ب) االختالفات 
مزيدا من التناسق، بما في ذلك بتغيير 

 اإلطار القانوني.

مقبولة. يمكن إجراء استعراض داخلي مع 
خبراء مجال الموضوع الستعراض 

 ناألحكام في النظام اإلداري للموظفي
والنظام األساسي لموظفي الخدمات 
الميدانية على التوالي. وستكون المهمة 

ق بتحديد هي تقديم توصيات فيما يتعل
االتساق في النهج حيث يمكن ممكنًا 
وٕابراز االحتياجات لمعالجة مختلفة حيث 

 يكون ذلك مبررًا.

بدأت إدارة التعاون الفني وٕادارة الشؤون 
اإلدارية والخدمات العمل في تنسيق 
النظام األساسي لموظفي الخدمات 
الميدانية إلدارة التعاون الفني والنظام 

ة االيكاو ويجري ذلك اإلداري لموظفي أمان
 حاليًا.

 جارية

مكتب التقييم والمراجعة الداخلية  نوصي ٦
بأن يعرض على األمين العام خطة 
مراجعة رسمية متعددة السنوات، وفقا لدورة 

مقبولة. في المستقبل سيعرض مكتب 
التقييم والمراجعة الداخلية خطة عمل 
سنوية وخطة العمل المتجددة لثالث 

، قدم مكتب التقييم ٢٠١٦بالنسبة لسنة 
والمراجعة الداخلية خطة عمله السنوية 
والمتجددة كل ثالث سنوات إلى األمينة 

 مغلقة
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رقم 
 التوصية

يوان المحاسبة التوصية المقدمة من د
 اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة 
 في وقت إصدار تقريرنا

تعليقات إدارة االيكاو بشأن الوضع القائم 
 ٣١/١٢/٢٠١٥في 

اإلجراءات المتخذة من قبل اإلدارة حسبما 
قّيمها ديوان المحاسبة اإليطالي في 

٣١/١٢/٢٠١٥ 

متجددة: أ) على أساس ممارسات تقييم 
المخاطر؛ ب) إبراز الموارد المقررة 
المطلوبة لتغطية مجاالت المخاطر 

تحديد المخاطر التي ال الرئيسية؛ ج) 
 يمكن تغطيتها في إطار الموارد الحالية.

سنوات التي يعدها بالفعل لالستخدام 
الداخلي لألمينة العامة مع بيان المخاطر 

 ل هذه الفترة.الرئيسية التي تغطيتها خال

العامة مع ملخص لتقييم المخاطر الذي 
يبّين أي المخاطر الرئيسية يمكن تغطيتها 

 خالل هذه الفترة.

ية مكتب التقييم والمراجعة الداخل نوصي ٧
بأن يشير إلى الوقت الذي تتطلبه عمليات 
المراجعة المقررة، مع ربط ذلك بجميع 
أهداف المراجعة الممكنة المتوخاة في 
برنامج العمل السنوي وبرنامج العمل 

، )٧(انظر االقتراح رقم  المتعدد السنوات
بما يزّود األمين العام بمعلومات إضافية 

ية تمّكنه من البت مستقبال في مدى كفا
الموارد الالزمة لالضطالع بمهمة 

 المراجعة الداخلية.

مقبولة. أعد مكتب التقييم والمراجعة 
الداخلية بالفعل خطة سنوية مع الوقت 
المقّدر أن ُيقضى في كل عملية مراجعة 
(الستخدامه الخاص)، غير أنه في 
المستقبل سُتدرج هذه المعلومات أيضًا 

ى في خطة العمل السنوية المقدمة إل
 األمينة العامة.

، زّود مكتب التقييم ٢٠١٦بالنسبة لسنة 
والمراجعة الداخلية األمينة العامة 
بمعلومات عن الموارد المقّدرة المطلوبة 

 إلكمال خطة العمل السنوية المقترحة.

 مغلقة
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 ٢٠١٤متابعة القتراحاتنا الصادرة في تقريرنا للسنة المالية  — ٢الملحق 

 قتراح المقدم من ديوان المحاسبة اإليطالياال رقم االقتراح
التعليقات المستلمة من األمين العامة في وقت إصدار 

 تقريرنا
اإلجراءات المتخذة من قبل اإلدارة حسب ما قّيمها 

 ٣١/١٢/٢٠١٥ديوان المحاسبة اإليطالي في 

من أجل زيادة دقة البنود المسّجلة كمخزونات في  ١االقتراح 
، نقترح أنه في ممارسة التحقق المقبل البيانات المالية

من المخزونات، أن يولى االهتمام للقيمة العادلة للبنود، 
 وخاصة تلك البنود من المخزونات التي ينبغي شطبها.

 جارية مقبول

أن تقدم اإلدارة إلى األمينة العامة، في سياق  نقترح ٢االقتراح 
اخلية تحتوي إعداد البيانات المالية لنهاية السنة، وثيقة د

) إحصاءات بشأن الدعاوى القضائية أمام ١على 
المجلس االستشاري المشترك للطعون والمحكمة اإلدارية 

) بقدر اإلمكان، حساب أدق للمبالغ ٢لألمم المتحدة 
الفعلية المطاّلب بها لتقييم ما إذا كان الوضع سيؤثر 

 على البيانات المالية.

 جارية االقتراح مقبول

ما إذا  ٢٠١٥أن تستعرض اإلدارة في نهاية سنة  نقترح ٣االقتراح 
 كانت بعض االفتراضات جديرة بالمزيد من التنقيح.

تقبل اإلدارة االقتراح. وسيتم استعراض االفتراضات 
ومناقشتها مع أوون قبل إقفال الحسابات في نهاية سنة 

٢٠١٥. 

 مغلق.

 .٦ُأغِلق هذا االقتراح وأعيدت صياغته كتوصية رقم 

أن تقوم اإلدارة، نظرًا ألن ثمة حاجة للتدابير  نقترح ٤االقتراح 
العالجية، بالتحديد بشكل شامل لمجموعة من العوامل 
والعوامل الفرعية مقدمًا، من أجل تحديد أيها مناسبة 

 أكثر لتقليل نقص التمويل في األجل الطويل.

مقبول. ستحدد اإلدارة المتغيرات التي تؤثر على تمويل 
 مين الصحي بعد انتهاء الخدمة.التأ

 جارية.

"هل وضعت اإلدارة انظر كمرجع تقريرنا الخاص 
إجراءات فعالة لخفض الخصوم األكتوارية للتأمين 

 ١، خاصة االقتراح رقم الصحي بعد انتهاء الخدمة؟"
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 قتراح المقدم من ديوان المحاسبة اإليطالياال رقم االقتراح
التعليقات المستلمة من األمين العامة في وقت إصدار 

 تقريرنا
اإلجراءات المتخذة من قبل اإلدارة حسب ما قّيمها 

 ٣١/١٢/٢٠١٥ديوان المحاسبة اإليطالي في 

بالنظر إلى أهمية صون البيانات عن الموظفين، نقترح  ٥االقتراح 
موارد البشرية في غضون أن تكمل اإلدارة في فرع ال

 وقت معقول التحويل الرقمي لجميع الملفات الورقية.

مقبول. ينبغي النظر باالستناد إلى الموارد المتوافرة في 
إمكان التحويل الرقمي لبيانات إضافية بشأن الموظفين، 

 مع مراعاة أولويات المنظمة بالنسبة لصون المعلومات.

 جارية

ة ربط أنشطة المراجعة بالمخاطر. نؤكد على أهمي ٦االقتراح 
أن يقدم مكتب التقييم والمراجعة الداخلية  نقترحولذلك، 

وثيقة واحدة فقط مع تقييم واحد للمخاطر، يبّين جميع 
مجاالت المخاطر الرئيسية ويحدد لألمينة العامة وللجنة 
االستشارية للتقييم والمراجعة خالل عملية الموافقة على 

وي، مع إذا كان عدد عمليات برنامج العمل السن
المراجعة المخططة كافيًا لتغطية المخاطر الرئيسية 

 المحددة.

مقبول. سيصدر مكتب التقييم والمراجعة الداخلية وثيقة 
 واحدة لتقييم المخاطر في المستقبل.

 مغلقة

، ونظرًا ألنه لن يمكن أن ُتغطى ٦وفقًا لتوصيتنا رقم  ٧االقتراح 
أن يقدم  نقترحة في سنة معينة، جميع المخاطر المحدد

مكتب التقييم والمراجعة الداخلية خطة عمل متعددة 
السنوات، مرتبطة بتقييم المخاطر، تحدد ليس فقط 
عمليات المراجعة التي ستشمل، في فترة معينة، بعض 
المخاطر الرئيسية المحددة، بل أيضًا أي منها غير 

 مغطاة.

 قةمغل .٦هذا االقتراح تغطيه التوصية 
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 قتراح المقدم من ديوان المحاسبة اإليطالياال رقم االقتراح
التعليقات المستلمة من األمين العامة في وقت إصدار 

 تقريرنا
اإلجراءات المتخذة من قبل اإلدارة حسب ما قّيمها 

 ٣١/١٢/٢٠١٥ديوان المحاسبة اإليطالي في 

ألن مجال تكنولوجيا المعلومات قد تم تحديده كأحد  ٨االقتراح 
المخاطر الرئيسية، نقترح النظر في إمكان أن ُيضاف 
إلى موظفي مكتب التقييم والمراجعة الداخلية مراجع دائم 
لتكنولوجيا المعلومات، يمكنه أيضًا أن يؤدي أنواعًا 

لحالية: أخرى من عمليات المراجعة، مع ترك الميزانية ا
أ) لتعزيز برنامج تدريب الموظفين وب) ليتم من حين 
آلخر تعيين خبراء مراجعة خارجيين في المسائل الفنية، 
المتعلقة بنشاط العمل األساسي لاليكاو (قطاع 
الطيران)، من أجل تغطية المخاطر في هذه المجاالت 

 الفنية.

مقبول. سيتم النظر في إمكان إنشاء وظيفة إضافية 
ع لتكنولوجيا المعلومات كجزء من عملية وضع لمراج

 .٢٠١٩إلى  ٢٠١٧الميزانية للفترة الثالثية من 

 جارية
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 متابعة للتوصيات التي أصدرها مراجعو الحسابات الفرنسيون في تقاريرهم للسنوات المالية السابقة — ٣الملحق 

 التقرير
التوصية التي قدمها مراجعو الحسابات 

 الفرنسيون

ت الواردة من األمينة العامة في التعليقا
 وقت إصدار التقرير

التعليقات التي تلقتها إدارة االيكاو عن 
الوضع القائم المحّدث إلى غاية 

٣١/١٢/٢٠١٥ 

اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة وفق 
تقييم ديوان المحاسبة اإليطالي إلى 

 ٣١/١٢/٢٠١٥غاية 

١٢التوصية   
 

التقرير 
السنوي للعام 

م مقد ٢٠١٢
من المجلس 
الفرنسي 
لمراجعي 
 الحسابات

نظرًا لضخامة األحجام المالية المدارة، 
من حيث كل من الميزانية العادية 
والموارد األخرى، يمكن أن تنظر االيكاو 
في وضع أدوات للرصد المالية الشامل 
والتنظيم ألنشطة إدارة الشؤون اإلدارية 
والخدمات، وتعتمد على موارد من خارج 

انية (قسم المؤتمرات والخدمات الميز 
 المكتبية واألنشطة المدّرة لإليرادات).

مقبولة. هذه التوصية ستتيح ضمان 
استخدام الموارد بكفاءة وٕادارة فعالة 
ألنشطة إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات. 
وسيتم بالتعاون بين المالية وٕادارة الشؤون 
اإلدارية والخدمات إنشاء نظام شامل 

 مالي واإلدارة.للرصد ال

أنشئت وظيفة مساعد إلدارة الموارد في 
مكتب مدير إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات 
للمساعدة في الرصد الشامل للموارد واإلدارة. 

شغل الوظيفة  ٢٠١٥وتم في فبراير 
المكّرسة لمساعد إدارة الموارد. وتؤدي 
الوظيفة رصد الموارد الشامل لجميع أنشطة 

إلدارية والخدمات بالتعاون إدارة الشؤون ا
 الوثيق مع المالية والموارد البشرية.

 ةمغلق

١٥التوصية   
 

التقرير 
السنوي للعام 

مقدم  ٢٠١٢
من المجلس 
الفرنسي 
لمراجعي 
 الحسابات

 

ضمن الحدود الموضوعة لخدمات الدعم 
في ميزانية الفترة الثالثية المقبلة، ينبغي 

جيا أن تنظر المنظمة في منح قسم تكنولو 
المعلومات واالتصاالت وظائف كافية 
لضمان مراقبة مرضية لتطبيقات 
تكنولوجيا المعلومات الرئيسية، بما في 
ذلك عن طريق إعادة التخصيص من 

 أقسام أخرى.

مقبولة. تؤيد األمانة العامة هذه التوصية. 
وسيتم ضمن الميزانية المتوافرة تحديد 
خيارات لمنح قسم تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت وظائف كافية ألداء مهامه.

 قيد اإلعداد
 

يقوم قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
حاليًا بتحويل المهام الرئيسية الحالية التي 
يعالجها الخبراء االستشاريون إلى وظيفتين 

للخدمات العامة ووظيفتين  ٧بالدرجة 
 للفئة المهنية. ٣بالدرجة 

 قيد اإلعداد
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 التقرير
التوصية التي قدمها مراجعو الحسابات 

 الفرنسيون

ت الواردة من األمينة العامة في التعليقا
 وقت إصدار التقرير

التعليقات التي تلقتها إدارة االيكاو عن 
الوضع القائم المحّدث إلى غاية 

٣١/١٢/٢٠١٥ 

اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة وفق 
تقييم ديوان المحاسبة اإليطالي إلى 

 ٣١/١٢/٢٠١٥غاية 

٢٨التوصية   
 

التقرير 
السنوي للعام 

مقدم  ٢٠١٢
من المجلس 
الفرنسي 
لمراجعي 
 الحسابات

ُيوصى بضمان أن دمج أنشطة التعاون 
الفني داخل المكاتب اإلقليمية يتم تنفيذه 

 بطريقة منسقة بين مختلف المكاتب.

مقبولة. السياسة بشأن المساعدة الفنية 
والتعاون الفني التي اعتمدها المجلس 

نشطة المساعدة الفنية ستحكم تنفيذ أ
والتعاون الفني. وباإلضافة إلى ذلك، من 
خالل مجلس استعراض الرصد والمساعدة 
(الذي يشمل مشاركة المكاتب اإلقليمية 
متى أمكن ذلك)، ستخصص األمينة 
العامة موارد من الميزانية العادية لتقديم 
المساعدة الفنية. وقد استوعبت الميزانية 

عاون الفني في خمسة العادية مسؤولي الت
من السبعة مكاتب إقليمية، كانت وظائفهم 
في السابق تمّولها تكاليف الخدمات 
اإلدارية والتشغيلية للتعاون الفني. وسيتم 
تحديد مؤشرات وأهداف لألداء من أجل 
تقييم األنشطة التي تقوم بها المكاتب 

 اإلقليمية.

تم تحديد قائمة بمؤشرات األداء الرئيسية 
ركة من أجل المكاتب اإلقليمية لعام المشت

٢٠١٥ . 
 
 

(تعتبر اإلدارة أن هذه التوصية في حكم 
 )٢٠١٥المقفلة في 

 ةمغلق
 

"هل يمكن انظر كمرجع تقريرنا الخاص 
 قياس أداء مكتب إقليمي؟"
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 التقرير
التوصية التي قدمها مراجعو الحسابات 

 الفرنسيون

ت الواردة من األمينة العامة في التعليقا
 وقت إصدار التقرير

التعليقات التي تلقتها إدارة االيكاو عن 
الوضع القائم المحّدث إلى غاية 

٣١/١٢/٢٠١٥ 

اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة وفق 
تقييم ديوان المحاسبة اإليطالي إلى 

 ٣١/١٢/٢٠١٥غاية 

التوصية رقم 
٣ 
 

تقرير السنة 
المالية مقدم 
من المجلس 
الفرنسي 
لمراجعي 
الحسابات 

 ٢٠١٣للعام 

 

الخارجي راجع الحسابات يوصي م
 تحسينات على تقديم هذه الوثيقةبإدخال 

مزيد من ب، [لوحة الموارد البشرية]
 زود المجلسالبيانات والتحليالت التي تُ 

رصد التغيرات  تيح لهيكل عام  بملخص 
أال في أكبر بند في الميزانية للمنظمة، 

تشكل أكثر من التي ( الرواتبفاتورة وهو 
 الميزانية العادية). في المائة من ٨٠

 

هذه التوصية: تحتوي  ةالعام ةقبل األمينت
 اسردالحالية عن القوة العاملة ورقة ال

مجموعة متنوعة من بشأن وضع  شامال
وفقا للممارسة معايير للموارد البشرية ال

وقد تمت األمم المتحدة. الجارية في 
تجاوز يإضافة مالحظات وتحليل بالفعل 

مها وكاالت األمم المعلومات التي تقد
إدخال مزيد من تم يسو المتحدة األخرى. 

ورقة العمل وٕادراج التحسينات على 
 معلومات إضافية.

للمجلس، تم توسيع  ٢٠٥ابتداء من الدورة 
التقرير السنوي بشأن حالة القوة العاملة في 
االيكاو إلدراج معلومات إضافية وسرد 

 ٢-١(انظر قائمة اإلضافات في الفقرة 
 ).C-WP/14303قة العمل من ور 

 

تعتبر اإلدارة أن هذه التوصية في حكم (
 )٢٠١٥المقفلة في 

 ةمغلق
 

هذه التوصية في سياق ستجري متابعة 
 .المستقبلية عمليات مراجعة الحسابات
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 التقرير
التوصية التي قدمها مراجعو الحسابات 

 الفرنسيون

ت الواردة من األمينة العامة في التعليقا
 وقت إصدار التقرير

التعليقات التي تلقتها إدارة االيكاو عن 
الوضع القائم المحّدث إلى غاية 

٣١/١٢/٢٠١٥ 

اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة وفق 
تقييم ديوان المحاسبة اإليطالي إلى 

 ٣١/١٢/٢٠١٥غاية 

التوصية 
 ٥ رقم
 

تقرير السنة 
المالية مقدم 
من المجلس 
الفرنسي 
لمراجعي 
الحسابات 

 ٢٠١٣للعام 
 

يطعن في هذه  بما أن المجلس لم
الممارسة من حيث المبدأ، ينبغي 

معايير عامة مناسبة  وضعلإليكاو 
يكون هدفها الرئيسي تحديد أنها ال 
تؤدي إلى أي التزام على الموظفين 
المعنيين تجاه اإليكاو أو حق لهم في 
ذمتها. ومع وضع هذا الهدف في 
االعتبار، يجب جعل النصوص 
 المرجعية (قواعد موظفي الخدمات

الميدانية ودليل مشروع الموظفين 
الوطنيين)، فضال عن بعض البنود في 
االتفاقيات المعيارية، تتسق والممارسة 
واألهداف الفعلية (عدم تبعية األفراد 
المتعاقدين مع اإلدارات الوطنية 
لإليكاو، وانتفاء أي مسؤولية أخرى غير 
الرقابة اإلدارية لملفات التوظيف يقوم 

الفني، الخ).  ة التعاونإدار بها مدير 
وعموما، فإن الهدف من ذلك هو تحديد 
وضع خاص ليست له عالقة بأنواع 
أخرى من عمليات التوظيف التي قامت 
بها اإليكاو في إطار مسؤوليتها 

 الخاصة.

هذه التوصية: بحلول  ةالعام ةاألمين تقبل
إدارة ستعرض ت، سوف ٢٠١٤ديسمبر 
مات قواعد موظفي الخدالفني  التعاون

لموظفين الميدانية ودليل مشروع ا
لتحليل إمكانية إدراج بنود أكثر الوطنيين 

 تحديدا لتغطية هذه األنواع من العقود.

 

تم بالتشاور مع اإلدارة القانونية استعراض 
عقود االيكاو للموظفين المحليين، مع 
إدراج بنود للتعبير عن دور االيكاو بوصفه 

. وفي نموذج مقتصرًا على دور إدارة العقد
العقد المستعرض، يكون المساهمون 
المعينون محليًا مسؤولين أمام سلطات 
الدولة المعنية، المسؤولة تمامًا عن 
الموظفين والمسؤولة عن االلتزامات 
األساسية لمثل هؤالء الموظفين بمقتضى 

 الترتيبات التعاقدية.
 
في حكم تعتبر اإلدارة أن هذه التوصية (

 )٢٠١٥في عام  المقفلة

 مغلقة
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 التقرير
التوصية التي قدمها مراجعو الحسابات 

 الفرنسيون

ت الواردة من األمينة العامة في التعليقا
 وقت إصدار التقرير

التعليقات التي تلقتها إدارة االيكاو عن 
الوضع القائم المحّدث إلى غاية 

٣١/١٢/٢٠١٥ 

اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة وفق 
تقييم ديوان المحاسبة اإليطالي إلى 

 ٣١/١٢/٢٠١٥غاية 

التوصية رقم 
٨ 
 

تقرير السنة 
المالية مقدم 
من المجلس 
الفرنسي 
لمراجعي 
الحسابات 

 ٢٠١٣للعام 
 

يوصي مراجع الحسابات الخارجي 
في المستمر باعتماد مبدأ التحسن 

بيانات الميزانية والبيانات المالية المقدمة 
من فرع المالية. ويمكن لذلك مثال أن 

ورية مع إدارات يتخذ شكل اجتماعات د
 المقر.

ويوصي مراجع الحسابات الخارجي 
الديون  ردادمعدل است أن يصبحأيضا ب

على البعثات والوفود وخدمات الصندوق 
الفرعي لتحقيق اإليرادات (معظمها في 

) ١٤١٦٠والحساب  ١٤١٥٠الحساب 
في  ةاألداء الرئيسيأحد مؤشرات 

 الميزانية الثالثية القادمة.

 هذه التوصية جزئياً  ةعامال ةاألمين تقبل
األول من  نصفنفذها خالل التوسوف 

 .٢٠١٤العام 
رير اسيقوم فرع المالية بتوزيع تق  -١

أو  اتمساهمطلب ويالميزانية 
اقتراحات من المكتب على األقل 
مرة في السنة. وسيقدم الفرع رؤية 
عن تكلفة الدفع للمكاتب التي 

 .ترغب في ذلك
مهمة السية مؤشرات األداء الرئي  -٢

 .للمجلس سيتم إعدادها بمساهمته
 

تجرى اتصاالت بحائزي الميزانية ويدعون  -١
القتراح تحسينات لتقارير الميزانية مرة 

 في السنة على األقل.
عرضت مشاريع مؤشرات األداء الرئيسية  -٢

على المجلس خالل حلقة عمل في 
. وخالل حلقة العمل هذه، ٢٠١٥مارس 

أن األمانة العامة تمت الموافقة على 
ستتوصل إلى قاسم مشترك وتنسيق 
لمؤشرات أداء رئيسية معينة في كل من 
إدارة المالحة الجوية وٕادارة النقل الجوي، 
وستخفض العدد اإلجمالي لمؤشرات 
األداء الرئيسية، بينما وافق المجلس على 
النظر إلى إدارة األداء من مستوى 
استراتيجي من أجل تحديد عدد صغير 
من مؤشرات األداء الرئيسية العالمية 
للمنظمة، يتم تتبعها بانتظام. وفي وقت 
الحق، قامت مجموعة فرعية معنية 
بإدارة األداء، في إطار مجموعة عمل 
نظم اإلدارة والكفاءة، ببدء عملية تحديد 
عدد من مؤشرات األداء الرئيسية 
للشركات التي سيتبعها المجلس بانتظام. 

ة الفرعية موظف ويساعد المجموع
 بااليكاو يعمل كسكرتير.

في حكم تعتبر اإلدارة أن هذه التوصية (
 )٢٠١٥في عام  المقفلة

 مغلقة
 
 

"هل يمكن انظر كمرجع تقريرنا الخاص 
 قياس أداء مكتب إقليمي؟"
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 التقرير
التوصية التي قدمها مراجعو الحسابات 

 الفرنسيون

ت الواردة من األمينة العامة في التعليقا
 وقت إصدار التقرير

التعليقات التي تلقتها إدارة االيكاو عن 
الوضع القائم المحّدث إلى غاية 

٣١/١٢/٢٠١٥ 

اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة وفق 
تقييم ديوان المحاسبة اإليطالي إلى 

 ٣١/١٢/٢٠١٥غاية 

التوصية رقم 
١٤ 
 

تقرير السنة 
المالية مقدم 
من المجلس 
الفرنسي 
لمراجعي 
الحسابات 

 ٢٠١٣للعام 

 

رد في وجود كل األطراف المعنية أعد ج
، وبعده أرسل كتاب ٢٠١٢في يوليو 

إلى مدير عام مطارات السنغال. ويمكن 
للمجلس أن يطلب من األمانة أن 

 عرضتستخدم هذا التقرير المشترك ل
األمور بوضوح وبشكل مباشر أمام 

 .السلطات العليا في البلد المستضيف

 وقد ُأبلغ مراجع الحسابات الخارجي أن
سلطة الطيران المدني  الدولة، من خالل

ووكالة مطارات  السنغاليةالوطنية 
المسؤولية وأن  هذه تولت السنغال،

 وفقأعمال اإلصالح تجرى حاليا (
، اكتمل ٢٠١٤ريل بيكاو، في ألال

 -في المائة، أما الباقي ٧٥حوالي 
فحدد له  -الشرفة والوصول إلى الطريق

 ).٢٠/٥/٢٠١٤تاريخ 

 

هذه التوصية  جزئياً  ةالعام ةيناألمتقبل 
مع تاريخ مستهدف لتنفيذها هو الربع 

 .٢٠١٤األول من العام 

الشرفة المتعلقة بعمال األتم االنتهاء من 
ويجري . ٢٠١٤مايو في وطريق الوصول 

حاليا بناء موقف سيارات خارجي على 
جاء هذا عقب األراضي المجاورة للمكتب (

ألمين البات رسمية إلى الحكومة من ط
خالل زيارات  هاورئيس مجلسالعام لاليكاو 
وقد ُأكملت ). ٢٠١٤عام في إلى الدولة 

تم ( في المائة ٦٠هذه األعمال بنسبة 
في  ٢٥أكمل السيارات و تمهيد موقف 

االنتهاء من المفروض و  السياج)المائة من 
منه بحلول نهاية الربع األول من عام 

٢٠١٥. 

 اإلعدادقيد 
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 التقرير
التوصية التي قدمها مراجعو الحسابات 

 الفرنسيون

ت الواردة من األمينة العامة في التعليقا
 وقت إصدار التقرير

التعليقات التي تلقتها إدارة االيكاو عن 
الوضع القائم المحّدث إلى غاية 

٣١/١٢/٢٠١٥ 

اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة وفق 
تقييم ديوان المحاسبة اإليطالي إلى 

 ٣١/١٢/٢٠١٥غاية 

التوصية 
 ١٥ رقم

 
تقرير السنة 

المالية 
مقدم  ٢٠١٣

من المجلس 
الفرنسي 
لمراجعي 
 الحسابات

 

 

يمكن النظر في إجراءات ثالثة لحل 
 :هذه المسألة

يجب توجيه الموظفين اإلقليميين ) ١
نحو السكن في شقق، أو دعوتهم إلى 
تحمل تكاليف الحماية اإلضافية، إذا 

 اختاروا العيش في منازل فردية؛

األمن يجب دعوتهم  مقدمو خدمات) ٢
إدارة  (إذا دعت الضرورة تحت إشراف

األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن) 
 إلى المنافسة وتحسين أسعارهم؛

مارس ضغطا ينبغي لاليكاو أن ت) ٣
على البلد المضيف حول  مستمرا

 .سالمة موظفيها تعزيزالحاجة إلى 

هذه الشروط في حالة االستجابة لو 
غي لاليكاو أن ينب عندهاالثالثة، 

تخصص لمكتب داكار ائتمانات تسمح 
له بأن يفي بالمتطلبات المحلية ألمن 

 .األمم المتحدة

ترفض األمانة العامة هذه التوصية، إذ 
عتبر أن مسألة األمن هذه يجب أن ت

تعالج بواسطة جميع منظمات األمم 
إدارة األمم المتحدة المتحدة، تحت رعاية 

ما يتيح م، لشؤون السالمة واألمن
على  ةجماعيبصورة الضغط  ممارسة

السلطات المحلية. ويؤكد مراجع 
الحسابات الخارجي توصيته األولية 

على أن هذه  ةالعام ةولكنه يوافق األمين
إدارة  المسألة يجب أن تعالج من خالل

. األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن
وأبلغت اإليكاو مراجع الحسابات 

ألمم المتحدة العامل الخارجي بأن فريق ا
أكمل دراسًة عن الموضوع في ديسمبر 

وأن األمانة قد وافقت على  ٢٠١٣
قواعد األمن  االمتثال التام لمتطلبات
دون قيد وهي  السكاني التشغيلية الدنيا

تقوم بوضع المخصصات الميزانية 
 الالزمة.

تشاور المقر الرئيسي لاليكاو مع إدارة 
مة واألمن األمم المتحدة لشؤون السال

وشاطرها قلقها إزاء آثار تكلفة تنفيذ معايير 
العمل األمنية الدنيا ألماكن اإلقامة في 
محطة عمل داكار. وعلى المستوى 
القطري، يقوم فريق إدارة العمليات حاليًا 
بإجراء تحليل مقارن للتكاليف المتعلقة 
بمعايير العمل المذكورة التي تتكبدها 

باالشتراك مع منظمات األمم المتحدة، 
مقدمي خدمة األمن الذين أوصى بهم 
فريق البالد إلدارة األمن وٕادارة األمم 
المتحدة لشؤون السالمة واألمن. ومن 
المتوقع أن هذه الممارسة سينتج عنها 
تخفيض في تكاليف الخدمات األمنية بين 
منظمات األمم المتحدة الواقعة في محطة 

نتيجة العمل هذه، إجماًال. وفي انتظار 
هذه الممارسة، خصصت االيكاو ميزانية 
كافية لضمان االمتثال لمعايير العمل 
األمنية الدنيا ألماكن اإلقامة بالمكتب 

 اإلقليمي في داكار.
في حكم وتعتبر اإلدارة أن هذه التوصية (

 )٢٠١٥في عام  المقفلة

 مغلقة
 

هذه التوصية في سياق ستجري متابعة 
 .لمستقبليةا عمليات مراجعة الحسابات
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 التقرير
التوصية التي قدمها مراجعو الحسابات 

 الفرنسيون

ت الواردة من األمينة العامة في التعليقا
 وقت إصدار التقرير

التعليقات التي تلقتها إدارة االيكاو عن 
الوضع القائم المحّدث إلى غاية 

٣١/١٢/٢٠١٥ 

اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة وفق 
تقييم ديوان المحاسبة اإليطالي إلى 

 ٣١/١٢/٢٠١٥غاية 

التوصية 
 ١٨ رقم

 

التقرير 
السنوي 
لمجلس 
مراجعي 

الحسابات 
الفرنسيين 

 ٢٠١٢للعام 

لقد آن األوان الستعراض القواعد التي 
 هاظهر تحكم شكل مطبوعات االيكاو وم

كي : أوًال لوأسلوب عرضها سعيا لتبسيطها
مطبوعات المنظمة "التجارية" ال تؤثر 

ية، وثانيا على صورة المنظمة الخارجسلبا 
حصة النشر  كي تؤخذ في االعتبارل

. ةالمتزايدة في عمل المنظم اإللكتروني
وينبغي في هذا الصدد، أن يتم تحديث 
النصوص التي تركز على هذين الجانبين 

 والوثيقة 4562(نشرة الموظفين 
 Doc 7231/11(. 

مقبولة. سيتم إعداد المعيار المحّدث 
على لتطبيق عالمة االيكاو الجارية 

 مطبوعات المنظمة.

االيكاو عالمة  بما أن تنظيم استخدام
يتطلب العمل تدريجيا فإن التجارية الجديدة 

المطبوعات الفنية (المالحق واألدلة إلخ) 
يعاد تصميمها فقط عندما تُبرمج للمراجعة 
أو إعادة الطبع. وكان يتوقع أن تكون وثيقة 

أول دليل يخضع لهذه  ٩٣٠٣االيكاو 
وكان متوقعًا أن يحدث ذلك في  العملية،
. وبفضل إجراءات منفصلة ٢٠١٥أبريل 

قامت بها مكاتب وأقسام االيكاو األخرى 
أصبحت قواعد مطبوعات االيكاو (الوثيقة 

Doc 7231/11 تراعي المسائل المتعلقة (
بالتوزيع اإللكتروني، ومن ثم فإن هذا 
الجانب من التوصية يعتبر في حكم 

ل قسم االتصاالت يسعى المستكمل. وال يزا
إلى إضافة جزء من سلطته في مجال 
 تطبيق العالمة التجارية إلى

 Doc 7231/11  من خالل مجلس تحديد
أولويات المطبوعات، (انظر نسخة المراسلة 
المرفقة)، والمذكرة الداخلية من األمينة 

) قد ، المرفقة أيضاً ٢٠١٣العامة (أبريل 
لمراجع من عالجت بصورة مقبولة ما أثاره ا

. 4562شواغل تتعلق بمذكرة الموظفين 

 مغلقة
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التوصية التي قدمها مراجعو الحسابات 
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ت الواردة من األمينة العامة في التعليقا
 وقت إصدار التقرير

التعليقات التي تلقتها إدارة االيكاو عن 
الوضع القائم المحّدث إلى غاية 

٣١/١٢/٢٠١٥ 

اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة وفق 
تقييم ديوان المحاسبة اإليطالي إلى 

 ٣١/١٢/٢٠١٥غاية 

واتصلت إدارة االتصاالت بمكتب مدير إدارة 
 ٩/١/١٥الشؤون اإلدارية والخدمات في 

 Doc بصدد التعديالت المطلوبة للوثيقة 

. وبسبب الوفاة المحزنة لنائب 7231/11
المدير لشؤون اللغات والمطبوعات في إدارة 

والتغييرات  الشؤون اإلدارية والخدمات
اإلدارية مع ترقية الدكتورة ليو لمنصب 
األمينة العامة، تعّين تأجيل االنعقاد الذي 
كان مرتقبًا لمجلس تحديد أولويات 
المطبوعات. ونصحت إدارة الشؤون اإلدارية 
والخدمات أيضًا بأن ينظر المجلس في ورقة 

سياسة مطبوعات  ،C-WP/14322العمل 
ة التي قد تؤثر على االيكاو، خالل هذه الدور 

، باإلجمال. وفيما Doc 7231مستقبل الوثيقة 
، قدمت هذه 4562يتعلق بمذكرة الموظفين 

المذكرة للموظفين نهوج التصميم الجديدة 
التي سبق أن وافقت االيكاو عليها في 
منعطف األلفية (أغلفة المطبوعات 
والقرطاسية الخ.). ونظرًا الحتواء المذكرة 

األمينة العامة منذ أبريل  الداخلية لمكتب
على نفس النوع من المعلومات  ٢٠١٣

واإلرشادات التي كانت تقدمها سابقًا مذكرة 
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 التقرير
التوصية التي قدمها مراجعو الحسابات 

 الفرنسيون

ت الواردة من األمينة العامة في التعليقا
 وقت إصدار التقرير

التعليقات التي تلقتها إدارة االيكاو عن 
الوضع القائم المحّدث إلى غاية 

٣١/١٢/٢٠١٥ 

اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة وفق 
تقييم ديوان المحاسبة اإليطالي إلى 

 ٣١/١٢/٢٠١٥غاية 

، تعتبر إدارة االتصاالت 4562الموظفين 
أنها تستجيب بالفعل على نحو مرض لذلك 

 الجانب من توصية مراجع الحسابات.

انعقد اجتماع لمجلس تحديد أولويات 
. والمقتطف ١٢/٢٠١٥المطبوعات في 

التالي من محضر االجتماع يلخص 
من جدول  ٢االستنتاجات بشأن البند 

طلب إدارة االتصاالت تحديث  –األعمال 
الئحة مطبوعات  –Doc 7231/11الوثيقة 

االيكاو "المناقشة: بناء على طلب رئيس 
 –Doc 7231/11االتصاالت تحديث الوثيقة 

الئحة مطبوعات االيكاو، مع مراعاة طلب 
تحديث المادة السادسة حسب توصية 
مراجعي الحسابات الخارجيين، وقرار 
المجلس المتعلق بسياسة االيكاو الجديدة 
بشأن المطبوعات، تقرر أن هذه الوثيقة قد 
ال تحتاج لمزيد من التعديل في هذه 
المرحلة. ويجب إدماج جميع 
التعليقات/التفاصيل الالزمة في الوثيقة 

بمثابة دعم لتنفيذ الجديدة التي ستكون 
سياسة االيكاو الجديدة بشأن المطبوعات. 
وستكون الوثيقة الداعمة ممثلة بواحد من 



 

46 

 التقرير
التوصية التي قدمها مراجعو الحسابات 

 الفرنسيون

ت الواردة من األمينة العامة في التعليقا
 وقت إصدار التقرير

التعليقات التي تلقتها إدارة االيكاو عن 
الوضع القائم المحّدث إلى غاية 

٣١/١٢/٢٠١٥ 

اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة وفق 
تقييم ديوان المحاسبة اإليطالي إلى 

 ٣١/١٢/٢٠١٥غاية 

تنقيح الئحة مطبوعات  -١الخيارين: 
وضع تعليمات إدارية بشأن  -٢االيكاو 

المطبوعات، من خالل إدماج المعلومات 
القابلة للتطبيق التي تشملها الالئحة الحالية 

و وٕاضافة معلومات أخرى لمطبوعات االيكا
ذات صلة غير مغطاة في مكان آخر. 
الموعد األخير للشخص المسؤول عن بنود 

إعداد االقتراح بشأن  -١اإلجراءات 
الخيارين اللذين تمت مناقشتهما اللغات 

 -٢ ٢٠١٦والمطبوعات/داليا رحماني مايو 
إعداد الوثيقة الداعمة اللغات 

". ٢٠١٦والمطبوعات/داليا رحماني مايو 
على أساس هذا تعتبر إدارة االتصاالت اآلن 
أن هذه التوصية قد قبلت وأن سياسة 
المطبوعات الجديدة للمجلس، ووثائقها 
المساندة، التي تحل محل الوثيقة 

السابقة، ستعبر عن متطلباتها  ١١/٧٢٣١
 وفقًا لذلك.

 
تعتبر اإلدارة أن هذه التوصية قيد التنفيذ في 

٢٠١٤. 
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 التقرير
التوصية التي قدمها مراجعو الحسابات 

 الفرنسيون

ت الواردة من األمينة العامة في التعليقا
 وقت إصدار التقرير

التعليقات التي تلقتها إدارة االيكاو عن 
الوضع القائم المحّدث إلى غاية 

٣١/١٢/٢٠١٥ 

اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة وفق 
تقييم ديوان المحاسبة اإليطالي إلى 

 ٣١/١٢/٢٠١٥غاية 

ية رقم التوص
١٧ 

تقرير مجلس 
مراجعي 

الحسابات 
الفرنسيين عن 

مراجعة 
حسابات 

 التعاون الفني

نوصي بالتنفيذ التام والسريع لكل 
وحدات أغريسو، ال سيما تلك المتعلقة 

 .بأوجه الميزانية

يظل الجدول الزمني لتنفيذ وحدات 
أغريسو مع مشروع ايريس. وتخضع 
وحدة تخطيط ميزانية أغريسو الختبار 
القبول النهائي بواسطة كل من المالية 
وٕادارة التعاون الفني مع الموعد المحدد 
للتنفيذ النهائي قبل نهاية الربع األول من 

٢٠١٠. 
 

أجرى االستعراض بعد التنفيذ الخبير 
االستشاري للنظام المتكامل للمعلومات عن 

وقسم  BSUالموارد إلى جانب فريق 
 ع العمليات الميدانية خالل األسبو 

. ُحددت المتطلبات ٢٠/٩/٢٠١٣-١٦
وسيقوم فريق ايريس بمعالجة مسائل 
اإلبالغ. وكان من المتوقع أن ينفذ في أبريل 

رفع مستوى الوحدة بوظائف مضافة  ٢٠١٤
ومحّسنة. وبسبب نقص الموظفين، لم يتمكن 
فريق ايريس من الوفاء بمتطلبات إدارة 

اآللي  مالتعاون الفني من حيث االستخدا
ديم التقارير الالزمة. وتم التعاقد مع خبير وتق

استشاري لمساعدة ايريس على معالجة 
جميع المتطلبات المتبقية على أساس العمل 
طوال الدوام. ووفر الخبير االستشاري األداة 
الالزمة لتسهيل تحميل البيانات لداخل 
الوحدة غير أن المزيد من التحليل حدد عددًا 

ي قسم دعم من المشاكل التي، في رأ
األعمال بإدارة التعاون الفني، كانت في 
حاجة إلى قرار على مستوى اإلدارة. وفي 
هذا الصدد، سهل قسم دعم األعمال 

بين قسم العمليات  ٩/٩/٢٠١٥اجتماعًا في 

 قيد اإلعداد
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 وقت إصدار التقرير
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 ٣١/١٢/٢٠١٥غاية 

الميدانية وايريس لالتفاق بشأن جميع 
المسائل المتبقية. وبالتالي قام قسم دعم 

المتطلبات في األعمال بإعداد قائمة أولية ب
لكي يستعرض قسم العمليات  ٢٣/٩/٢٠١٥

الميدانية المتطلبات ويضيف إليها لتقديمها 
إلى ايريس ولكن لم ترد استجابة من قسم 
العمليات الميدانية حتى اليوم. وأنهت الخبيرة 
االستشارية ألغريسو عقدها في 

، غير أنه ال تتوافر لقسم ١٦/١٠/٢٠١٥
واتج الكاملة نظرًا دعم األعمال القائمة بالن

ألن خط إبالغها هو قسم العمليات 
الميدانية. وخالل اجتماع الخروج الذي عقد 
في نفس اليوم، تحدد أنه توجد مسائل عديدة 
لم تحل على مستوى قسم العمليات الميدانية 
وتمت الموافقة على أن يقدم ذلك القسم 
قائمة مفصلة بمتطلباتهم إلى ايريس ( لم 

هائي) لكي تحرز الوحدة مزيًا ُيحدد موعد ن
من التقدم. وفي غياب الحقائق الهامة 
المذكورة أعاله، ال يستطيع قسم دعم 
األعمال اإلبالغ عن أي معلومات وقائعية 
مؤكدة بشأن هذه المسألة، مما سيسمح 
بتقييم حالة التطور فيما يتعلق بمخطط 
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 ٣١/١٢/٢٠١٥غاية 

الميزانية، وال يسمح بوضع تقدير لتاريخ 
مكن إلكمال العمل الذي ال مستهدف جديد م

يزال مطلوبًا. وحسب قرار مدير إدارة 
التعاون الفني، فإن هذه التوصية أعيد 
تكليف رئيس قسم العمليات الميدانية بها 

 التخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.
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	1-4 ويُنتخب المجلس، الذي يضم 36 دولة، من قبل الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات ويوجه أعمال المنظمة باستمرار. ويحظى المجلس بمساعدة لجنة الملاحة الجوية، ولجنة النقل الجوي، واللجنة المالية، ولجنة التدخل غير المشروع، ولجنة الموارد البشرية، ولجنة التمويل ال...
	1-5 وتضم الأمانة العامة خمس إدارات رئيسية هي إدارة الملاحة الجوية، وإدارة النقل الجوي، وإدارة التعاون الفني، وإدارة الشؤون القانونية والعلاقات الخارجية، وإدارة الشؤون الإدارية والخدمات. ويشكل فرع المالية ومكتب التقييم والمراجعة الداخلية أيضا جزءاً من ...
	1-6 ووفقاً للمادة 12-4 من النظام المالي، أتشرف بأن أعرض البيانات المالية للإيكاو للسنة المنتهية في 31/12/2015 على المجلس لكي ينظر فيها ويوصي الجمعية العمومية بإقرارها. وبموجب المادة الثالثة عشرة من النظام المالي، يُعرض أيضاً رأي مراجع الحسابات الخارجي...
	1-7 وما لم يقرر خلاف ذلك، فإن البيانات المالية وكشوف الملاحظة المرفقة بها والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وهذا التقرير فتُعرض بآلاف الدولارات الكندية.
	2- الإبلاغ المالي والسمات البارزة لأداء الميزانية
	اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
	البيانات المالية
	2-2 أُعدت البيانات المالية التالية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام:
	 البيان المالي الأول: الوضع المالي؛
	 البيان المالي الثاني: الأداء المالي؛
	 البيان المالي الثالث: التغييرات في صافي الأصول؛
	 البيان المالي الرابع: التدفقات النقدية؛
	 البيان المالي الخامس: المقارنة بين حسابات الميزانية والحسابات الفعلية.
	2-3 كذلك ووفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، تشمل البيانات المالية الملاحظات التي تقدم الأوصاف السردية والتقسيمات المتعلقة بالبنود المبينة في البيانات المالية والمعلومات عن البنود التي لا تستحق أن تسجل في البيانات. وتشمل الملاحظات أيضا عرض ...
	2-4 ولا تشكل الجداول جزءا من البيانات المالية التي شملتها المراجعة. غير أنه ما دامت هذه الجداول تقدم معلومات أكثر تفصيلا وتدعم الأرقام المجمعة المتعلقة بالبيانات المالية التي شملتها المراجعة، فقد أُدرجت في الجزء الرابع من هذه الوثيقة.
	2-5 وتقدم الفقرات التالية موجزا عن المعلومات الرئيسية بشأن الوضع المالي وأداء المنظمة لسنة 2015.
	2-6 البيان المالي الأول يقدّم الوضع المالي للمنظمة. وتتكون الأصول التي يبلغ مجموعها 418.9 مليون دولار كندي في 31/12/2015 في الأساس من السيولة النقدية ومعادلات النقدية بمبلغ 379.4 مليون من الدولارات الكندية ومن الاشتراكات المقررة وغيرها من الحسابات مست...
	2-7 هذا البيان المالي يبين أيضا وجود عجز تراكمي بمبلغ 87.3 مليون من الدولارات الكندية، بسبب الحاجة إلى تسجيل خصوم استحقاقات الموظفين بموجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. غير أنه نظرا لأن الأصول الجارية تتجاوز الخصوم الجارية بمبلغ 53.1 مليون ...
	2-8 البيان المالي الثاني يقدم الأداء المالي لسنة 2015. وشهد هذا البيان تغييرات كبيرة منذ سنة 2010 للامتثال للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. أما الإيرادات من اتفاق المشاريع المسجلة سابقا على الأساس النقدي فيجري تدوينها الآن استنادا إلى الخدمات ...
	2-9 فيما يتعلق بالفائض الصافي للصناديق الأخرى (6.9 مليون دولار كندي)، فيوضحه مبلغا عجز 0.5 مليون دولار كندي في صندوق رأس المال و0.8 مليون في صندوق البيئة وكذلك مبالغ عجز مقدارها 0.5 مليون في صندوق  الخطة التنفيذية الإقليمية الشاملة للسلامة الجوية في أ...
	2-10 وفيما يخص قطاع مشاريع التعاون الفني، لم تشهد سنة 2015 أي فائض أو عجز سنوي لأن الإيرادات تسجل على أساس مرحلة إنجاز المشاريع، التي تُحدد على أساس التكاليف المتكبدة في كل مشروع من المشاريع. وتسجل تكلفة إدارة وتشغيل ودعم هذه المشاريع في كل مشروع ويدو...
	2-11 يقدم البيان المالي الثالث التغييرات في صافي الأصول خلال السنة. وقد بلغ رصيد صافي الأصول بما في ذلك الاحتياطيات في بداية السنة 92.3 مليون من الدولارات الكندية وتشكّل هذه القيمة صافي العجز التراكمي. وكان رصيد صافي العجز التراكمي في نهاية سنة 2015 ق...
	2-12 البيان المالي الرابع يقدم تقسيماً لتغير التدفقات النقدية من مبلغ 288.9 مليون دولار كندي في 31/12/2014 الى مبلغ 379.4 مليون في 31/12/2015 وحسبما تسمح بذلك المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، فإن الطريقة غير المباشرة المستخدمة أيضا هي الطريقة ...
	2-13 البيان المالي الخامس يبين مقارنة بين حسابات الميزانية (البرنامج العادي) والحسابات الفعلية. وهذا البيان ضروري بموجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام لأنه يجري إعداد الميزانية المعتمدة والبيانات المالية على الأساس نفسه المبين في الملاحظة 4 ب...
	اعتمادات البرنامج العادي
	٣-٦ الالتزامات المستحقة السداد عن سنة 2015. ُقطعت التزامات في سنة 2015، ولكن التسليم لا يتوقع بموجبها إلا في سنة 2016، وُتقدر بمبلغ 9.724 ألف من الدولارات الكندية.  أما مستحقات الموظفين بمبلغ 2.467 ألف من الدولارات الكندية فتتكوّن في الأساس من المنح ا...
	3-7 التحويلات. وفقا للمادة 5-9 من النظام المالي، سمحت الأمينة العامة بتحويل الاعتمادات بين أحد الأهداف الاستراتيجية إلى هدف استراتيجي آخر أو استراتيجية دعم التنفيذ إلى أخرى بنسبة تصل إلى 10 في المائة من الاعتمادات السنوية لكل هدف من الأهداف الاستراتيج...
	3-8 الأموال المرحلة إلى السنة التالية. وفقاً للمادة 5-6 من النظام المالي، سمحت الأمينة العامة بترحيل الاعتمادات التي لم يتم صرفها، بما لا يتجاوز نسبة 10 في المائة في كل اعتماد بالنسبة لكل هدف من الأهداف الاستراتيجية أو استراتيجية دعم التنفيذ. ويندرج م...
	3-9 ونتيجة الزيادات والتحويلات الواردة في الفقرات السابقة، فإن الاعتمادات النهائية المعتمدة للسنة بلغت 93.648 ألف من الدولارات الكندية.
	3-10 يقدّم الشكل 1 مقارنة بين حسابات الميزانية والحسابات الفعلية لإيرادات ونفقات البرنامج العادي.
	3-11 توضيح الفروق – الإيرادات: تشير الميزانية العامة بمبلغ 94.737 ألف من الدولارات الكندية (العمود (أ) في الشكل 1) إلى مصادر التمويل الخمسة لميزانية البرنامج العادي لعام 2015، وهي الاشتراكات المقررة وفائض الصندوق الفرعي لتحقيق الإيرادات والإيرادات الم...
	3-12 توضيح الفروق – النفقات: تضمّ الميزانية العامة التي تبلغ 112.486 ألف من الدولارات الكندية (الشكل 1، العمود (أ)) الاعتمادات الأصلية لعام 2015 والتي تبلغ 94.737 ألف من الدولارات الكندية والمبالغ المرحلة من سنة 2014 إلى جانب الالتزامات المستحقة السدا...
	3-13 اختلافات سعر الصرف: تتكوّن اختلافات سعر الصرف (الشكل 1، العمود (C)) من ما يلي:
	أ) ربح في سعر الصرف في الميزانية قدره 5.615 ألف من الدولارات الكندية. بدءاً من سنة 2010، يصدر جزء من فواتير الدول الأعضاء بالدولار الأمريكي والجزء الآخر بالدولار الكندي. وكان سعر صرف الدولار الأمريكي والكندي في 1/1/2015 (عند تحرير زيادة الفواتير بالد...
	ب) الربح الصافي المحقّق في سعر الصرف وقدره 2.993 ألف من الدولارات الكندية مثل إعادة تقييم بنود الميزانية العمومية.
	وتمّ تخصيص هذا الفرق الصافي في سعر الصرف (ربح قدره  608 8 ألف من الدولارات الكندية) للإنفاق الفعلي بغية إعادة احتسابه بسعر صرف الميزانية. ويظهر الإنفاق الشامل كما أعيد احتسابه وفقاً لسعر الصرف المستخدم في الميزانية، في الشكل1 (العمود دال). وعلى هذا ال...
	الاشتراكات المقررة والإبلاغ عن العملات
	3-14 حُددت الاشتراكات على الدول الأعضاء وغيرها من مصادر الدخل التقديرية بالدولار الكندي  فيما يخص سنة 2008 وسنة 2009. وفي سنة 2010، جرى تطبيق نظام العملتين حيث سيسدد ثلاثة أرباع بالدولار الكندي والربع المتبقي بالدولار الأمريكي. ولتأمين المزيد من الاتس...
	الاشتراكات المقررة والتبرعات الأخرى
	3-15 تلقت المنظمة في سنة 2015 اشتراكات مقررة بلغ مجموعها 87.652 ألف من الدولارات الكندية، وبقي رصيد بمبلغ 6.038 ألف من الدولارات الكندية مستحق السداد في نهاية السنة مقابل الاشتراكات المقررة للسنة الجارية. وفي بداية السنة بلغت المستحقات الواجب تحصيلها ...
	3-17 وفي 31/12/2015، أبرمت 11 دولة اتفاقات لدفع الاشتراكات المتأخرة على أقساط سنوية. وتلزم الاتفاقات هذه الدول بدفع اشتراك السنة الجارية وكذلك قسط سنوي من الاشتراكات المتأخرة عن السنوات السابقة. والملاحظة الواردة في الجدول (جيم) من الجزء الرابع بهذه ا...
	3-18 ويرد أدناه بآلاف الدولارات الكندية موجز عن الاشتراكات الرئيسية (*) المتلقاة للبرنامج العادي والصناديق الأخرى في الجزء الأول لعام 2015.
	(*) أكبر 12 اشتراك.
	3-19 يرد أدناه مجموع النفقات بآلاف الدولارات الكندية في سنة 2015، بما في ذلك تلك المتعلقة بالموظفين المعارين والمباني المقدمة مجاناً، حسب الهدف الاستراتيجي واستراتيجية دعم التنفيذ وغيرها من الأنشطة.
	(1): أكبر 10 اشتراكات حسب الترتيب الأبجدي.
	الفائض النقدي
	3-20 يتضمن الجدول (ألف) من الجزء الرابع بهذه الوثيقة الفائض التراكمي باستثناء الاحتياطيات في صافي الأصول فيما يخص ميزانية البرنامج العادي في 31/12/2015 بمبلغ 14.4 مليون من الدولارات الكندية. وبطرح رصيد صندوق الرأسمال العامل وقيمته 11.1 مليون من الدولا...
	الصندوق الفرعي لتحقيق الإيرادات
	3-21 وبلغ الفائض الصافي الذي حقّقه الصندوق الفرعي لتحقيق الإيرادات.670 4 ألف من الدولارات الكندية في سنة 2015. وهذا ما سُجل فيه بعد سداد المساهمة المطلوبة بمبلغ 5.082 ألف من الدولارات الكندية والتكاليف الأخرى بمبلغ 90 ألف إلى البرنامج العادي،  وكذلك ا...
	3-22 وفيما يلي ملخّص إيرادات ونفقات الصندوق الفرعي لتحقيق الإيرادات حسب الأنشطة التجارية بما في ذلك صندوق متجر السوق الحرّة بآلاف الدولارات الكندية.
	الشكل 6
	3-23 تم عرض مقارنة الميزانية في الشكل أدناه بآلاف الدولارات الكندية وذلك قبل المساهمة في البرنامج العادي والمدفوعات التي أجريت من الفائض المتراكم.
	الشكل 7
	3-24 وبالإضافة إلى الأثر الإيجابي لسعر الصرف الذي يرجع إلى قوة الدولار الأمريكي في عام 2015، تتواصل بذلك الجهود الرامية إلى تخفيض التكاليف والارتقاء بالكفاءة. ونتيجة لذلك، حقق الصندوق الفرعي لتحقيق الإيرادات تبايناً لصالح الفائض التشغيلي الإجمالي البا...
	صندوق تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية
	3-25 أنشئ صندوق تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية لتغطية التكاليف الإدارية والتشغيلية لبرنامج التعاون الفني، ويموّل هذا الصندوق في المقام الأول من تكاليف الدعم التي تُحصَّل على مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وخدمات مشتريات الطيران المدني ومشاري...
	ميزانية ونفقات صندوق تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية لعام 12015
	1-  تستثني صندوق الكفاءة والفعالية الخاص بإدارة التعاون الفني.
	2- أقرتها الجمعية العمومية في سنة 2013 (الدورة الثامنة والثلاثون).
	3- أحاط بها المجلس علماً في دورته 206 ((C-WP/14318.
	4- يشمل الإنفاق 178 ألف دولار كندي مُحوَّل إلى صندوق احتياطي خاص وفقاً للقرار C-DEC 200/2 بشأن آلية لضبط توزيع التكلفة بين ميزانية البرنامج العادي وصندوق تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية.
	3-26 كما أشير سابقاً، وافقت الجمعية العمومية على تقديرات الميزانية الإرشادية (النفقات) لصندوق تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية بمبلغ 8.446 ألف من الدولارات الكندية للسنة المالية 2015. وخلال هذه السنة، ووفقـا للمادة 9-5 من النظام المالـــــي، عرض الأ...
	3-27 هناك فائض بمبلغ 789 ألف من الدولارات الكندية في إيرادات صندوق تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية بالمقارنة مع الميزانية، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى زيادة بقيمة 5 ملايين دولار أميركي تقريباً في تنفيذ مشاريع التعاون الفني في سنة 2015 ليُصبح مجمو...
	3-28 ويقدّم الشكل التالي تقريراً عن اتجاه الفائض السنوي (العجز) خلال العشر سنوات الماضية بملايين الدولارات الكندية.
	الشكل 9
	الفائض والعجز في صندوق تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية في 31 ديسمبر
	3-29 وقد أوصت اللجنة الإدارية، خلال انعقاد الدورة السابعة والثلاثين للجمعية العمومية، بإحالة مسألة تقاسم التكاليف بين البرنامج العادي وبرنامج التعاون الفني إلى المجلس كي يستعرضها. وقد نظر المجلس في هذه المسالة بالاستناد الى استقصاء زمني، ووافق على مبل...
	3-30 برنامج التعاون الفني. تسيّر إدارة التعاون الفني شؤون برنامج التعاون الفني، وهو نشاط دائم للإيكاو يحظى بأولوية كما يكمل دور البرنامج العادي من خلال دعم الدول الأعضاء في تنفيذها للانظمة والسياسات والإجراءات الصادرة عن الإيكاو، كما هو منصوص عليه في ...
	3-31 واتخذت الإيكاو ما يلزم من إجراءات بغرض تعزيز كفاءة إدارة التعاون الفني وجودة الخدمات، والضوابط التشغيلية والمالية والمواظبة على تحسين مستوى إجراءات عمل هذه الإدارة من خلال تطبيق نظام إدارة الجودة على أساس شروط المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ايز...
	3-32 وأُعدت خطة إدارية مدتها ثلاثة أعوام تتعلق بإدارة التعاون الفني بالتنسيق الوثيق مع لجنة التعاون الفني، للسنوات من 2013 الى 2015، تحدد المرامي والاستراتيجيات التي يتعين اتباعها خلال الفترة  الحالية بهدف تحسين الادارة والكفاءة وجودة أنشطة برنامج الإ...
	3-33 وتشكل مشاريع التعاون الفني واحدة من الأنشطة الرئيسية للمنظمة. وتمول المشاريع الحكومات والجهات المانحة الأخرى، وكانت التدفقات الداخلة والخارجة للموارد المالية بمبلغ إجمالي 137.6 مليون من الدولارات الكندية في سنة 2015. وتقدم الجداول من (دال) إلى (و...
	يُلزم الأمين العام بموجب النظام المالي بالحفاظ على سجلات المحاسبة عند الضرورة وتقديم البيانات المالية السنوية وفقا للمعايير المحاسبية التي اعتمدتها منظمات الأمم المتحدة. وهذه البيانات المالية هي البيان المالي الأول - الوضع المالي، والبيان المالي الثان...
	وتتولى الإدارة مسؤولية إعداد وسلامة البيانات المالية. وقد أُعدت هذه البيانات المالية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وتشمل بالضرورة مبالغ معينة تستند إلى أفضل تقديرات وآراء الإدارة. وتتماشى المعلومات المالية الواردة في هذه الوثيقة مع الم...
	وتقوم المنظمة في إطار الاضطلاع بمسؤوليتها بالحفاظ على الضوابط والسياسات والإجراءات الداخلية لضمان موثوقية المعلومات المالية وحماية الأصول. وتخضع نظم المراقبة الداخلية للمراجعة الداخلية والخارجية. وقد دقق مراجع الحسابات الخارجي في البيانات المالية، بما...
	ويتولى المجلس مسؤولية النظر في البيانات المالية وتوصية الجمعية العمومية بإقرارها ويتمتع بسلطة طلب إدخال تعديلات على هذه البيانات بعد إصدارها من قبل الأمينة العامة.
	وبوصفي رئيس فرع المالية لمنظمة الطيران المدني الدولي، أشهد بصحة البيانات المالية الواردة في هذه الوثيقة.
	راهول بهالّا
	رئيس فرع المالية
	بوصفي الأمينة العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي، أعتمد هذا التقرير المالي للإيكاو، المرفق بالبيانات المالية والجداول لعام 2015.
	فانغ ليو
	الأمينة العامة
	مونترﻳﺎل، كندا
	في 30/3/2016
	2015
	نطاق المسؤولية
	1- بصفتي الأمينة العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، ووفقاً للمسؤولية المنوطة بي و، خاصة، المادة الحادية عشرة من النظام المالي، فإنني خاضعة للمساءلة عن الحفاظ على نظام سليم للمراقبة الداخلية.
	الغرض من نظام المراقبة الداخلية
	2- تهدف المراقبة الداخلية الى تقليل وإدارة بدلاً عن إزالة خطر الاخفاق في تحقيق غايات المنظمة وأهدافها والسياسات المتصلة بها. ولذلك، يمكنها أن توفر ضماناً معقولاً وليس مطلقاً للفعالية. وهي تستند الى عملية جارية تهدف الى تحديد المخاطر الرئيسية وتقييم طب...
	3- المراقبة الداخلية هي عملية تتأثر بالهيئتين الرئاسيتين والأمينة العامة وكبار الإداريين والموظفين الآخرين، وتهدف الى توفير ضمان معقول بشأن تحقيق أهداف المراقبة الداخلية العامة التالية:
	أ) فعالية وكفاءة العمليات؛
	ب) حماية الممتلكات؛
	ج) موثوقية تقديم التقارير المالية؛
	د) الامتثال للأنظمة والقواعد القابلة للتطبيق.
	4- وهكذا، على مستوى تشغيلي، فإن نظام الإيكاو للمراقبة الداخلية ليس مجرد سياسة أو إجراء يتم اتخاذه في أوقات معينة، بل بالأحرى يتم تشغيله باستمرار على جميع المستويات داخل المنظمة عن طريق عمليات مراقبة داخلية لضمان تحقيق الأهداف المذكورة آنفاً.
	القدرة على معالجة المخاطر
	5- بدأت الإيكاو في سنة 2012، نشر إطار مفاهيمي للمراقبة الداخلية يتضمن نظاماً لإدارة المخاطر. ونهج الإيكاو لإدارة المخاطر هو عملية متكاملة ومنهجية تحدد وتخفف وترصد وتنقل أهم الأحداث الخطرة على المنظمة.
	6- بصفتي الأمينة العامة للمنظمة، أرأس مجموعة من كبار الإداريين تتولى المسؤولية الشاملة عن تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بتنفيذ البرامج والمشاريع والعمليات الشاملة للمنظمة، التي تقوم برصدها عن كثب هيئة رئاسية دائمة، هي مجلس الإيكاو. والمجموعة مسؤولة عن...
	إطار المخاطر والمراقبة الداخلية
	7- يتضمن إطار المنظمة للخطر والمراقبة الداخلية ما يلي:
	أ) تحديد المخاطر المصنّفة وفقاً لمجالات الأنشطة والملاءمة والتأثير وإمكان الحدوث؛
	ب) إنشاء هيئة لاستعراض إدارة المخاطر تتألف من كبار الإداريين المكلّفين بتنفيذ إجراءات التخفيف لمعالجة المخاطر الكبرى ووضع إطار متكامل لإدارة المخاطر وتقوية ثقافة إدارة المخاطر والاضطلاع بانتظام بإعادة تقييم المخاطر ومستويات تحمّل المنظمة في ضوء البيئ...
	8- تم تصميم "إطار نظام مراقبة داخلية" شامل لضمان أن أهداف المنظمة تحقَّق بكفاءة عن طريق وضع معايير مستندة الى لجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي (COSO)، التي تمثّل أفضل ممارسة تعتمدها منظمات عديدة للأمم المتحدة. وتدعم الإطار طائفة من التأكيدا...
	9- علاوة على ذلك، فإن كبار الإداريين لديّ وشخصي ملتزمون بتحسين مستمر للبرنامج لتعزيز نظام المراقبة الداخلية في المنظمة بأكملها.
	استعراض الفعالية
	10- استعراضي لفعالية نظام الضوابط الداخلية يستنير أساساً بما يلي:
	أ) كبار الإداريين لديّ، وخاصة مديرو الإدارات ورؤساء المكاتب الذين يؤدون أدواراً هامة وهم عرضة للمساءلة عن النتائج المتوقعة والأداء ومراقبة أنشطة إداراتهم/مكاتبهم والموارد المعهود بها إليهم. وتعتمد قنوات المعلومات بصفة رئيسية على الاجتماعات الدورية ال...
	ب) تقدَّم إليّ أيضاً تقارير مكتب التقييم والمراجعة الداخلية بشأن عمليات المراجعة الداخلية والتقييم والخدمات الاستشارية التي أعتمد عليها. وتشمل هذه معلومات مستقلة وموضوعية بشأن الامتثال وفعالية البرنامج، مقترنة بتوصيات تهدف إلى الارتقاء بتلك العمليات؛
	ج) اللجنة الاستشارية للتقييم والمراجعة، التي يتمثل غرضها في إسداء المشورة لي وللمجلس بشأن إدارة المخاطر والضوابط المالية والداخلية وما يرتبط بها من مهام المراقبة؛
	د) مسؤول الأخلاقيات، الذي يقدم النصيحة السرّية والمشورة الى المنظمة وموظفيها بشأن الأخلاقيات ومعايير السلوك، ويعزز الوعي الأخلاقي والسلوك المسؤول في التعامل مع الإحالات المتعلقة بادعاءات السلوك غير الأخلاقي، بما في ذلك تضارب المصالح؛
	ه) تقارير وحدة التفتيش المشتركة لمنظومة الأمم المتحدة بشأن المسائل المنطبقة على الإيكاو؛
	و) ملاحظات المجلس وقراراته.
	مسائل المراقبة الهامة
	11- حددت بيانات التأمين لعام 2015 بشأن فعالية المراقبة الداخلية إحدى المسائل الهامة المتعلقة بالمراقبة الداخلية وتتمثل في أن تُنفَّذ عملية تقييم المخاطر حصراً على مستوى المقر الرئيسي. أما المكاتب الإقليمية فهي على علم بوجود سجلات المخاطر، إلا أنها لا ...
	12- وأبلغت مراجعة الحسابات الداخلية في تقريرها لعام 2015 عن بعض أوجه القصور التي اعتُبرت غير مرضية فيما يخص مراجعة حسابات المشتريات من السلع والخدمات المتعلقة باحتياجات مقر الإيكاو الرئيسي نظراً إلى أوجه الضعف الكبيرة في تسجيل المورّدين وعملية التدقيق...
	13- وحصلت مراجعة الحسابات الخاصة بالمفوضية أيضاً على تصنيف غير مرضٍ نظراً إلى أوجه الضعف الكبيرة من حيث الإدارة ونظم إدارة المفوضية، وعدم كفاية الوثائق الخاصة بالأدوار والمسؤوليات المضطلع بها، ولا سيما فيما يخص نقاط المراقبة الرئيسية الخاصة بعمليات ال...
	14- ولا يزال تمويل مسؤولية التأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة شاغلاً من الشواغل الرئيسية التي تقلق المنظمة باستمرار. وفي عام 2014، أبرز مراجع الحسابات الخارجي مسألة ينبغي التركيز عليها وتتعلق بالمجموع السلبي لصافي الأصول نظراً إلى الخصوم الخاصة بالتأ...
	15- وفيما يتعلق بالمسائل التي أُعلن عنها في بيانات تأمين الإدارة لعامَي 2013 و2014، حددت عشرة مجالات للتحسين. وأُحرز تقدم كبير في ستة مجالات منها ويُعد التمويل القضية الرئيسية بالنسبة إلى المجالات الأربعة المتبقية.
	16- وترد فيما يلي المجالات الستة التي تم اتخاذ إجراءات إصلاحية ضرورية بشأنها:
	أ) اعتماد وتنفيذ المبادئ التوجيهية لنظام جرد الأصول الثابتة المُحدَّث: وافقت الأمينة العامة على المبادئ التوجيهية وأُنجز الجرد المادي فيما يتعلق بالمقر الرئيسي في عام 2014، والمكاتب الإقليمية السبعة في عام 2015؛
	ب) الارتقاء إلى الحد الأمثل في استخدام شبكة تبادل المعارف في الإيكاو أو مراجعة وتحديث النظام لاكتساب المزيد من الكفاءة في إدارة الأداء والحصول على التدريب المناسب والتمتع بحقوق الوصول بالنسبة إلى المستخدمين: ومنذ ذلك الحين جرى الاستغناء تدريجياً عن ش...
	ج) توفير تدريب إضافي على نظام أغريسو والتوظيف الإلكتروني للمكاتب الإقليمية: جرى تسليم نظام أغريسو للتدريب والتوظيف الإلكتروني إلى المكاتب الإقليمية في نوفمبر 2014 في المقر الرئيسي وتابع الفريق المعني بالنظام المتكامل للمعلومات عن الموارد تقديم الدعم ...
	د) مراجعة الفصل بين المهام في المكاتب الإقليمية، وقسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمفوضية أو عمليات المراقبة التعويضية فيما يتعلق بالمسألة، مع مراعاة عدد الموظفين المحدود: تعترف المكاتب الإقليمية وإدارة الشؤون الإدارية والخدمات بتوافر الموارد ا...
	ه) تحديث سجلات المخاطر الحالية لتبيّن التغيرات في الأهداف الاستراتيجية ولتشمل جميع المخاطر الكبيرة الخاصة بالإيكاو: يتم تحديث سجلات المخاطر على نحو منتظم، مرتين في السنة خلال فترتَي يونيو وديسمبر 2015؛
	و) توفير التدريب بشأن عملية الإيكاو لإدارة المخاطر: تم تحديد ذلك كمنطقة للتحسين في عامَي 2013 و2014: جرى تسليم حلقة العمل بشأن المخاطر إلى أعضاء المجلس ومجموعة الإدارة العليا الكاملة في مارس 2016 للارتقاء بمستوى الوعي بشأن أهمية تقييم المخاطر.

	17- ترد فيما يلي المجالات الأربعة التي تتطلب المزيد من الإجراءات التصحيحية وحيث يطرح التمويل مشكلة فيما يتعلق بالتحسينات:
	أ) وضع إعدادات خارجة عن نطاق الأموال للتخفيف من المخاطر التي تم تحديدها في سجلات المخاطر: الأموال ليست متاحة للتصدي لأي أحداث غير متوقعة قد تلحق خطراً بالمنظمة؛
	ب) تحسين مخصصات تدريب الموظفين المحددة في نظام تحسين الأداء والكفاءة: في كل عام، يُكمل الموظفون تدريبهم في إطار نظام تحسين الأداء والكفاءة ويشمل هذا النظام التدريب اللازم لأداء الواجبات على نحو أفضل. ولا يُسمح دائماً بالتمويل فيما يتعلق بجميع أنواع ا...
	ج) تعزيز تخصيص الموارد لوظيفة مراجعة الحسابات الداخلية: ثمة أوجه قصور كبيرة على مستوى الضمانات التي يمكن أن يقدمها مكتب التقييم والمراجعة الداخلية إلى المنظمة نتيجة للافتقار الدائم إلى الموارد الذي يرجع إلى الميزانية المحدودة لمكتب التقييم والمراجعة ...
	د) تخصيص ميزانية محددة في المستقبل لمسؤول الأخلاقيات، بأكبر قدر ممكن، لضمان استمرار عمله في إطار التحقيق والتدريب: اقتراح معروض على المجلس للموافقة عليه فيما يخص الفترة الثلاثية القادمة.
	18- تدعم إطار المراقبة الداخلية وثيقة حيّة سيتم تحديثها وتخضع للتحسين بمرور الوقت. وكبار الإداريين لديّ وشخصي ملتزمون بمعالجة أي أوجه ضعف في الضوابط الداخلية المحددة وبتحسين مستمر للبرنامج لتعزيز نظام المراقبة الداخلية في المنظمة بأكملها.
	19- كما سبق أن لوحظ آنفاً، فإن المراقبة الداخلية الفعالة، كيفما كانت جيدة التصميم، فيها قيود كامنة بما في ذلك إمكان التحايل عليها و، لذلك، لا يمكن أن توفّر سوى ضمان معقول. وفضلاً عن هذا، وبسبب التغيرات في الظروف، فإن فعالية المراقبة الداخلية قد تتفاوت...
	20- استناداً إلى ما تقدّم، أستنتج بأفضل ما لديّ من معرفة ومعلومات، أن الإيكاو قامت بتشغيل أنظمة مرضية للمراقبة الداخلية للسنة المنتهية في 31/12/2015 وحتى تاريخ الموافقة على البيانات المالية.
	فانغ ليو
	الأمينة العامة
	مونتريـال، كندا
	30/3/2016
	الرأي
	في رأينا، إن بيانات الايكاو المالية لعام 2015 تَعرض بصورة نزيهة من جميع النواحي الجوهرية الوضع المالي للمنظمة في 31/12/2015، وكذلك للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والأداء المالي والتدفق النقدي والمقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية للصندوق العام للبر...
	روما، 6/5/2016
	رافاييل سكويتييري
	رئيس ديوان الحسابات
	الجزء الثالث: البيانات المالية
	منظمة الطيران المدني الدولي
	ملاحظات على البيانات المالية
	31/12/2015

	تنبيه
	يُظهر بيان المركز المالي صافي أصول سلبيا (- 87.3 مليون دولار كندي)، ويرجع ذلك أساسا إلى تأثير الخصوم الأكتوارية لاستحقاقات الموظفين على المدى الطويل المسجلة في الوضع المالي بمبلع 149.1 مليون دولار كندي. وترد تفاصيل تحليلنا في تقريرنا. وتقوم الإدارة حا...
	الرأي
	في رأينا، إن بيانات الايكاو المالية لعام 2015 تَعرض بصورة نزيهة من جميع النواحي الجوهرية الوضع المالي لمنظمة الطيران المدني الدولي في 31/12/2015، وكذلك للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والأداء المالي والتغيّرات في صافي الأصول، والتدفقات النقدية والمقارن...
	روما، 6/5/2016
	[توقيع]
	رافاييلي سكيتييري
	رئيس ديوان المحاسبة
	بنية البيانات المحاسبية
	1- تضمنت البيانات المالية للايكاو التي أُعدت وعُرضت وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام العناصر التالية:
	 بيانَ الوضع المالي (البيان الأول) – الحساب الختامي في 31/12/2015 بأرقام للمقارنة في 31/12/2014 يُظهر الأصول (مقسمة إلى أصول جارية وغير جارية) والخصوم (مقسمة إلى خصوم جارية وغير جارية) وصافي الأصول؛
	 بيانَ الأداء المالي (البيان الثاني) للسنة المنتهية في 31/12/2015 بأرقام للمقارنة في 31/12/2014 يظهر الفائض/العجز للسنة المالية؛
	 بيانَ التغيرات في صافي الأصول للفترة المنتهية في 31/12/2015 (البيان الثالث)، يُظهر قيمة الأصول الصافية بما في ذلك الفائض أو العجز في السنة المالية ومنها الخسائر المسجلة مباشرة في صافي الأصول دون أن تقيَّد في بيان الأداء المالي.
	 التدفقات النقدية (البيان الرابع)؛ جدول التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 31/12/2015، تظهر التدفقات الداخلية والتدفقات الخارجية ومعادلات السيولة النقدية، فيما يتعلق قصدا بالمعاملات التشغيلية والاستثمارات والتمويل ومجاميع الخزينة في نهاية السنة الما...
	 مقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية (البيان الخامس) للفترة المالية 2015 (مقصورة على الصندوق العام للبرنامج العادي).
	 ملاحظات تتعلق بالبيانات المالية تُتيح معلومات عن السياسات المحاسبية والإبلاغ القطاعي ومعلومات إضافية ضرورية لتقديم عرض نزيه (يشار إليها في هذا التقرير على أنها "ملاحظة" أو "ملاحظات").
	بيان الوضع المالي في 2015
	الأصول
	3- تألفت من أصول جارية بلغت 410.2 مليون دولار كندي، وهو ما يمثل 97.9 في المائة من إجمالي الأصول (في 2014، كان الرقم 305.1 مليون دولار كندي، مما يمثل 97.6 في المائة من إجمالي الأصول)، وأصول غير جارية، تعادل 8.7 مليون دولار كندي، أي 2.1 في المائة من إجم...
	الأصول الجارية
	حسابات اللجنة الأوروبية للطيران المدني في البنوك تتطلب فصلها عن حسابات مكتب أوروبا وشمال الأطلنطي في البنوك
	السيولة النقدية المتاحة في المقر الرئيسي والمكاتب الإقليمية

	15- وقمنا بتحليل الإجراءات في عين المكان في الايكاو بالنسبة إلى خصم المستحقات ولم تكشف مراجعتنا ن أي مشكلات كبيرة. وبلغ مجموع الخصم التراكمي من مستحقات الاشتراكات طويلة الأجل 8.2 مليون دولار كندي في 2015، بزيادة قدرها 1.3 مليون دولار كندي بالمقارنة مع...

	الممتلكات والمنشآت والمعدات
	إدارة الأصول الثابتة
	أ)  الخصوم الجارية التي تبلغ 357.1 مليون دولار كندي، بما يمثل 70.5 في المائة من مجموع الخصوم (كانت تمثل في عام 2014 نسبة 63.6 في المائة، حيث بلغ مجموعها 257.4 مليون دولار كندي)،
	ب)  والخصوم غير الجارية، التي تعادل 149.1 مليون دولار كندي، حيث تتكون فقط من الخصوم الأكتوارية المتعلقة باستحقاقات الموظفين، بما يمثل 29.5 في المائة من مجموع الخصوم (كانت الخصوم غير الجارية في عام 2014 تمثل حوالي 36.4 في المائة، حيث بلغ مجموعها 147.5 ...
	أ) "إيرادات مسبقة " يبلغ مجموعها 320.3 مليون دولار كندي في عام 2015 (227.7 مليون دولار كندي في عام 2014)، بزيادة بنسبة 40.7 في المائة). وهذه تمثل حوالي 89.7 في المائة من الخصوم الجارية و63.3 في المائة من مجموع الخصوم، التي تتكون أساسا من التبرعات لمشا...
	ب) "الحسابات الدائنة والالتزامات المستحقة"، سُجلت بمبلغ 27.9 مليون دولار كندي في عام 2015 (22.3 مليون دولار كندي في عام 2014، بزيادة نسبتها 25.1 في المائة)، وهو ما يمثل 7.8 في المائة من الخصوم الجارية. وتقدم الإدارة وصفا في الملاحظة 2-9.
	ج) "استحقاقات الموظفين"، سجلت بمبلغ 7.2 مليون دولار كندي بزيادة قدرها 1.2 مليون دولار كندي (19.7 في المائة) مقارنة بعام 2014 (6.0 مليون دولار كندي). انظر الفقرة المحددة أدناه للاطلاع على مزيد من الاعتبارات.
	د) "أرصدة للحكومات المتعاقدة/مورّدة الخدمات" التي تبلغ 1.7 مليون دولار كندي وتمثل 0.5 في المائة من مجموع الخصوم الجارية و0.3 في المائة من مجموع الخصوم (0.4 في المائة في عام 2014).
	الملحق 2 — متابعة لاقتراحاتنا الصادرة في تقريرنا للسنة المالية 2014
	الملحق 3 — متابعة للتوصيات التي أصدرها مراجعو الحسابات الفرنسيون في تقاريرهم للسنوات المالية السابقة
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